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 Z A P I S N I K 
sastavljen na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 03. svibnja  2012. god. s početkom u 13,00 sati  
u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem  
predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 

 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   14. Aladar Spajić 
2. Kata Krešić    15. Milica Benić 
3. Jakov Barišić   16. Mate Vukušić 
4. Marina Načinović   17. Drago Majstorović 
5. Željko Brkić   18. Dubravka Kraljević 
6. Željko Bak    19. Dubravko Korenika 
7.Davor Vukovac   20. Josip Bošnjak 
8. Ivan Barbarić   21. Ivan Majhen 
9. Mario Dražić   22. Marijan Mišić 
10. Stipo Ćorluka   23. Anto Vidović  
11. Vladimir Ćirić   24. Slavka Bešlagić-Langauer 
12. Marija Tanocki   25. Anto Jakovljević 
13. Ivan Bosančić 
   
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Zvonimir Mišić   4. Mario Paljušaj 
2. Krunoslav Šporčić  5. Andrijana Bošnjak   
3. Kornelija Krizmanić  6. Martina Levaković Banović   

 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, Tomislav 
Šarić i Nada Čordašić, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i pročelnik 
Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela 
za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja 
grada, Mirjana Pešec, ravnateljica Centra za predškolski odgoj Vinkovci, te predstavnici sredstava javnog 
priopćavanja. 
 
 Zapisnik vode: Antonija Perkunić i Jelena Jurčević, djelatnice Upravnog odjela za normativnu 
djelatnost i opće poslove. 
 Sjednica je tonski zabilježena. 
                                                         

Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red koji vijećnici jednoglasno usvajaju. 
 
 

     D N E V N I   R E D 
      Skraćeni zapisnik  
1. Izvješće Mandatne komisije o podnesenoj ostavci vijećnika i verifikaciji mandata zamjenika 

vijećnika. 
2. Prijedlog Izvješća o radu i poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci za 2011. godinu. 
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2011. godinu.  
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2011. godinu. 
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez 

nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2011. godinu. 
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6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente Grada Vinkovaca. 
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 

vijeću Grada Vinkovaca. 
8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za 
članove nadzornih odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Vinkovci ima udjele i 
dionice. 

9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. 
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za stjecanje i prijenos prava vlasništva za korist OŠ Ivana 

Mažuranića na novoj zgradi škole. 
11. Prijedlog Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora tvrtke Vinkovački vodovod i 

kanalizacija d.o.o.  
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci. 
13. Prijedlog za izbor i imenovanje člana u slijedeća radna tijela Gradskog vijeća: 

A/ Komisiju za određivanje imena ulica i trgova u gradu 
B/ Komisiju za žalbe i pritužbe građana 
C/ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog  
     zemljišta u vlasništvu države. 

14. Aktualna pitanja. 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice te vijećnik Drago Majstorović iznosi primjedbu da nije dobio kompletan odgovor 
na vijećničko pitanje postavljeno na prethodnoj sjednici. Predsjednik Vijeća odgovara da se taj dio 
odnosi na točku Pitanja i odgovori, vijećnici na skraćeni zapisnik više ne iznose primjedbe te se isti 
smatra usvojenim. 

 
TOČKA 1. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Vladimir Ćirić, predsjednik Mandatne komisije, 
koji je izvijestio nazočne da je dana 14. ožujka 2012. god. zaprimljena ostavka gosp. Damira Rimca na 
dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca  zbog izbora u Hrvatski sabor. 

Predsjednik Komisije također izvještava da je dana 14. ožujka 2012. god. zaprimljen prijedlog 
SDP- a  da umjesto Damira Rimca, dužnost novog vijećnika obnaša Josip Bošnjak. 

Mandatna Komisija je na svojoj 4. sjednici održanoj dana 03. svibnja. god. zaključkom utvrdila 
da je gosp. Damir Rimac iz Vinkovaca, Diljeva 2, na propisani način podnio ostavku na dužnost 
gradskog vijećnika, te da je Socijaldemokratska partija Hrvatske, Gradska organizacija Vinkovci čiji je 
kandidat bio imenovani vijećnik, dostavila svoju odluku o određivanju vijećnika koji će zamijeniti 
gosp. Rimca, a to je gosp. Josip Bošnjak iz Vinkovaca, Krste Frankopana 23. 

 
Nakon izvješća predsjednika Mandatne komisije, gosp. Josip Bošnjak položio je svečanu prisegu. 

 
 

TOČKA 2. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Mirjana Pešec, ravnateljica Centra za predškolski 

odgoj Vinkovci, koja je iznijela Prijedlog  Izvješća o radu i poslovanju Centra za predškolski odgoj 
Vinkovci za 2011. godinu. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključila vijećnica Milica Benić rekavši da bi vijećnici trebali 

dobiti i izvješće o radu privatnih vrtića radi komparacije sa gradskim vrtićima. Iznosi pohvalu za kvalitetu 
izvješća, te pohvaljuje stručni rad u vrtićima, a problemom smatra prostor i opremu koji su u lošem stanju 
te mogu dovesti u pitanje sigurnost djece. Smatra da bi djeca trebala imati prioritet nad raznim udrugama 
i sportskim klubovima (NK „Cibalia“). 
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Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak zadužuje pročelnika Upravnog odjela društvenih djelatnosti da se 
pripremi izvješće o radu privatnih vrtića i dostavi na razmatranje Gradskom vijeću. 

 
Vijećnica Marija Tanocki, ispred Kluba vijećnika HDZ-a, ističe dobru suradnju roditelja i djelatnika 

vrtića te postavlja pitanja jesu li u rad Centra uključeni asistenti za djecu s posebnim potrebama te kakva 
je vizija volonterskog rada u Centru za predškolski odgoj. 

 
Vijećnik Jakov Barišić u svoje osobno ime pohvaljuje rad Centra te skreće pozornost na dugovanja 

roditelja. 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak također iznosi pohvalu izvješću te naglašava da je segment 

predškolskog odgoja izuzetno važan. Postavlja pitanje koliko djece jasličke i vrtićke dobi nije uključeno u 
rad vrtića jer nemaju financijske mogućnosti. Smatra da se svi trebaju uključiti u poboljšanje uvjeta rada 
vrtića (zaštita na radijatorima, nova posteljina, didaktička sredstva i dr.) jer bez obzira na uloženi trud 
ravnateljice i djelatnika Centra bez osiguranja sredstava koja su nužno potrebna za poboljšanje uvjeta 
rada nije moguće osigurati normalno funkcioniranje vrtića. 

 
Vijećnik Mate Vukušić također pohvaljuje izvješće ali iznosi da ga Klub vijećnika SDP-a neće 

podržati jer Grad ne brine o vrtićima i u iste 40-tak godina nisu uložena sredstva. Smatra da u 
Vinkovcima roditelji najviše participiraju u cijeni vrtića. 

 
Vijećnik Anto Jakovljević također pohvaljuje izvješće te postavlja pitanje koliko sredstava Grad treba 

uložiti da bi isti zadovoljio sve pedagoške standarde, te koji je vrtić najbliže zadovoljenju navedenih 
pedagoških standarda. Također postavlja pitanje kakvi su pedagoški standardi u privatnim vrtićima. 

 
Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer upozorava na problem azbestnih ploča koje su još prisutne na 

zgradama pojedinih vrtića. Postavlja pitanje smanjenja sredstava za prehranu djece odnosno kako se to 
odnosi na kvalitetu hrane, te pitanje stavke neraspoređenih sredstava. Iznosi da vrtiće treba kontinuirano 
obnavljati kako u građevinskom smislu tako i u smislu opreme. Smatra da je izvješće o radu privatnih 
vrtića trebalo biti podneseno zajedno s izvješćem o radu Centra. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da podnošenje izvješća o radu privatnih vrtića nije zakonska 

obveza ali obzirom da Grad djelomično financira i rad privatnih vrtića te radi komparacije s izvješćem o 
radu Centra bilo bi korisno imati isto. 

 
Ravnateljica Centra Mirjana Pešec odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe iznosi 

slijedeće: 
- asistenata za djecu s posebnim potrebama u vrtićima nema ali smatra da nema ni potrebe jer se 

odgajatelji educiraju putem seminara te svojim razumijevanjem i kvalitetom rada pokrivaju taj dio, 
- volonterski rad se upravo očituje u vrtiću „Vladimir Nazor“ kroz rad na poboljšanju uvjeta u 

vanjskom dijelu vrtića, 
- nema podatke koliko je djece jasličke i vrtićke dobi uključeno u rad vrtića, 
- iznosi da se unatoč nedostatku materijalnih sredstava stalno radi na poboljšanju uvjeta u vrtićima 

(zamjena krova, zamjena azbestnih ploča i dr.), 
- najbliži ispunjavanju svih pedagoških standarda je trenutno Dječji vrtić „Stribor“, 
- unatoč smanjenom iznosu sredstava za prehranu to se ne odražava na kvalitetu prehrane jer je 

drugačiji izbor namirnica i vodi se računa o slaganju jelovnika, 
- stavka nespomenutih rashoda se odnosi na ugradnju alarmnog sustava, TV pretplatu, registraciju 

auta. 
 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da nije istina da 40-tak godina nije ulagano u vrtiće jer su 

obnavljani poslije rata, dok je iz priloženog izvješća vidljivo da je udio Grada u ukupnom prihodu Centra 
za 1,8 mil kn veći od udjela roditelja. 
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Vijećnik Mate Vukušić smatra da je Grad rukovodeći se načelom dobrog gospodarenja trebao srušiti 
montažne objekte vrtića a ne obnavljati iste. Iznosi da je vrtić u Vinkovcima najskuplji u Vukovarsko-
srijemskoj županiji. 

 
Dr. Mladen Karlić iznosi da se za financiranje dječjih vrtića izdvaja više od 10% gradskog proračuna 

te se ne može reći da Grad ne vodi brigu o vrtićima. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici sa 16 glasova „za“, 5 glasova «protiv» i 2 «uzdržana» glasa 

donose 
Z A K LJ U Č A K 

 
I. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci za 2011. godinu. 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 

komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. 

 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja, bez rasprave vijećnici sa 14 glasova „za“ i  6 glasova «protiv» donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje  

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređenja komunalne infrastrukture za 
2011. godinu 

II. 
Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog Zaključka. 

III. 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 

 
TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2011. godinu. 

 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Anto Vidović upozoravajući da se 
pješačke staze u gradu u lošem stanju, a biciklističke staze su neprimjerene. 

 
Vijećnik Mate Vukušić smatra da iz navedenog izvješća proizlazi da je Gradu prioritet košnja 

trave i sadnja sezonskog cvijeća, a ne izgradnja cesta i pješačkih staza. Smatra da je to neracionalno 
trošenje sredstava, te naglašava da umjesto sezonskog cvijeća treba saditi trajnice. Postavlja pitanje što je 
Grad učinio da se smanje troškovi ulične rasvjete te iznosi da treba koristiti izvore koji troše manje 
energije. 

Vijećnik Dubravko Korenika smatra da se ovakvim načinom rada pogoduje pojedinim tvrtkama, 
te da se Grad ponaša neracionalno jer plaća nekvalitetne usluge. Apelira da mu se dostavi katastar 
površina koje se kose i uređuju, a prema ugovoru o održavanju zelenih površina. 
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Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak sugerira da se vijećnici uključe u kontrolu održavanja zelenih 
površina u svojim mjesnim odborima. 

 
Pročelnik Ante Slišković  iznosi da su poslovi održavanja zelenih površina dobiveni javnim 

natječajem, a o provedbi istih brine se služba komunalnog gospodarstva i uređenja grada gdje je moguće 
izvršiti i kontrolu obavljanja ovih poslova. Javni natječaj također je proveden i za isporuku električne 
energije, program uštede se već radi na način da se isključuju pojedina rasvjetna mjesta a dio žarulja je 
zamijenjen štednim. Sve ovo moguće je provjeriti u Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici sa 14 glasova „za“,  7 glasova «protiv» i  1 «uzdržanim» 

glasom donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2011. godinu 

II. 
 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog Zaključka. 
 

III. 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 

 
TOČKA 5. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio prijedlog 
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te 
uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2011. godinu. 

 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Drago Majstorović sa pitanjem što znači 
kratica VHS. Smatra da u ovu komunalnu djelatnost treba uključiti komunalne redare i kontakt policajce. 
Upozorava da vlasnici kućnih ljubimaca ne čiste za njima, te iznosi da su zahvaljujući Klubu SDP-a i 
njihovim apelima srezani troškovi za ovu namjenu. 

 
Vijećnik Mate Vukušić iznosi da izvješće o ovoj temi nikad nije bilo kraće i da bi trebalo 

obrazložiti što Grad dobiva za 100 eura dnevno. Nema podataka koliko je pasa skupljeno, postavlja 
pitanje u čijoj je nadležnosti uklanjanje štenadi koja je ostavljena najčešće ispred osnovnih škola. Ovu 
uslugu smatra potrebnom ali ističe da se ona mora podići na višu razinu, te Klub vijećnika SDP-a neće 
podržati ovakvo izvješće. 

 
Pročelnik Ante Slišković iznosi da kratica VHS označava pojam veterinarsko-higijeničarske 

službe, u Upravnom odjelu postoje kompletni podaci koji obuhvaćaju broj pokupljenih, udomljenih, 
uhvaćenih, eutanaziranih i sl. životinja i u iste je moguće izvršiti uvid. Što se tiče neodgovornih vlasnika 
kućnih ljubimaca koji ne čiste za istima Grad bi morao imati preveliki broj komunalnih redara samo za te 
poslove. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak upozorava na neodgovorno ponašanje vlasnika pasa koji ih po 
gradu (pješačka zona, dječja igrališta i sl.) šetaju bez brnjice. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici sa 17 glasova „za“ i  6 glasova «protiv» donose 
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ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja 

životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2011. godinu 
 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te 
uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2011. godinu 

II. 
 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog Zaključka. 
 

III. 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 

 
 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio prijedlog 

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente Grada Vinkovaca. 
 

 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio predsjednik Vijeća Senko Bošnjak sa pitanjem 
koja ne namjena sredstava koja se prikupe naplatom spomeničke rente. 

Pročelnik Ante Slišković odgovara da su to uređenje fasada, arheološka iskapanja i kulturne 
djelatnosti. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak postavlja pitanje u što su utrošena sredstva prikupljena od 

spomeničke rente prošle godine. 
Pročelnik Slišković odgovara da su utrošena za saniranje spomenika kulture, uređenje zgrade 

Muzeja, arboretum, nabavku muzejske građe, projekt VIOR i dr.  
 
Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da je Klub vijećnika SDP-a pri donošenju Odluke o 

spomeničkoj renti predlagao naplatu simboličnog iznosa, te uvođenje zona naplate kao i da se tradicijski 
obrti oslobode od plaćanja spomeničke rente tradicijskih obrta. Smatra da u nabrojanom od strane 
pročelnika Sliškovića ima i nenamjenskog trošenja sredstava. 

 
Vijećnik Anto Jakovljević  traži u pismenom obliku izvješće o utrošenim sredstvima spomeničke 

rente, te da li ima dugovanja i o kojim se iznosima radi. 
 
Vijećnik Mate Vukušić također traži izvješće o utrošenim sredstvima u pisanom obliku jer smatra 

da je dio utrošen nenamjenski i traži da se takva sredstva vrate u proračun i namjenski utroše. Apelira da 
se spriječi rušenje Kozarčeve kuće te da se čuvaju takvi kulturni spomenici. 

 
Pročelnik Slišković iznosi da nije bilo nenamjenskog trošenja sredstava, budući da je izvješće o 

utrošenim sredstvima dostavljeno nadležnom Ministarstvu a prošlo je i reviziju koja nije imala primjedbi. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici sa 17 glasova „za“,  1 glasom «protiv» i 5 «uzdržanih» 

glasova donose 
O D L U K U 

o izmjeni i  dopuni Odluke o visini spomeničke rente grada vinkovaca 
 
 Predsjednik Vijeća u 15,15 određuje stanku, nastavak sjednice slijedi u 15,45 sati, te je 
nazočno 24 vijećnika. 
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TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, pročelnik Upravnog odjela za 

normativnu djelatnost i opće poslove, koji je iznio prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić sa teoretskim pitanjem 
ako u predstavničkom tijelu ženu (predviđen 10% veći iznos) zamijeni muškarac da li ostaje isti iznos 
sredstava koji dobiva ta politička stranka. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 

 
O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka  
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca 

 

TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zlatko Dovhanj koji je iznio prijedlog 

Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove 
nadzornih odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Vinkovci ima udjele i dionice. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, „jednoglasno“ donose 
 

O D L U K U   O   S T A V L J A N J U   I Z V A N   S N A G E    
ODLUKE O NAČINU PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA I UVJETIMA 

ZA ČLANOVE NADZORNIH ODNOSNO UPRAVNIH ODBORA  
TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA GRAD VINKOVCI IMA UDJELE I DIONICE 

 
TOČKA 9. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih 
djelatnosti koji je iznio prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i 
čitaonice Vinkovci. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, „jednoglasno“ donose 
 

O D L U K U 
o davanju prethodne  suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice  Vinkovci 

 
I. 

           Daje se prethodna suglasnost na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, čiji je prijedlog 
utvrdilo Upravno vijeće na svojoj  sjednici održanoj  dana  09. ožujka 2012. god. 
 

II. 
    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada 
Vinkovaca. 
 

TOČKA 10. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu koja je iznijela prijedlog Odluke o davanju 
suglasnosti za stjecanje i prijenos prava vlasništva za korist OŠ Ivana Mažuranića na novoj zgradi škole. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
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Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Dubravko Korenika rekavši da se 
donošenjem ovog zaključka ispunjava zakonska forma, ali upozorava da građevinski objekt 
knjigovodstveno treba odvojiti od pratećih postrojenja i opreme, te dodati okončanu situaciju. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća „jednoglasno“ donose 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za stjecanje i prijenosu prava vlasništva za korist 

Osnovne škole Ivana Mažuranića Vinkovci na novoj zgradi škole 
 

TOČKA 11. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor i 

imenovanja koji je iznio prijedlog Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora tvrtke 
Vinkovački vodovod i kanalizacija Vinkovci. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja, bez rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 17 glasova «za» i 7 
«uzdržanih» glasova donose 

O D L U K U 
o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora  
tvrtke Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. 

 
I. 

Za članove Nadzornog odbora tvrtke Vinkovački vodovod  i kanalizacija d.o.o., Vinkovci, 
Dragutina Žanića-Karle 47/a predlažu se: 

1. Mario Komšić, dipl. oec., 
2. Gabrijel Šokičić, dipl. iur. i 
3. Domagoj Marošević, ing. prom. 

II. 
Članovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine od dana donošenja Odluke 

o imenovanju koju će donijeti Skupština Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada 
Vinkovaca. 
 

TOČKA 12. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Jakov Barišić koji je iznio prijedlog Rješenja 

o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja, bez rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 17 glasova «za» i 6 
«uzdržanih» glasova donose 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci 

 
I. 

             Za članove Upravnog vijeća Gradskog muzeja  Vinkovci iz redova istaknutih kulturnih i 
znanstvenih djelatnika imenuju se: 

1. dr. Kata Krešić i 
2. Viktor Lukačević, prof. 

II. 
 Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine. 
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III. 
             Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku»  Grada 
Vinkovaca.  
 
 

TOČKA 13. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Jakov Barišić koji je iznio prijedlog za izbor 

i imenovanje člana u slijedeća radna tijela Gradskog vijeća: 
A/ Komisiju za određivanje imena ulica i trgova u gradu 
B/ Komisiju za žalbe i pritužbe građana 
C/ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zamljišta u 

vlasništvu države. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja, bez rasprave, vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova «za» i 2 
«uzdržana» glasa donose 

 
 

R J E Š E NJ E 
o izmjeni i dopuni Rješenja o izboru 

Komisije za određivanje imena ulica i trgova u gradu 
 

I. 
U Rješenju o izboru Komisije za određivanje imena ulica i trgova u gradu u članku I. točka 5. 

mijenja se i glasi:   
Željko Bak 

 
 U ostalom dijelu Rješenje ostaje ne izmijenjeno. 
 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 
 

Pod istom točkom, bez rasprave, vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova «za» i 2 «uzdržana» 
glasa donose 
 
 

R J E Š E NJ E 
o izmjeni i dopuni Rješenja o izboru Komisije za žalbe i pritužbe građana 

 
I. 

U Rješenju o izboru Komisije za žalbe i pritužbe građana u članku I. točka 4. mijenja se i glasi:  
Željko Bak 

 
 U ostalom dijelu Rješenje ostaje ne izmijenjeno. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 
 

Pod istom točkom, bez rasprave, vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova «za» i 2 «uzdržana» 
glasa donose 
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R J E Š E NJ E 
o izmjeni i dopuni Rješenja o izboru Povjerenstva za provedbu javnog natječaja 

za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 
 

I. 
             U Rješenju o izboru Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države  u članku I. točka 5. mijenja se i glasi:   

Željko Bak 
 
 U ostalom dijelu Rješenje ostaje ne izmijenjeno. 
 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 
 

TOČKA 14. 
Aktualna pitanja 

 
 

1. Vijećnik Drago Majstorović iznosi da nije dobio kompletan odgovor na pitanje postavljeno na prošloj 
sjednici a vezano za raspored sredstava namijenjenih za socijalni program. 

 
2. Vijećnik Anto Vidović postavlja pitanje zašto je različita cijena parkinga prilikom plaćanja SMS 

porukom i plaćanja na parking automatu. 
 
3. Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje kada će biti raspisan natječaj za izgradnju OŠ Nikole 

Tesle u Mirkovcima. 
 
4. Vijećnik Dubravko Korenika postavlja slijedeća pitanja: 
- da li je moguće naplaćivati uslugu parkiranja a da nisu obilježena parkirna mjesta, 
- upozorava na problem parkiranja u odvojku Glagoljaške ulice koja vodi prema vinkovačkom 

trgovačkom centru gdje se konstantno stvaraju gužve i prometni čepovi, 
- ponovno traži da mu se dostavi popis objekata bespravne gradnje a koji je dostavljen Ministarstvu, 
- traži pismeni odgovor da li su objekti na tržnici u skladu s građevinskom dozvolom i na koji način 

se mogu legalizirati odnosno što će GTG poduzeti u tom smislu, a na temelju prijava građana. 
 
5. Vijećnica Marija Tanocki postavlja pitanje nenatkrivenog autobusnog stajališta u Kačićevoj 45, 

odnosno što je moguće učiniti u pogledu natkrivanja. 
 
6. Vijećnica Dubravka Kraljević postavlja pitanje postoji li način na koji „bake na tržnici“ mogu legalno 

prodavati svoje proizvode, obzirom da im to inspekcijske službe ne dozvoljavaju. 
 
7. Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak odgovara da je vjerojatno jedini način za takvu prodaju registriran  

OPG. Također postavlja pitanje da li je objektima TISKA može ograničiti postavljanje hladnjaka na 
javnu površinu, s obzirom da na nekim mjestima zauzimaju previše prostora i smetaju pješacima. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi slijedeće: 

- slaže se da hladnjaci kod objekata TISKA ne izgledaju estetski u prostoru i smetaju pješacima, 
- kod plaćanja parkiranja SMS porukama mobilni operatori uzimaju svoju naknadu i zato je 

parkiranje skuplje, 
- gradnju nove osnovne škole u Mirkovcima pokušava se organizirati modelom javno privatnog 

partnerstva koji se razrađuje u Ministarstvu i agencijama, 
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-  ponovno će se izvršiti obilježavanje parkirnih mjesta, 
- organizacija rada tržnice stvar je nadležnih inspekcija, 
- radovi na Hrvatskom domu su trenutno u fazi mirovanja zbog potrebe dodatnih arheoloških 

iskapanja, 
- proveden je natječaj za zaprašivanje komaraca, 
- Kozarčeva kuća nije zaštićeni kulturni spomenik, a vlasnik namjerava izgraditi repliku iste, u kojoj 

bi bio smješten Kozarčev spomen dom. 
 
 
 

Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni dio.  
                    
 
                                                                                                                                                                                                                                

Budući da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen, predsjednik Vijeća istu je zaključio u 17,15 
sati.  

 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 

 
  


