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Z A P I S N I K 
sastavljen na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

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

 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, 
Tomislav Šarić, zamjenik gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i pročelnik 
Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, Sanja Čuljak, pročelnica Službe pravnog 
zastupanja, 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, Ana Leko i 
Anđelko Bilić – Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Sanja Lozić, pročelnica 
Upravnog odjela za proračun i financije, Elvis Kovačević, direktor GTG Vinkovci d.o.o., 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, uz dopunu 1. točke 
amandmanom gradonačelnika kao predlagatelja, te napominje da se u materijalu za 2. točku 
dogodila tehnička greška koja je ispravljena u materijalu koji je vijećnicima dostavljen na sjednici.  

 
 
Vijećnici jednoglasno usvajaju dnevni red sa predloženim izmjenama. 
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D N E V N I   R E D 
 Skraćeni zapisnik  

1. Prijedlog Odluke o aktiviranju Bankovne garancije. 
2. Prijedlog prethodne suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtke GTG Vinkovci d.o.o. 
3. Prijedlog Izmjene srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 

2011. – 2013. godine. 
4. Aktualna pitanja. 

 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice Vijeća, te vijećnici iznose slijedeće primjedbe: 
- vijećnik Mate Vukušić traži da se isti nadopuni u dijelu koji se odnosi na odavanje počasti 

minutom šutnje preminulom predsjedniku Hrvatskog sabora gosp. Borisu Špremu, na način 
da se navede da je to bio njegov prijedlog, a ispred Kluba vijećnika SDP-a, 

- vijećnik Josip Bošnjak iznosi primjedbu da je u zaključku kojim se obvezuje direktor 
Tehnološkog parka Vinkovci da podnese cjelovitu informaciju o radu u proteklom razdoblju 
te planu i viziji razvoja u narednom razdoblju treba stajati umjesto riječi na „slijedećoj i 
drugoj sjednici“ samo na slijedećoj, 

- vijećnik Drago Majstorović vezano za njegovo pitanje sa prošle sjednice u vezi obilježavanja 
Međunarodnog dana starijih osoba iznosi da je Međunarodni dan starijih osoba obilježen, a 
da je zamjenik gradonačelnika rekao da će grad sukladno proračunskim mogućnostima 
planirati sredstva za obilježavanje istog i voditi računa o starijoj populaciji. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi slijedeće: 

- prihvaća primjedbu vijećnika Vukušića, 
- na primjedbu vijećnika Bošnjaka iznosi da je na prethodnoj sjednici formuliran zaključak u 

smislu da se izvješće podnese na jednoj od slijedeće dvije sjednice, 
- prihvaća primjedbu vijećnika Majstorovića i podržava njegove stavove vezano za brigu o 

starijoj populaciji. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici prihvaćaju skraćeni zapisnik s navedenim izmjenama. Isti 

će se u izmijenjenom obliku dostaviti vijećnicima. 
 
 
 

TOČKA 1. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Čuljak, pročelnica Službe pravnog 
zastupanja, koja je iznijela Prijedlog Odluke o aktiviranju Bankovne garancije. 

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

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, većinom glasova (18 za i 7 uzdržanih) 
donose 

O D L U K U 
o aktiviranju Bankovne garancije 

 
I. 

Grad Vinkovci aktivirat će Bankovnu garanciju broj 58013168, kod Hypo-Alpe-Adria-
Bank d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6, u visini iznosa do maksimalno 3.049.900,48 kn, s 
klauzulom „plativo na prvi poziv“ i „bez prigovora“. 



 3 

II. 
Garancija iz točke I. ove Odluke dostavljena je kao sastavni dio Ugovora  EVV-5/10, 

zaključenog dana 20. travnja 2011. god. između Grada Vinkovaca iz Vinkovaca, Bana Josipa 
Jelačića 1, kao investitora i „Brodomerkur“ d.d. Split, iz Splita, Poljička cesta 35, za izgradnju 
građevine Hrvatskog doma – I etapa, a za uredno izvršenje ugovornih obveza. 

Ukoliko do dana 22. listopada 2012. god. dođe do produženja navedenog ugovora i 
garancije iz točke I. ove Odluke, Grad Vinkovci odustat će od aktiviranja bankovne garancije.  

 
III.  

Gradonačelnik Grada Vinkovaca ovlašten je za upućivanje Poziva za plaćanje navedene 
garancije iz točke I. Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb.  

 
IV. 

 Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 
 

 
 

TOČKA 2. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Lozić, pročelnica Upravnog odjela 
za proračun i financije, koja je iznijela Prijedlog prethodne suglasnosti za kreditno zaduženje 
tvrtke GTG Vinkovci d.o.o. 

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 Slavka Bešlagić Langauer sa 
pitanjem kad se planiraju potrebni radovi na postrojenjima za grijanje s obzirom da je sezona 
grijanja već počela. 

Elvis Kovačević, direktor GTG Vinkovci d.o.o. navodi da na pojedinim kotlovnicama sanaciju 
treba početi odmah, a najhitnija je u ulici A. Starčevića (neboder). 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (18 za i 7 uzdržanih) donose 
 
 

O D L U K U 

I. 
Grad Vinkovci daje prethodnu suglasnost trgovačkom društvu GTG d.o.o. Vinkovci za 

kreditno zaduženje u iznosu 5.000.000,00 kuna u svrhu financiranja investicija i podmirenja 
tekućih obveza. 

II. 
Trgovačko društvo GTG d.o.o. Vinkovci u obvezi je provesti propisani postupak natječaja 

s ciljem pronalaženja najpovoljnijeg kreditora. 
III. 

Trgovačko društvo GTG d.o.o. Vinkovci dužno je nakon provođenja postupka izvijestiti 
Grad o izabranom kreditoru da bi Gradsko vijeće moglo donijeti Odluku o davanju suglasnosti i 
jamstva za kreditno zaduženje. 
 

TOČKA 3. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada, koji je iznio Prijedlog Izmjene srednjoročnog 
(trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2011.-2013. godine. 
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Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

 Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, većinom glasova (19 za i 6 uzdržanih) 
donose 

 

IZMJENE SREDNJOROČNOG (TROGODIŠNJEG) 

PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA RAZDOBLJE OD 2011. - 2013. GODINE 
 

I. 
 U Srednjoročnom (trogodišnjem) planu davanja koncesija za razdoblje od 2011. - 2013. 
godine ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 8/10)  točka II. mijenja se i glasi:  

 
"II. 

 U skladu s važećim ugovorima o obavljanju određenih djelatnosti putem ugovora o 
koncesiji u Gradu Vinkovcima utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za 
razdoblje 2011. - 2013. godine, kako slijedi: 
 

Gospodarska područja  
u kojima se planiraju  
dati koncesije 

Djelatnosti koje će se  
obavljati na temelju  
koncesije 

Rok na koji se 
koncesija daje 

Planirani  
rashodi za 
koncesiju 

Planirani 
prihodi od 
koncesije 

Komunalno 
gospodarstvo 

Skupljanje i odvoz  
komunalnog otpada 

10 godina trošak provedbe  
postupka 

3.320.000,00  

Komunalno 
gospodarstvo 

Dimnjačarski  
poslovi 

5 godina trošak provedbe  
postupka 

   340.000,00 

Vodno  
gospodarstvo 

Čišćenje septičkih  
i sabirnih jama  

3 godine trošak provedbe  
postupka 

    44.000,00 

  

II. 
Ove Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija objavit će se u 

"Službenom glasniku" Grada Vinkovaca. 
 
 

TOČKA 4. 
Aktualna pitanja 

 
 

1. Vijećnik Anto Jakovljević iznosi da je u Mirkovcima novo dječje igralište postavljeno između 
dvije obiteljske kuće, te da se stanari istih žale zbog cjelodnevne buke. Prijedlog MO Mirkovci 
je bio da se isto postavi na lokaciju kraj groblja te postavlja pitanje što se može učiniti po 
pitanju promjene lokacije, te da li postoji vremensko ograničenje korištenja igrališta. 
 

2. Vijećnica Slavka Bešlagić Langauer postavlja pitanje sufinanciranja prijevoza učenika srednjih 
škola, te iznosi da se stanovnici užeg centra grada žale na buku koju svojim lajanjem noću 
stvaraju napušteni psi. Postavlja pitanje što grad može poduzeti u tom smislu. 

 
3. Vijećnik Josip Bošnjak iznosi da je na 36. sjednici Vijeća postavio pitanje problema 

nelegalnog azila za životinje na adresi K. Frankopana 17. U međuvremenu došlo je samo do 
pogoršanja stvari pa i do situacije da je vlasnica kuće napala dijete te je morala intervenirati 
policija. Traži da se upotrijebe svi mogući načini za rješavanje ovog problema. 
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4. Vijećnik Dubravko Korenika postavlja slijedeća pitanja: 
- pojedini građani ispred svojih kuća, a na površini koja je gradsko vlasništvo, sijeku 

drveće, a bez odobrenja nadležnog organa te postavlja pitanje na koji se način ovoj praksi 
može stati na kraj, 

- da li je gradskim službama da se u gradu drže domaće životinje unatoč zabrani, 
- traži da mu se dostavi ažurirani popis gradskih nekretnina. 

 
 
 
5. Vijećnik Drago Majstorović postavlja pitanje što će se dogoditi građanima koji ne budu 

legalizirali svoje nekretnine, a istih će slučajeva biti uglavnom iz financijskih razloga. 
 
 
 
6. Vijećnik Stipo Ćorluka iznosi da su se u pojedinim gradskim četvrtima pojavile osobe koje 

nude svoje usluge za legalizaciju te smatra da se građane treba što prije educirati o ovoj 
problematici. 

 
 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da nadležni odjel gradske uprave treba što 
žurnije građane upoznati s načinima provedbe legalizacije. 
 
 
7. Vijećnik Jakov Barišić iznosi da je u V. i VI. Mjesnom odboru održana tribina na ovu temu. 
 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe gradonačelnik dr. Mladen Karlić 
iznosi slijedeće: 

- u tijeku trajanja sjednice iz „Brodomerkura“ je stigao odgovor kojim prihvaćaju nastavak 
radova, ali prethodno arheolozi trebaju odraditi svoj dio, te smatra da je donošenje odluke 
Gradskog vijeća o aktiviranju bankovne garancije imalo učinak na odluku tvrtke 
„Brodomerkur“ da prihvati nastavak radova pod našim uvjetima, 

- kupljene su dvije kuće koje su dane na korištenje  socijalno ugroženim obiteljima iz 
sredstava za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba čime grad pokazuje da vodi računa o 
svojim građanima, 

- vezano za pitanje lokacije dječjeg igrališta u Mirkovcima iznosi da je za postavljanje 
novog dječjeg igrališta bila ponuđena lokacija na kojoj se isto nalazi, a ukoliko ista nije 
primjerena pokušat će se naći novo rješenje, 

- po pitanju prijevoza srednjoškolaca sufinanciranje kreće od 01. studenog u omjeru  1/3 
Grad, 1/3 Županija i 1/3 roditelji, 

- upoznat je sa problemom pasa lutalica koje su napustili neodgovorni vlasnici i sad 
stvaraju probleme drugim građanima, te ih treba zbrinuti što pokazuje opravdanost 
izdvajanja sredstava za ovu službu unatoč oprečnim stavovima vijećnika, sredstva 
predviđena za ovu godinu su potrošena, ali će unatoč tome grad i dalje voditi brigu o 
ovom problemu, 

- problem azila u ulici K. Frankopana je poznat, ali se pojavljuje problem što se tu radi o 
privatnom vlasništvu te će se nastojati preko sanitarne inspekcije vidjeti što se može 
učiniti, 
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- poznat je i problem rušenja stabala bez dozvole i dozvola se izdaje rijetko, ali isti  građani 
negoduju zbog lišća, zbog dizanja nogostupa i žele da se stabla pred njihovim kućama 
sruše, ali su protiv sanacije oštećenog drveća u gradskom parku, 

- grad nema odluku o zabrani držanja životinja u gradu, prijedlog iste je napravljen, ali 
zbog socijalne situacije ista nikada nije donijeta, slaže se da nije primjereno držanje 
životinja u gradu, međutim upitno je da li je sada s obzirom na gospodarsku situaciju 
vrijeme za donošenje takve odluke, 

- grad će poduzeti sve mjere kojima  može pomoći svojim građanima oko legalizacije 
objekata. 

 
 
 

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 
14,00 sati.  

 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 

 
 
 


