
Z A P I S N I K 
sastavljen na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 13. srpnja 2007. god. 
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 12,00 sati 

pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 
 
 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Ivan Klarić   13. Milan Mavrović 
2. Ivan Perić   14. Josip Vidosavljević 
3. Zdenka Raguž  15. Željko Turda 
4. Toma Mišić  16. Tomislav Zadro 
5. Jakov Barišić  17. Igor Smole  
6. Vladimir Ćirić  18. Mirjana Pešec  
7. Ivan Barbarić  19. Željko Brkić 
8. Željko Matica  20. Senko Bošnjak 
9. Ljubo Karaman   21. Franjo Bilić  
10. Damir Rimac  22. Mihajlo Tomašković 
11. Mate Vukušić  23. Vjekoslav Ivanić 
12. Anica Birač  24. Bogdan Maglov 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Anto Blažanović  5. Nada Čordašić 
2. Zvonimir Mišić  6. Tomislav Šarić  
3. Ante Todorić  7.  Tunjo Tomić 
4. Željko Janović 

 
Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Drago Veselčić i Biljana Pavlović – 

«Vinkovačka televizija» d.o.o., Šefik Kapetanović i Milka Vida – «Novosti» d.o.o., dr. Mladen Karlić, 
gradonačelnik, Željko Beljo, zamjenik gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Ante 
Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Zlata Vuić-Resli, 
pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu, Marija Muić 
– Upravni odjel društvenih djelatnosti, 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 otvara sjednicu i iznosi na usvajanje slijedeći  
 

D N E V N I    R E D 
      Skraćeni zapisnik 
1. Izvješće «Vinkovačke televizije» d.o.o. Vinkovci o financijskom poslovanju za 2006. godinu i za 

I.-III. mjesec 2007. godine te izvješće o programskoj shemi. 
2. Izvješće o financijskom poslovanju «Novosti» d.o.o. za 2006. god. 
3. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Vinkovaca. 
4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradskog kazališta «Joza 

Ivakić» Vinkovci. 
5. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta «Ekonomija» - Mirkovci. 
6. R a z n o  – Pitanja i odgovori. 

 
Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red, koji nazočni vijećnici usvajaju sa 21 

glasom «za» i 3 «uzdržana» glasa.  
Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice Gradskog vijeća nazočni vijećnici usvajaju bez primjedbi. 
 



TOČKA 1. 
Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda bili su Drago Veselčić i Biljana Pavlović, koji su podnijeli 

Izvješće «Vinkovačke televizije» d.o.o. Vinkovci o financijskom poslovanju za 2006. godinu i za I.-
III. mjesec 2007. godine te izvješće o programskoj shemi. 

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 Ivan Barbarić pohvalivši rad 

“Vinkovačke televizije” u cjelini i rekavši da je ista postala prepoznatljiv vinkovački brand. Postavlja 
pitanje da li je pronađen sponzor za praćenje II. nogometne lige. 

Vijećnik Mate Vukušić iznosi da je dobit u 2006. god. dvostruko manje od ostvarene u 2005. god.  
i da su plaćeni dugovi VTV bi bila u minusu cca 300.000,00 kn. Postavlja pitanje da li je promijenjena 
vlasnička struktura te da li su svim djelatnicima uredno plaćeni doprinosi za zdravstveno i mirovinsko 
osiguranje, te kada i kako će se riješiti pitanje prostora za rad VTV-a. 

Vijećnik Damir Rimac izražava pohvalu programskoj shemi, te traži pismeni odgovor kakva je 
vlasnička struktura i koliko pojedini vlasnici u postotnom iznosu izdvajaju za rad VTV-a. Konstatira 
da rashodi rastu puno brže od prihoda, te postavlja pitanje kakva su očekivanja u 2007. god. s obzirom 
da produktivnost po uposleniku pada. 

Vijećnik Josip Vidosavljević konstatira da su plaće uposlenika relativno niske, te postavlja pitanje 
da li je ovo izvješće službeno s obzirom da je nepotpisano i neovjereno. Postavlja pitanje i čija je 
odluka o prenošenju Sabora HDZ-a s obzirom da je isto u suprotnosti s člankom 70. Zakona o 
elektroničkim medijima, a po članku 21. istog Zakona političke stranke i koalicije ne smiju biti 
pokrovitelji programskih sadržaja. 

Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Drago Veselčić iznosi slijedeće: 
- za praćenje II. nogometne lige nađeni su sponzori tako da su pokriveni troškovi prijenosa, 
- vezano za financijsko poslovanje znatna sredstva utrošena su za prostor i opremu, 
- vlasnička struktura nije mijenjana,  
- ugovor za kupnju prostora je potpisan i dio troškova je plaćen sukladno ugovoru,  
- plaće su male zbog povrata obaveza ali su svi doprinosi uredno plaćeni svim djelatnicima, a 

kvalifikacijska struktura djelatnika je kvalitetnija nego na ostalim lokalnim televizijama, 
- Sabor HDZ-a nije prenošen izravno već naknadno i to na traženje gledatelja, čije zahtjeve 

smatra najbitnijim i HDZ će platiti prenošenje istog. 
Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje koliko je koji vlasnik uložio u VTV te upozorava na 

nesrazmjer između rashoda i prihoda. 
Drago Veselčić odgovara da su četiri vlasnika uložila u VTV i sukladno tome povećat će se njihov 

udio. Rahodi su povećani zbog intenzivnih ulaganja. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova donose 

 
Z A K LJ U Č A K 

I. 
Prihvaća se Izvješće “Vinkovačke televizije” d.o.o. o financijskom poslovanju za 2006. god. I 

za I.-III. mjesec 2007. god., te izvješće o programskoj shemi. 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Šefik Kapetanović, koji je podnio Izvješće o 

financijskom poslovanju «Novosti» d.o.o. Vinkovci za 2006. 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 Damir Rimac izrazivši, u ime Kluba 

vijećnika SDP-a, zadovoljstvo izvješćem i rezultatima rada ove medijske kuće. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 

 
Z A K LJ U Č A K 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju “Novosti” d.o.o. za 2006. god.  

 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je dr. Mladen Karlić, predsjednik Odbora za 

dodjelu 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 uključila vijećnica Anica Birač rekavši da Klub vijećnika 
SDP-a neće podržati nominaciju za Nevena Ljubičića i Antuna Palarića. Smatra da je socijalna skrb 
pod vodstvom Nevena Ljubičića kao ministra na ovom području samo stagnirala i da se njihov rad 
uopće ne može mjeriti sa radom ostalih kandidata. 

Vijećnik Mate Vukušić iznosi da najveći dio građana Vinkovaca niti ne zna tko je Antun Palarić, a 
za dobivanje statusa velikog grada smatra zaslužnim saborske zastupnike s ovog područja.  

Vijećnik Damir Rimac predlaže da se o nominacijama glasa posebno. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje 

predložene nominacije te se vijećnici izjašnjavaju kako slijedi: 
 

1. Primarijus dr. OZREN KOŠČIĆ, posthumno - jednoglasno 
2. Umirovljeni profesor ZLATKO SALAJ, Vinkovci - jednoglasno 
3. Ministar zdravstva i socijalne skrbi doc.dr.sc. NEVEN LJUBIČIĆ – 15 «za», 4 «protiv», 3 

«uzdržana» 
4. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu ANTUN PALARIĆ - 15 «za», 4 «protiv», 3 

«uzdržana» 
5. dr. VLADIMIRO GIOVANNINI, Republika Italija, Cesena - jednoglasno 
6.  «GRAD-EXPORT» Vinkovci - jednoglasno 
7. Judo klub «AUTO-ČULJAK» Vinkovci - jednoglasno 
8. Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Vinkovci - jednoglasno 
 

O D L U K A 

o dodjeli priznanja Grada Vinkovaca 

 

I 
 Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca” za 2007. godinu dodjeljuje se: 

 
1. Primarijus dr. OZREN KOŠČIĆ, posthumno, za izuzetna ostvarenja na području zdravstva 
2. Umirovljeni profesor ZLATKO SALAJ, Vinkovci, za izuzetna ostvarenja na području prosvjete 
3. Ministar zdravstva i socijalne skrbi doc.dr.sc. NEVEN LJUBIČIĆ, za izuzetna ostvarenja na 

području zdravstva i socijalne skrbi 
4. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu ANTUN PALARIĆ, za izuzetna ostvarenja 

na području lokalne samouprave 
5. dr. VLADIMIRO GIOVANNINI, Republika Italija,a Cesena, za izuzetna ostvarenja na području 

humanitarnog djelovanja 
6. «GRAD-EXPORT» Vinkovci, za izuzetna ostvarenja na području gospodarske djelatnosti 
7. Judo klub «AUTO-ČULJAK» Vinkovci, za izuzetna ostvarenja na području tjelesne kulture i 

športa 
8. Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Vinkovci za izuzetna ostvarenja na području zdravstva 

 

II 
 Javna priznanja uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će biti održana dana 20. 

srpnja 2007. godine u povodu obilježavanja Dana grada Vinkovaca – blagdana sv. Ilije, zaštitnika 
grada. 

 

 

 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Marija Muić – Upravni odjel društvenih djelatnosti, 

koja je iznijela Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradskog 
kazališta «Joza Ivakić» Vinkovci. 

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 Josip Vidosavljević sa pitanjem zašto 

Programsko vijeće ima samo 3 člana. Smatra da bi veći broj članova bio bolje rješenje.  
Marija Muić odgovara da broj uposlenika u kazalištu ne dopušta veći broj članova Programskog 

vijeća.  
Nakon uvodnog izlaganja i provedene vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova «za» donose 



O D L U K U 

I. 
 Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Gradskog kazališta “Joza Ivakić” Vinkovci. 

 
 

 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Jasna Kopić – «Vinkovački vodovod i kanalizacija» 

d.o.o. koja je iznijela Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta «Ekonomija – Mirkovci». 
Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

ODLUKU 

o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Ekonomija” - Mirkovci 
  
 
 

TOČKA 6. 

R a z n o. – Pitanja i odgovori. 
 
- vijećnik Mate Vukušić traži odgovor na postavljeno pitanje o sudskim sporovima koje vodi 

Grad Vinkovci, 
- vijećnik Damir Rimac traži odgovor na postavljeno pitanje u poslovanju «Stanoservisa» 

odnosno Gradskog gospodarstva d.o.o. te ističe da je prošao rok od 30 dana u kojem po 
Statutu trebaju dobiti odgovore, 

- predsjednik Vijeća Senko Bošnjak izvijestio je nazočne vijećnike o posjetu njemačkom gradu 
Kenzingenu. 
 
 
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 
14,05 sati. 

 

 

 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec. 
 
  


