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ZAPISNIK 

 

1 
Redni broj i naziv 

sastanka 
5. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka 

2 
Mjesto održavanja 

sastanka 
Gradska vijećnica Grada Iloka, Trg N. Iločkog 13, Ilok 

3 
Datum održavanja 

sastanka 

24.9.2019. 

Početak 19,30 

4 Sudionici 

Prisutni 

Marija Dobošević, Jugoslav Savić, Anka Lomjansky Perković, Mirjana Supek, 

Mario Karačić, Ivica Torma, Pero Ćorić, Hrvoje Bošnjaković, Ljiljana Kolarec, 

Sanja Augustinović, Zrinka Čobanković, Stjepan Kovčalija, Ivana Matković, 

Zvonimir Dragun, Ante Šućurović, Mario Komarčević 
Opravdano odsutni Anna Pucovsky, 

Neopravdano odsutni  - 

Ostali prisutni  
Marina Budimir, Josip Kovač, Đurđica Tilović, Tatjana Faletar, Ivana Karačić, Joško 

Radanović, Davor Kopilaš, Dragana Ruman.  

5 Utvrđivanje kvoruma 
Prisutno 15 od ukupno 

16 članova  

 

 

6 Dnevni red  Predloženi  

- Usvajanje izvadaka iz zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Iloka 

- Aktualni sat - pitanja za gradonačelnicu 

- Usvajanje dnevnog reda: 

1. Donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti 

zamjenika vijećnice u Gradskom vijeću Grada Iloka (umjesto Sanje Augustinović novi 

član Ante Šućurović), polaganje prisege novog vijećnika 

Izvjestitelj: Jugoslav Savić – Mandatna komisija 

Predlagatelj: Mandatna komisija 

2. Financijsko izvješće Komunalija d.o.o. Ilok za 2018. god. 

Izvjestitelj: Joško Radanović 

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med. 

3. Financijsko izvješće Kom-Ilok d.o.o. Ilok za 2018. god. 

Izvjestitelj: Davor Kopilaš 

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med. 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih 

odbora na području Grada Iloka  

Izvjestitelj: Tatjana Faletar 

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. 

5. Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva 

Grada Iloka  

Izvjestitelj: Tatjana Faletar 

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med. 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih 

Grada Iloka i zamjenika članova  

Izvjestitelj: Tatjana Faletar 

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med. 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim 

priznanjima Grada Iloka  

Izvjestitelj: Ljiljana Kolarec - Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 

Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 

8. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

stipendiranju studenata Grada Iloka 

Izvjestitelj: Anna Pucovsky - Povjerenstvo za dodjelu stipendija 

Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu stipendija 

9. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za 

procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za 

zakup/prodaju građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok 2" u Iloku (umjesto 

Sanje Augustinović) 
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Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

10. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za 

izbor i imenovanja (umjesto Sanje Augustinović) 

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

11. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva 

za dodjelu javnih priznanja (umjesto Sanje Augustinović) 

Izvjestitelj: Mirjana Supek - Odbor za izbor i imenovanja 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

12. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka na dan 

30.06.2019. godine (za razdoblje od 01.01.- 30.06.2019. godine  

Izvjestitelj: Đurđica Tilović  

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med. 

13. Prijedlog za donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova  

Izvjestitelj: Tatjana Faletar 

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. 

14. Prijedlog za donošenje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja za komunalnu 

naknadu  

Izvjestitelj: Đurđica Tilović  

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med 

15. Razmatranje ponude Vesne Prokopec za prodaju nekretnine u Iloku  

Izvjestitelj: Tatjana Faletar 

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. 

16. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 1.1.-30.06.2019. god. 

Izvjestitelj: Marina Budimir 

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. 

17. Prijedlog za donošenje Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog 

odjela Grada Iloka 

Izvjestitelj: Marina Budimir 

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. 

18. Obavijesti i prijedlozi: 

- Obavijest Povjerenika za informiranje o pravima vijećnika 

 

- Izvješće o prodanim nekretninama 

- Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja 

Izvjestitelj: Tatjana Faletar  

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. 

 

Dopune/izmjene  

Dopuna prve točke -  stavljanje u mirovanje mandata vijećnika Luke Đipanovića 

početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Maria Komarčevića. 

Povlačenje 15. točke s dnevnog reda  

Usvojeni  Jednoglasno usvojen Dnevni red s 13 glasova ZA. 

7 Točke dnevnog reda  
Usvajanje zapisnika s prethodnog 

sastanka 

Jednoglasno se usvaja zapisnik s 4. 

sjednice GV-a s 13 glasova ZA. 
S 

primjedbama 
 - 

 Aktualni sat 

Aktualni sat: 

- na upit vijećnice Ivane Matković jesu li se novoimenovanih pet odbora sastali i koliko oputa, te koliko 

i kakve su odluke donijeli i kakva je njihova funkcionalnost, gradonačelnica odgovara da su svi odbori 

imali prvi sastanak no nisu donosili nikakve odluke. 
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- na upit vijećnika Kovčalije u kojoj je fazi realizacija poslovne zone Ilok II,  kada se može očekivati 

natječaja za izgradnju zone te po završetku radova na poslovnoj zoni koliko možemo očekivati radnih 

mjesta na osnovu već potpisanih ugovorna, gradonačelnica odgovara kako je ishodovana građevinska 

dozvala, u tijeku je izrada dokumentacije za javni  natječaja, broj radnih mjesta predviđen je u 

poslovnom planu, no ne zna točno. 

 

- na upit vijećnika Zvonimira Draguna misli li gradonačelnica da radi u interesu grada jer je rekla da 

je ne zanima plaća, a plaću je povećala i sebi i zamjeniku, gradonačelnica odgovora, plaće su 

određene zakonom, na daljnji upit zašto nema tonskog zapisa 3 sjednice GV gdje ona odgovara na 

pitanja u vezi plaće, gradonačelnica odgovara da joj to nije poznato i provjerit će sa gradskim 

službama o čemu se tu radi. Na daljnje pitanje ekonomičnosti LED rasvjete gradonačelnica odgovara 

da je proveden natječaj u skladu sa zakonom, žarulje imaju garanciju 8 godina, proizvodi ih tvrtka 

„Philips“ te je njihova kupanja opravdana i ekonomski i ekološki. 
 

- na upit vijećnice Zrinke Čobanković hoće li se grad prijaviti na natječaj VSŽ, gradonačelnica 

odgovara da je dokumentacija pri kraju te da će se grad prijaviti do kraja 10-tog mjeseca. Nadalje 

pita u vezi čl. 103. Statuta Grada Iloka, obzirom da je potpisan ugovor između Grada Iloka i 

građevinskog obrta Torma jer je ugovor vrijedan 600.000,00 kuna, smatra li da je to sukob interesa, 

gradonačelnica odgovara da smatra da to nije sukob interesa te da se naši gospodarstvenici mogu 

javiti na javni natječaja i da bi suprotno bila diskriminacija iločkih gospodarstvenika. Vijećnik Pero 

Ćorić odgovara da na temelju svog iskustva misli da tu nema sukoba interesa. Zaključak je da će se 

provjeriti navedeno s nadležnim institucijama.  
 

 

 

 

 

 

 
1. 

točka 

Uvod 

Dani materijali 

Donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti 

zamjenika vijećnice u Gradskom vijeću Grada Iloka (umjesto Sanje Augustinović novi 

član Ante Šućurović), polaganje prisege novog vijećnika  
Točka dopunjena - stavljanje u mirovanje mandata vijećnika Luke Đipanovića i 

početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Maria Komarčevića 

  

 

Usmeno 

Izvješće mandatne komisije čita vijećnik Jugoslav Savić. 
Donesena odluka o mirovanju mandata vijećnika Sanje Augustinović i Luke Đipanović, 

a početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Ante Šućurovića i Maria Komarčevića 

Čita se prisega za gradskog vijećnika. 

Prisežu Ante Šućurović i Mario Komarčević. 

  

 Rasprava Nema   

 
Odluke 

Mandat vijećnika Sanje Augustinović stavlja se u mirovanje, mandat preuzima Ante Šućurović. 

Mandat vijećnika Luke Đipanovića stavlja se u mirovanje, mandat preuzima Mario Komarčević. 
Odluka jednoglasnog usvojena sa 13 glasova ZA. 

  

 

 
2. 

točka 
Uvod 

Dani materijali Financijsko izviješće Komunalija d.o.o. Ilok za 2018.    

 

Usmeno 

Direktor Joško Radanović izlaže financijsko izvješće  za 2018.  
Prihoda ostvareno 7.530.863,00, rashodi 7.912.387,00 kuna. Ostvaren je gubitak 

319.672,00 kune. Prihodi, rashodi pa i gubitak su pali u odnosu na prethodnu godinu 

za 9%.  
Uzrok tome je pad prodaje vode. Najveći prihodi su ostvareni od prodaje vode, 

najveći troškovi su troškovi zaposlenika te ostali materijalni troškovi, najviše 

energenti tj. potrošnja struje.  
Na upit vijećnika Zvonimira Draguna hoće li se taj trend nastaviti u 2019. godini, 

direktor Joško Radanović odgovara da ne, očekuje se pozitivni trend zbog znatnog 

smanjenja troškova. Na daljnji upit utječe li na to povišenje cijene vode, direktor 

odgovara svakako da, ali to nije jedini razlog.  
Na upit vijećnice Zrinke Čobanović je li istina da će se naše Komunalije spojiti sa 

Vukovarom, direktor odgovara da je to izgledno jer je donesen novi zakon u 7-om 

mjesecu, ne bi trebalo biti povećanja cijena vode kao ni smanjenja broja 

zaposlenika.  
Na upit vijećnice Ljiljane Kolarec može li se objasniti razlog nepostojanja 

kanalizacije u Bapskoj, direktor odgovara da kanalizacija nije prošla tehnički 
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pregled jer postoje određeni problemi s imovinsko-pravnim odnosima koji su u 

rješavanju.  
 

 

Rasprava Nema 

   

 Odluke Izvješće jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA.    

 

 
3. 

točka 

Uvod 

Dani materijali Financijsko izvješće Kom-Ilok d.o.o. za 2018.   

 Usmeno 

 

 

Direktor Davor Kopilaš izlaže financijsko izvješće za 2018. Prihodi 3.807,900.00 kuna, 

rashodi 4.343,504,00 kune, gubitak 535.604,00 kune.  
 

  

 Rasprava 
Nema 

 
  

 Odluke 
Izvješće jednoglasno usvojeno s 15 glasova ZA. 
 

  

 

 
4. 

točka 

Uvod 

Dani materijali 
Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora 

na području Grada Iloka 
  

 
Usmeno 

Pročelnica Tatjana Faletar predlaže raspisivanje izbora za članove vijeća Mjesnih odbora 

jer je donesena odluka kako će biti 1 MO za Ilok, ali i dalje 4 glasačka mjesta u Iloku, 

kao i do sada, MO Bapska, Šarengrad i Mohovo. Izbori bi trebali biti održani 17.11.2019. 

jer s tim datumom ističe maksimalan zakonski rok od 60 dana. 

  

 Rasprava Nema    

 Odluke 
Prijedlog jednoglasno usvojen s 15 glasova ZA. 
 

  

 

 
5. 

točka 

Uvod 

Dani materijali 
Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada 

Iloka.  
  

 
Usmeno 

Pročelnica Tatjana Faletar iznosi sastav povjerenstva u osobama Matija Božinović kao 

predsjednik vijeća, Ilija Matanović i Ivana Karačić, članovi vijeća, Branka Soldo, 

zamjenik predsjednika, Marko Šimunić i Tatjana Faletar, zamjenici članova.  

  

 Rasprava Nema   

 
Odluke Odluka jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.  

 

  

 

 
6. 

točka 

Uvod 

Dani materijali 
Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih 

Grada Iloka i zamjenika članova 
  

 
Usmeno 

Pročelnica Tatjana Faletar iznosi kako mandat Savjeta mladih Grada Iloka traje 3 godine 

te da mogu biti izabrani mladi od 15 do 30 godina. Članovi Savjeta će biti birani od strane 

članova GV Grada Iloka na prijedlog Mandatne komisije.  

  

 Rasprava Nema     

 
Odluke Odluka jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.  

 

  

 

 
7. 

točka 

Uvod 

Dani materijali 
Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima 

Grada Iloka 
  

 

Usmeno 

Vijećnica Ljiljana Kolarec iznosi kako je izmjena u dijelu da su se spojila područja da 

bude jednostavnije za dodjelu priznanja te je izmjena da članovi budu iz gradskog vijeće 

i da predsjednik može biti iz redova vijećnika. 
Pročelnica Tatjana Faletar iznosi kako je gradonačelnica predložila da nema ograničenja 

u godišnjoj dodjeli plaketa i zahvalnica, osim dodjele plaketa počasnog građanina koja se 

dodjeljuje samo jedna godišnje. Predlaže se da gradonačelnica donosi odluku o dodijeli 

priznanja, zamjeni redoslijed na prijedlog povjerenstva za javna priznanja, poziv je 

otvoren. Dodjela priznanja biti će na svečanoj sjednici Grada Iloka. 

  

 Rasprava Nema   

 
Odluke 

Odluka jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.  

 

  

 
8. 

točka 

Uvod 

Dani materijali 
Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju 

studenata Grada Iloka 
 

Usmeno 

Predsjednica GV Marija Dobošević iznosi kako je došlo do promjena u bodovanju 

kandidata, te da je izmjena kod izbora studija da se ne bi nikoga izostavilo.  

Pojednostavljena je procedura na gradonačelnicin prijedlog - povjerenstvo za dodjelu 

stipendija donosi izvješće o dodijeljenim stipendijama, a gradonačelnica donosi odluku. 
Potvrda iz porezne treba biti do 30.6. tekuće godine.  

 

Rasprava Nema   
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Odluke 
Odluka jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.  

 

  

 

 
9. 

točka 

Uvod 

Dani materijali 

Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu 

pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup/prodaju 

građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok 2“ u Iloku (umjesto Sanje Augustinović) 

 
Usmeno 

 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Mirjana Supek izlaže kako je član Povjerenstva za 

procjenu ponuda i odabir najpovoljnijih ponuda Sanja Augustinović podnijela zahtjev za 

smjenu s dužnosti člana Povjerenstva jer je stavila svoj mandat u Gradskom vijeću Grada Iloka 

u mirovanje zbog obiteljskih razloga.  Za novoga članka Povjerenstva za procjenu ponuda i 

odabir najpovoljnijih ponuda imenovan je Ante Šućurović.  
 Rasprava Nema    

 
Odluke Odluka jednoglasno usvojena s 15 glasova ZA.  

 

  

 

 
10. 

točka 

Uvod 

Dani materijali 
Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i 

imenovanja (umjesto Sanje Augustinović) 
  

 

Usmeno 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Mirjana Supek izlaže kako je član Odbora 

za izbor i imenovanja Sanja Augustinović podnijela zahtjev za smjenu s dužnosti člana 

Odbora jer je stavila svoj mandat u Gradskom vijeću Grada Iloka u mirovanje zbog 

obiteljskih razloga.  Za novoga člana Odbora za izbor i imenovanja imenovan je Ante 

Šućurović. 

  

 Rasprava Nema   

 Odluke Zaključak jednoglasnog usvojen s15 glasova ZA   

 

 
11. 

točka 

Uvod 

Dani materijali 
Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za 

dodjelu javnih  priznanja (umjesto Sanje Augustinović) 
  

 

Usmeno 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Mirjana Supek izlaže kako je član 

Povjerenstva za procjenu ponuda i odabir najpovoljnijih ponuda Sanja Augustinović 

podnijela zahtjev za smjenu s dužnosti člana Povjerenstva jer je stavila svoj mandat u 

Gradskom vijeću Grada Iloka u mirovanje zbog obiteljskih razloga.  Za novoga člana 

Povjerenstva za procjenu ponuda i odabir najpovoljnijih ponuda imenovan je Ante 

Šućurović. 

  

 Rasprava Nema   

 Odluke Zaključak jednoglasnog usvojen   

 

 
12. 

točka 

Uvod 

Dani materijali 
Donošenje polugodišnjeg izvještaja o  izvršenja Proračuna Grada Iloka na dan 

30.6.2019. 
  

 

Usmeno 

Pročelnica za financije Đurđica Tilović izvještava kako je izvješće redovna procedura. 

Poslovni prihodi ostvareni u 2018. su 12.224.385,00 a u 2019. 14.975.163,00 što 

predstavlja 122% povećanje prihoda iz razlike poreza na dohodak koji iznosi oko 

350.000,00 mjesečno i ostvarivanje funkcijske djelatnosti 1.100.000,00 mjesečno, što za 

6 mjeseci iznosi oko 6.500.000,00 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine 2018. 

669.077,00 a 2019. 379.482,00 kuna. Rashodi poslovanja u 2018. su iznosili 7.155.691,00 

a 2019. 7.900.079,00 što je 110% ostvarenja. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 

2018. iznos 497.572,00 kuna a 2019. 5.396.416,00 rashodi ukupno 13.396.907,00 kuna.  

U tijeku je i otplata dva kredita u ukupnom iznosu od 125.944,00 kuna. Ove godine 

otplaćuje se kredit HABOR-u u iznosu od 15.000,00 kuna za pročistač.  

  

 

Rasprava 

Na upit vijećnice Zrinke Čobanković što znače troškovi održavanje rasvjete, pročelnica odgovara da se radi 

o popravku rasvjetnih tijela na Dunavu koje su autom bila oštećena jer su lampe posebne izrade i popravak 

je bio skup, no osiguranje je platilo popravak. 
Na upit vijećnika Zvonimira Draguna kolika je mjesečina rata javne rasvjete pročelnica izvještava da je sada 

oko 10.000,00 kuna, prošlih godina bila mjesečno 30.000,00 kn, a u zimskim mjesecima i do 80.000,00 kuna. 

Gradonačelnica iznosi kako se prijašnjih godina ušteda ostvarivala jer puno ulica nije bilo osvijetljeno i rano 

se gasila rasvjeta, što po zakonu nije dozvoljeno.  
Na upit vijećnika Kovčalije točka izgradnje komunalne infrastrukture u kojoj je predviđeno ulaganje od 

4.000.000,00 kuna, koji je razloga maloga izvršenja proračuna u iznosu od 13%,  gradonačelnica iznosi kako 

nismo imali proračun do 16.4.2019. te se ništa nije moglo ugovarati, realizacija je počela tek u 6-om mjesecu 

zbog pripreme dokumentacije. Minus iz prvih 6 mjeseci biti će nadoknađen tijekom godine.  

  

 Odluke 
Izvještaj jednoglasno usvojen s 15 glasova ZA. 
 

  

 

 
13. 

točka 

Uvod 

Dani materijali Prijedlog za donošenje Odluke do obavljanju dimnjačarskih poslova   

 

Usmeno 

Pročelnica Tatjana Faletar iznosi kako se građani nisu uključili u javnu raspravu, ističe 

kako građani nisu bili zadovoljni koncesijom koju je grad imao s Vitlom iz Vinkovaca 

tako da će grad ubrzo raspisati novi natječaj i vidjeti tko će se javiti te pokušati dobiti 

boljeg koncesionara.  

  

 Rasprava Nema   

 Odluke Prijedlog jednoglasno usvojen s 15 glasova ZA    
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14. 

točka 

Uvod 

Dani materijali Prijedlog za donošenje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja   

 

Usmeno 

Pročelnica za financije Đurđica Tilović izlaže kako se ovom odlukom otpisuju 

nenaplativa potraživanja fizičkih osoba te po preporuci revizije se radi o otpisu jer su 

firme brisane iz sudskog registra te kod umrlih osoba. 
Predsjednica GV Marija Dobošević kaže da je Davor Kopilaš imao dug za koji nije uopće 

znao. Pročelnica Tilović je rekla da komunalni redari dostavljaju obavijesti o 

dugovanjima i trebaju napraviti zapis kako nitko u kući ne živi, no kuće se evidentiraju 

po zaprimanju tehničkih rješenja. Dug ide u otpis jer stoji u zapisima. Kopilaš navodi 

kako nikada nije na računu imao dug te da za njega nije znao.  

  

 Rasprava Nema   

 
Odluke 

 

Odluka jednoglasno prihvaćena s 15 glasova ZA.  
 

  

 

 
15. 

točka 

Uvod 

Dani materijali Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 1.1. – 30.6.2019.   

 Usmeno 
Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir iznosi izvješće o radu za razdoblje od 1.1. 

– 30.06.2019.   
  

 

Rasprava 

Vijećnica Zrinka Čobanoković pita zašto se smatra da v.d. direktora Turističke zajednice treba u potpunost 

raditi poslove direktora turističke zajednice kada bi ona trebala zastupati turističku zajednicu samo u 

proračunskima poslovima – gradonačelnica dogovara kako te poslove mora netko preuzeti, ona je stavkom 

40. Statuta turističke zajednice imenovana njegovom zamjenom. Na daljnji upit zašto se navodi „navodno 

bolovanje“ – gradonačelnica odgovara kako ona kao predsjednica turističke zajednice nikad nije dobila 

doznake Ivice Miličević za bolovanje. 
Nadalje izražava nezadovoljstvo izrađenom strategijom razvoja turizma Grada Iloka koju je izgradila tvrtka 

Adria Bonus, gradonačelnica navodi kako je zatražila izmijene strategije jer je to jako važno za naš grad. 

Spomen obilježje Hrvatskih branitelja - zatraženo produženje roka, nakon razgovora s braniteljima govori se 

o lokaciji spomenika na ispred ambulante  i uredio bi se cijeli park. 
Na daljnji upit zašto se kupuju dva električna vozila - gradonačelnica dogovara kako su energetski učinkovita 

te imaju 7 sjedala i služit će kao javni prijevoz za građane, unutar grada se može organizirati prijevoz bez 

dozvola za linijski prijevoz. Kom-Ilok će biti izvođač usluge.  

Vijećnik Mario Komarčević pita zašto se u Šarengrad najmanje ulaže – gradonačelnica odgovara kako to nije 

istina jer se očekuje izgradnja zgrade MO Šarengrad. Projekt rekonstrukcije je 2,2 milijuna kuna, ove godine 

će se izraditi krovište i stolarija u iznosu od 600.000,00 kuna, uskoro će krenuti javna nabava. Gradonačelnica 

izjavljuje da se u Šarengrad ulagalo izgradnjom ulica, dovedena je voda na groblje te izgradnja toaleta, 

uložena su i sredstava na građansku inicijativu čišćenjem izvora te se pomoglo pravoslavnoj crkvi pri 

rekonstrukciji krovišta. Kreće se u čišćenje staroga grada u Šarengradu, te se pokreće projekt izrade 

Šarengradske utvrde.  
Na upit koje je projekte za grad prijavila tvrtka Kota Consalting gradonačelnica izjavljujte kako zbog 

zdravstvenih stanja direktorice nije ništa. 

Na upit vijećnika Zvonimira Draguna vezano za lokaciju spomenika branitelja kako je bio prijedlog za 

lokaciju u Iločkom parku, gradonačelnica odgovara da to nije odobreno od strane konzervatorskog odjela.  

  

 
Odluke 

 

Izvješće prihvaćeno s 12 glasova ZA, 3 glasa SUZDRŽANA i 0 glasova PROTIV 
 

  

 

 
16. 

točka 

Uvod 

Dani materijali 
Prijedlog za donošenje Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 

Grada Iloka  
  

 
Usmeno 

Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir iznosi prijedlog izmjene Odluke o ustroju i 

djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela jer smatra da će se na ovaj način postići 

efikasnija javna upravna. 

 

  

 

Rasprava 

Vijećnica Zrinka Čobanković smatra da se time ništa neće postići, da nema ušteda jer su se dobila dva 

direktora Komunalija i Kom-Ilok, gradonačelnica je sebi i zamjeniku povećala plaće, smatra da ima puno 

grešaka u prijedlogu te pita što znači ova reorganizacije i hoće li će se službenicima dijeliti otkazi? Nada se 

da neće biti diskriminacije građana grada Iloka te da se neće primati djelatnici iz drugih krajeva Hrvatske.  
Gradonačelnica izjavljuje da će se najvjerojatnije donijeti Pravilnik o novim radnim mjestima, v.d. pročelnika 

jedinstvenog upravnog odjela će biti osoba koja zadovoljava uvijete natječaja. 
Otkaza nema, radi se o reorganizaciji.  

Utvrđuje se da je vijećnik Zvonimir Dragun napustio sjednicu prije glasanja.  

 

  

 Odluke Odluka se usvaja uz određene izmjene s 9 članova ZA, 1 SUZDRŽANI i 4 glasa PROTIV.    

 

 
17. 

točka Uvod 

Dani materijali Obavijesti i prijedlozi    

 

Usmeno 

Pročelnica upravnog odjela Tatjana Faletar iznosi obavijest povjerenika za informiranje 

o pravima vijećnika.  

Izvješće o prodanim nekretninama – 6 nekretnina je prodano, nastavit će se i dalje s 

prodajom nekretnina. 
Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja – objavljen i traje do 

7.10.2019., uz poziv je objavljen i obrazac za prijavu.  
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Nadzor proračuna – gradonačelnica iznosi primjedbe na zapisnik o utvrđenom 

proračunskom nadzoru.  

 

 

Rasprava 

Nakon iznošenja izvješća o nadzoru proračuna, vijećnica Mirjana Supek pita zašto gradonačelnica nije bila 

upoznata s financijskom situacijom koja je dovela do nadzora i pokretanja postupka pred sudom. Pročelnica 

Đurđica Tilović izjavljuje kako u 2017. nisu bili ostvareni prihodi jer je tu godinu uzeo revizor za usporedbu. 

Svi općine i gradovi imaju takvih problema. Dio vijećnika nije znao da će Grad Ilok snositi posljedice za te 

nepravilnosti na prekršajnom sudu. 

  

 Odluke    

 

 
Potreba za sljedećim 

sastankom 

Teme  

Termin 
Definirati  

 

 
Određivanje roka za 

dostavu zapisnika 

Naznačiti do kada zapisnici moraju 

biti dostavljani 

sudionicima sastanka i ostalim 

zainteresiranima 

 

 Zapisničar Ime i prezime i potpis 

Ivana Karačić  

____________________________________ 

 

 
Ovjerovitelji 

zapisnika 
Ime i prezime i potpis 

Marija Dobošević 

____________________________________ 

 

 Završetak sastanka Vrijeme   22,35 sati 

 

 
 

 


