ZAPISNIK
sastavljen na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca
koja je održana dana 09. srpnja 2004. god.
u prostoriji velike gradske vijećnice, s početkom u 12,00 sati
pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Nade Gagro
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA:
1. Zdenko Rečić
12. Anica Birač
2. Toma Mišić
13. Željko Janović
3. Ivan Perić
14. Damir Rimac
4. Ivan Senčić
15. Marijana Rosandić
5. Ilija Stević
16. Stjepan Zeko
6. Martina Liščić
17. Nada Gagro
7. Anto Blažanović
18. Vladimir Došen
8. Ljubo Karaman
19. Zvonimir Paulenka
9. Milan Bošnjak
20. Rudolf Klajn
10. Vladimir Ćirić
21. Mato Vukovac
11. Josip Bošnjak
22. Antun Toni Žagar
IZOSTANAK ISPRIČALI:
1. Marijana Šikić
2. Đuro Vidić
3. Dubravka Kraljević
4. Mate Vukušić
5. Željko Rapčan

6. Zlatko Cvrković
7. Josip Vidosavljević
8. Tomislav Samac
9. Ivan Kopčić

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Petar Kulić, zamjenik gradonačelnika,
Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za
gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu, Marija Muić, pomoćnica pročelnika
Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Stjepan Jozić, ravnatelj Gradskog muzeja Vinkovci, Grga
Krajina, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Mile Župarić, ravnatelj Centra za
predškolski odgoj Vinkovci, Šefik Kapetanović, direktor «Novosti» 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.
Predsjednica Gradskog vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik sa 25. sjednice
Gradskog vijeća koji nazočni vijećnici sa 21 glasom «za» i 1 «suzdržanim» glasom usvajaju.
Nakon usvajanja Skraćenog zapisnika predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog
dnevnog reda današnje sjednice.
Nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red.
DNEVNI

RED

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca.
2. Izvješće o radu Gradskog muzeja Vinkovci u 2003. godini.
3. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u 2003. godini.
4. Izvješće o radu Centra za predškolski odgoj Vinkovci u 2003. godini.
5. Izvješće o radu »Novosti» d.o.o. Vinkovci u 2003. godini.
6. R a z n o .
7. Pitanja i odgovori.
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TOČKA 1.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Vladimir Ćirić, član Odbora za dodjelu javnih
priznanja Grada Vinkovaca koji je iznio Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja 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 Stjepan Zeko koji je podržao
prijedlog o dodjeli Zlatne plakete «Grb Grada Vinkovaca» za 2004. godinu predloženim pravnim i
fizičkih osobama («Novosti», Muška pjevačka grupa «Lipa», Ana Cvenić i Tugomil Štefanić) ali se
usprotivio prijedlogu da se za počasnog građanina grada Vinkovaca proglasi predsjednik
Hrvatskog sabora, gosp. Vladimir Šeks rekavši da ne vidi nekih posebnih zasluga za dodjelu
takvog priznanja. Ukoliko se ovo priznanje Šeksu dodjeljuje kao predsjedniku Hrvatskog sabora
onda po toj logici svi predsjednici Hrvatskog sabora (Zlatko Tomčić je također bio predsjednik
Hrvatskog sabora i pokrovitelj «Vinkovačkih jeseni») trebali biti proglašeni počasnim građanima
grada Vinkovaca.
Vladimir Ćirić odgovara da postoje pravila o imenovanju počasnih građana, a poticaj da se za
počasnog građanina imenuje Vladimir Šeks došao je ispred Kluba vijećnika HDZ-a. Poziv za
podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja objavljen je u sredstvima javnog priopćavanja i
prijedloge su mogli dostaviti svi.
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 18 glasova «za», 2 glasa «protiv» i 2
«suzdržana» glasa donose
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca
I
Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca” za 2004. godinu dodjeljuje se:
1. «Novosti» d.o.o., Vinkovci, novinsko i radio-informativno društvo, Vinkovci, J.
Dalmatinca 29, za 130 godina novinskog izdavaštva u Vinkovcima,
2. Muška pjevačka grupa «Lipa», Vinkovci, Istarska 3, za postignute rezultate i
stvaranje prepoznatljivog kulturnog simbola grada tijekom 20 godina aktivnog
djelovanja,
3. Ana Cvenić, učiteljica savjetnica, Andrijaševci, Školska bb, za dugodišnje aktivno
sudjelovanje u organizaciji i afirmaciji kulturne priredbe «Vinkovačke jeseni»,
4. Tugomil Štefanić, dr. med., Vinkovci, I.G. Kovačića 31, za poseban doprinos i
zalaganje na području zaštite okoliša – odnosno zaštite rijeke Bosut.
II
Za počasnog građanina grada Vinkovaca proglašava se Predsjednik Hrvatskog sabora
gospodin Vladimir Šeks, dipl. iur.
III
Javna priznanja uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će biti održana
dana 20. srpnja 2004. godine u povodu obilježavanja Dana grada Vinkovaca – blagdana sv. Ilije,
zaštitnika grada.

TOČKA 2.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Stjepan Jozić, ravnatelj Gradskog muzeja
Vinkovci koji je podnio Izvješće o radu Gradskog muzeja Vinkovci u 2003. godini.
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 Damir Rimac sa pitanjem kolika je
prosječna, te najviša i najniža plaća u Muzeju.
Stjepan Jozić odgovorio je da Muzej ima 15 zaposlenih (8 djelatnika - VSS, 2 djelatnika –
VŠS, 3 djelatnika – SSS i 2 djelatnika – NKV) te naveo visine plaće za pojedina radna mjesta
odnosno stručnu spremu,
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave predsjednica Vijeća iznosi na glasovanje
Izvješće o radu Gradskog muzeja Vinkovci u 2003. godini te vijećnici jednoglasno donose
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Z A K LJ U Č A K
I
Prihvaća se Izvješće o radu i organizaciji Gradskog muzeja Vinkovci za 2003. god.
TOČKA 3.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Grga Krajina, ravnatelj Gradske knjižnice i
čitaonice Vinkovci koji je podnio Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u 2003.
godini.
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 Anica Birač rekavši da se na
stručnim skupovima o radu vinkovačke knjižnice čuju samo najbolja mišljenja i da se ista navodi
kao primjer kako treba raditi.
Vijećnik Stjepan Zeko postavlja pitanje rješavanja poslovnog prostora za knjižnicu u bivšoj
PIK-ovoj zgradi te traži da se na jednoj od narednih sjednica Vijeća podnese izvješće o tome
koliko se daleko otišlo u rješavanju ovog problema.
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave predsjednica Vijeća iznosi na glasovanje
Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u 2003. godini te vijećnici jednoglasno
donose
Z A K LJ U Č A K
I
Prihvaća se Izvješće o radu i organizaciji Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2003.
god.
TOČKA 4.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mile Župarić, direktor Centra za predškolski
odgoj Vinkovci koji je podnio Izvješće o radu Centra za predškolski odgoj Vinkovci u 2003. god.
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 Anica Birač sa pitanjem zašto
Centar nema defektologa koji bi u najranijoj fazi otkrivao djecu sa smetnjama u razvoju i
ponašanju te istovremeno tom smislu educirao odgojitelje.
Vijećnik Josip Bošnjak smatra poraznim što samo 10% djece pohađa vrtiće, dok ostali dio
promiče i pedagozima i defektolozima, a poznata je činjenica da se temeljne osobine ličnosti
formiraju od 2-7 godine života. Smatra da bi svakako trebalo povećati taj postotak i u slijedećem
Proračunu planirati veća sredstva za ovu namjenu. Također smatra da bi bilo dobro napraviti
komparaciju s drugim gradovima.
Vijećnik Ivan Senčić postavlja pitanje koliko Grad izdvaja za vrtiće na što Župarić
odgovara da vrtići dobivaju 5,5 milijuna kuna. Ovaj iznos je 10% gradskog proračuna.
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno
donose
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci sa godišnjim
planom i programom rada za pedagošku godinu 2003/2004.

TOČKA 5.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Šefik Kapetanović, direktor «Novosti» d.o.o.
koji je podnio Izvješće o radu «Novosti» d.o.o. u 2003. god.
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 Damir Rimac sa prijedlogom da se u
jednom od slijedećih brojeva «Vinkovačkog lista» tiska kronologija novinstva u Vinkovcima.
Postavlja pitanje najniže i najviše plaće u «Novostima» d.o.o.
Vijećnik Antun Toni Žagar postavlja pitanje koliko se daleko otišlo sa vlastitom grafičkom
pripremom.
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Na postavljena pitanja Kapetanović odgovara slijedeće:
- kronologija novinstva u Vinkovcima tiskat će se u prigodnom broju,
- raspon plaća je od 2.200,00 kuna (najniža) do 6.900,00 kuna (najviša),
- vlastita grafička priprema je trenutno oko 60%.
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno
donose
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju “Novosti” d.o.o. za 2003. godinu.
TOČKA 6.
Pitanja i odgovori
6.1. Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje zašto ne radi fontana u gradskom parku, što će se
poduzeti na njezinom uređenju i tko će snositi odgovornost za nestručno izvedene radove.
Također izražava svoju razočaranost neaktivnošću stranaka u Gradskom vijeću u smislu
dostave prijedloga za imenovanje stručnog radnog tima koji će biti nositelj izrade prijedloga
dokumenta pristupanju Europskoj kampanji za održivi razvoj gradova i mjesta te izradi strateških
dokumenata održivog razvoja grada Vinkovaca.
Naglašava da su ovaj prijedlog gradski vijećnici jednoglasno prihvatili još prije godinu
dana.
Zamjenik gradonačelnika Petar Kulić odgovara da je rješavanje problema oko sanacije i
rada fontane u tijeku.
6.2. Vijećnik Mato Vukovac postavlja pitanje što je s uništavanjem ambrozije.
Tajnik Gradskog vijeća Zlatko Dovhanj odgovara da je od Ministarstva stigla naredba o
obaveznom uništavanju ambrozije i Grad je u tu svrhu osigurao 50.000,00 kn.
6.3. Vijećnik Stjepan Zeko postavlja pitanje tko je vlasnik zgrade bivše Škole učenika u
privredi (ŠUP) i bivšeg Doma JNA («oficirski»).
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu
odgovara da je vlasnik zgrade bivšeg ŠUP-a Grad Vinkovci, a bivši Dom JNA je u vlasništvu
države.
Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni dio.
Budući da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen predsjednica Vijeća istu je zaključila u
13,30 sati.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Nada Gagro, dipl. iur., v.r.
Za točnost:
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zlatko Dovhanj, dipl. iur.
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