ZAPISNIK
sastavljen na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca
koja je održana dana 06. listopada 2005. god.
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 10,00 sati
pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA:
1. Ivan Klarić
15. Milan Mavrović
2. Anto Blažanović
16. Nada Čordašić
3. Marica Beljo-Rečić
17. Miljenko Omrčen
4. Zdenka Raguž
18. Tomislav Zadro
5. Toma Mišić
19. Vlatko Maslać
6. Zvonimir Mišić
20. Mirjana Pešec
7. Vladimir Ćirić
21. Tomislav Šarić
8. Ivan Barbarić
22. Tunjo Tomić
9. Željko Matica
23. Željko Brkić
10. Ante Todorić
24. Senko Bošnjak
11. Ljubo Karaman
25. Franjo Bilić
12. Željko Janović
26. Mihajlo Tomašković
13. Mate Vukušić
27. Vjekoslav Ivanić
14. Anica Birač
28. Bogdan Maglov
IZOSTANAK ISPRIČALI:
1. Jakov Barišić
2. Damir Rimac
3. Josip Vidosavljević
Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., gradonačelnik
Vinkovaca, Željko Ilić i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog
vijeća, Grga Krajina, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Stjepan Jozić, ravnatelj
Gradskog muzeja Vinkovci, Ivica Zupković, ravnatelj Gradskog kazališta «Joza Ivakić» Vinkovci,
Mile Župarić, ravnatelj Centra za predškolski odgoj Vinkovci, Šefik Kapetanović, direktor JP
«Novosti», Petar Šimić, član Poglavarstva, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog
gospodarstva i uređenja grada, Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, Zlata VuićResli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu, 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 izvještava nazočne vijećnike da je dana 26. rujna 2005. god. Hrvatska
stranka prava dostavila Odluku o osnivanju Kluba vijećnika HSP-a u Gradskom vijeću Grada
Vinkovaca, a dužnost predsjednika Kluba obnašat će Tomislav Šarić. Obavijest o osnivanju Kluba
vijećnika u Gradskom vijeću dostavio je dana 06. listopada 2005. god. i Demokratski centar, a
dužnost predsjednika obnašat će Tomislav Zadro.
Predsjednik Vijeća također izvještava vijećnike da je dana 04. listopada 2005. god. zaprimljen
prijedlog Kluba vijećnika SDP-a za promjenu dnevnog reda 5. sjednice Gradskog vijeća na način da
posljednja točka predloženog dnevnog reda Pitanja i odgovori postane prva točka.

Vijećnik Mate Vukušić, ispred Kluba vijećnika SDP-a, iznosi da se protivi praksi dijeljenja
materijala na samoj sjednici jer takva praksa ne doprinosi podizanju kvalitete rada Vijeća.
Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje dnevni red današnje sjednice sa slijedećim izmjenama:
točka Izvješće o poslovanju Vinkovačke televizije s prijedlogom mjera sanacije i
financijske stabilnosti na prijedlog Poglavarstva skida se s dnevnog reda današnje
sjednice iz razloga što VTV nije dostavio kompletno izvješće,
dnevni red današnje sjednice dopunjuje se slijedećim točkama:
Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu koja je izravno vezana s
formiranjem poduzetničke zone i bitno je da se ova Odluka donese što prije kako bi se
moglo ići u daljnje aktivnosti oko formiranja poduzetničke zone,
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Vinkovaca – ovaj prijedlog pristigao
je od strane Kluba vijećnika HSP-a dana 04. listopada 2005. god., a Komisija za Statut i
Poslovnik o istom je raspravljala na sjednici dana 06. listopada 2005. god.
Vijećnik Tomislav Zadro ispred Kluba vijećnika DC-a izjašnjava se protiv uvrštavanja točke
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Vinkovaca na dnevni red današnje sjednice jer
smatra da je ovaj prijedlog trebao stići prije kako bi Klub vijećnika DC-a mogao raspravljati o
istom.
Vijećnik Mate Vukušić predlaže da se ova točka ostavi za slijedeću sjednicu Vijeća.
Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje prijedlog Kluba vijećnika SDP-a za promjenu dnevnog
reda današnje sjednice Gradskog vijeća na način da posljednja točka predloženog dnevnog reda
Pitanja i odgovori postane prva točka.Ovaj prijedlog podržalo je 7 vijećnika, te predsjednik Vijeća
konstatira da prijedlog nije prošao.
Nakon toga predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje dnevni red današnje sjednice sa prethodno
navedenim izmjenama te vijećnici sa 17 glasova «za» i 10 glasova «protiv» usvajaju predloženi
dnevni red.
Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik s
prethodne sjednice koji vijećnici prihvaćaju bez primjedbi.
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RED

Prijedlog Izvješća o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2004. god.
Prijedlog Izvješća o radu Gradskog muzeja Vinkovci za 2004. god.
Prijedlog Izvješća o radu Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci 2004. god.
Prijedlog Izvješća o poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci za 2004. god.
Prijedlog Izvješća o poslovanju „Novosti“ d.o.o. Vinkovci za 2004. god.
Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Vinkovaca.
Razno.
Pitanja i odgovori.

TOČKA 1.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Grga Krajina, ravnatelj Gradske knjižnice i
čitaonice Vinkovci koji je iznio Prijedlog Izvješća o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice
Vinkovci za 2004. 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 Mate Vukušić rekavši da bi ovo
izvješće trebalo služiti kao ogledni primjerak za izradu godišnjih izvješća.

Nakon toga vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose
Z A K LJ U Č A K
I
Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u 2004. god.

TOČKA 2.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Stjepan Jozić, ravnatelj Gradskog muzeja
Vinkovci koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu Gradskog muzeja Vinkovci za 2004. 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 Tomislav Zadro sa pitanjem što se
podrazumijeva pod stavkom «ostale usluge» i «nespomenuti rashodi».
Stjepan Jozić odgovara da je u uvodnom dijelu izvješća tekstualno obrazloženo na što se
odnose ove dvije stavke.
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog Izvješća o
radu Gradskog muzeja Vinkovci za 2004. god. te vijećnici jednoglasno donose
Z A K LJ U Č A K
I
Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja Vinkovci za 2004. god.

TOČKA 3.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivica Zupković, ravnatelj Gradskog kazališta
«Joza Ivakić» Vinkovci koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu Gradskog kazališta «Joza Ivakić»
Vinkovci u 2004. 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 primjedbom da
ubuduće u izvješću treba navesti iznose prosječne, minimalne i maksimalne plaće.
Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje što je sa vlasništvom zgrade kazališta jer je poznato da
bivši vlasnici traže povrat, a Grad je investirao u istu.
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose
Z A K LJ U Č A K
I
Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog kazališta «Joza Ivakić» Vinkovci u 2004. god.

TOČKA 4.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mile Župarić, ravnatelj Centra za predškolski
odgoj Vinkovci koji je iznio Prijedlog Izvješća o poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci
za 2004. 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 koliki je
obuhvat djece u komparaciji sa drugim gradovima. Podržava povećanje ekonomske cijene vrtića u
novom proračunu, s tim da to povećanje ne ide na teret roditelja jer se onda dođe u situaciju da se
djeca ispisuju iz vrtića a time se dovode u pitanje i radna mjesta djelatnika vrtića. Postavlja pitanje
što je sa stručno razvojnom službom, odnosno da li postoji suglasnost za zapošljavanje defektologa
i psihologa.
Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje teritorijalne popunjenosti vrtića, te podržava stav
vijećnice Birač u smislu da povećanje ekonomske cijene vrtića ne smije pasti na teret roditelja jer to
dovodi do smanjenja broja djece u vrtićima te navodi da pojedini gradovi i općine potiču rađanje
djece pomažući roditelje s određenim novčanim iznosima.
Vijećnica Mirjana Pešec iznosi slijedeće prijedloge:
definirati mrežu predškolskih ustanova koja ne bi dozvoljavala širenje sa novim
objektima na područjima grada gdje već postoje,
promijeniti način financiranja Centra – ne financirati Centar po djetetu već generalno
investirati u kapacitete i u kadar,
pri financiranju dati prednost Centru u odnosu na privatne i vjerske vrtiće.
Predsjednik Vijeća smatra da bi rasprava o ovim prijedlozima bila van okvira današnje
točke odnosno Izvješća o radu Centra za predškolski odgoj za 2004. god. te predlaže da se isti
dostave u pismenom obliku.
Odgovarajući na postavljena pitanja ravnatelj Centra iznosi da je obuhvat djece oko 20% te
da trenutno nema mogućnosti za upošljavanje kadrova niti fomiranje razvojno pedagoške službe. S
vrtićima teritorijalno nisu pokriveni Mala Bosna i Slavija.
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose

Z A K LJ U Č A K
I
Prihvaća se Izvješće o radu Centra za predškolski odgoj Vinkovci u 2004. god.

TOČKA 5.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Šefik Kapetanović, direktor «Novosti» d.o.o.
koji je iznio Prijedlog Izvješća o poslovanju «Novosti» d.o.o. Vinkovci za 2004. 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 Nada Čordašić tražeći
pojašnjenje strukture potraživanja od kupaca. Na ovo pitanje direktor «Novosti» odgovara da su
potraživanja teško naplativa te su, zbog sve jače konkurencije, prisiljeni čekati naplatu i kroz duže
vremenske periode, s obzirom da bi prisilne naplate vjerojatno bile protuučinkovite i dovele do
gubitka klijenata.
Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose

Z A K LJ U Č A K
I
Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju «Novosti» d.o.o. za 2004. god.

TOČKA 6.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela
komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o
komunalnom doprinosu.
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 Željko Janović rekavši da Klub
vijećnika SDP-a u principu nije protiv ove odluke već je isključivi razlog suzdržanosti kasna
dostava materijala odnosno dostava na sjednici.
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 24 glasa «za» i 3 «suzdržana «
glasa donose
ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 8/00., 12/01.,
13/03. i 7/04.) u članku 2. stavku 1. iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:
"- 6. (šesta) zona obuhvaća:
dio grada u obuhvatu Detaljnog plana uređenja proizvodno-servisno-skladišne zone
"Jošine".
Članak 2.
U članku 3. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi::
"6. Za šestu zonu:
1. javne površine
0,20 kn
2. nerazvrstane ceste
0,60 kn
3. groblje
0,05 kn
4. javna rasvjeta
0,15 kn".
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada
Vinkovaca.

TOČKA 7.
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zvonimir Mišić, predsjednik Komisije za
Statut i Poslovnik koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta 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 apelirajući na
vijećnike da se ova točka skine s dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća odgovara da je dnevni red sjednice utvrđen i nije ga više moguće
mijenjati.
Vijećnik Tomislav Zadro u ime Kluba vijećnika DC-a iznosi da će ostati suzdržani zbog u
kasne dostava materijala odnosno dostave na sjednici.
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 17 glasova «za», 7 «glasova» protiv
i 3 «suzdržana « glasa donose

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Grada Vinkovaca

Članak 1.
U Statutu Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 1/94., 4/94., 2/97.,
4/97., 8/98., 4/01. i 8/01.) u Glavi VIII. GRADONAČELNIK, u članku 48. stavak 1. alineja 4.
mijenja se i glasi:
"Zamjenici gradonačelnika svoju dužnost obnašaju profesionalno.»
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada
Vinkovaca.

TOČKA 8.
Razno.
Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik dr. Mladen Karlić podnio je izvješće o radu
Poglavarstva između dvije sjednice Vijeća kao i o aktualnim zbivanjima u gradu.

TOČKA 9.
Pitanja i odgovori.
Vijećnik Željko Janović traži obrazloženje zašto aktualni sat ne može biti na početku
sjednice te daje prijedlog da sjednice Vijeća budu iza 14,00 sati .
Predsjednik Vijeća odgovara da je obrazloženje već dano na jednoj od ranijih sjednica
Vijeća te iznosi da nije bitna forma (odnosno da li je to na početku ili kraju sjednice) već sadržaj.
Termin današnje sjednice zakazan je za 10,00 sati jer se očekivala rasprava o izvješćima, a moguće
ga je pomaknuti i prilagoditi obvezama vijećnika.

Vezano za pitanje vijećnika Mate Vukušića oko statusa kazališta pročelnica Upravnog
odjela za gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu Zlata Vuić-Resli odgovara da je
podnijet zahtjev za povrat od strane nasljednika bivših vlasnika i postupak je u tijeku. Grad
Vinkovci je kao zainteresirana strana uključen u postupak te su dostavljeni dokazi da je zgrada
kazališta od interesa za Grad što isključuje povrat u naravi, a obveznik naknade bivšim vlasnicima
odnosno nasljednicima je prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine Republika Hrvatska.

Vijećnica Anica Birač postavlja pitanje da li je moguće u okviru multimedijalnog centra
čija izgradnja je predviđena na lokaciji bivšeg «oficirskog doma» riješiti prostor za udruge,
konkretno za udrugu «Naša djeca».

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić odgovara da je elaborat o namjeni bivšeg «oficirskog
doma» za multimedijalni centar napravljen jer je to bio jedan od uvjeta za dobivanje objekta što ne
znači da će to biti konačna namjena. Postoji 7 vitalnih projekata od interesa za grad, a u narednom
razdoblju realno je moguće realizirati 2-3 prioritetna.

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
12,005 sati.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Senko Bošnjak, dipl. oec.

