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Z A P I S N I K 
sastavljen na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 26. svibnja 2010. 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   13. Stipo Ćorluka 
2. Kata Krešić  14. Marija Tanocki 
3. Jakov Barišić  15. Damir Rimac 
4. Aladar Spajić  16. Mate Vukušić 
5. Marina Načinović  17. Dubravka Kraljević 
6. Željko Brkić  18. Martina Levaković Banović  
7. Krunoslav Šporčić 19. Dubravko Korenika 
8. Davor Vukovac  20. Anto Jakovljević 
9. Ivan Barbarić  21. Marijan Mišić 
10. Elvis Kovačević  22. Slavka Bešlagić-Langauer 
11. Andrijana Bošnjak 23. Anto Vidović 
12. Vladimir Ćirić 
 

IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Zvonimir Mišić  5. Drago Majstorović 
2. Mato Benačić  6. Mario Paljušaj 
3. Ivan Bosančić  7. Ivan Majhen 
4. Milica Benić  8. Kornelija Krizmanić  
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik 
Vinkovaca, Tomislav Šarić i Nada Čordašić, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, 
tajnik Gradskog vijeća i pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, 
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, Mandica Sanković, 
pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Antun Jelić, 
zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe, Emilija Pezer, ravnateljica Gradske knjižnice i 
čitaonice, Danijel Petković – Gradski muzej Vinkovci, Ivica Zupković, ravnatelj Gradskog 
kazališta Joza Ivakić, Mirjana Pešec, ravnateljica Centra za predškolski odgoj Vinkovci, 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 te vijećnik Anto 
Jakovljević predlaže kao posebnu točku dnevnog reda izvješće sa sastanka koji je održan 
vezano za prijedlog rješenja za djecu iz Mirkovaca i održavanje nastave, u svezi povećanja 
broja učenika i predstojeći upis u školu. 

Predsjednik Vijeća odgovara da se ova tematika može raspraviti pod točkom Aktualna 
pitanja. 

Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje, s obzirom da u dnevnom redu nedostaje 
točka 8., da li je neka točka ispuštena ili se radi o propustu u numeraciji. 
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Predsjednik Vijeća odgovara da se radi o propustu u numeraciji, te da se slijedom toga 
sve točke pomiču za jedno mjesto, te nakon toga iznosi na usvajanje predloženi dnevni red 
koji nazočni vijećnici usvajaju „većinom“ (22 „za“, 1 „uzdržan“). 
 

D N E V N I   R E D 
 
1. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Vinkovaca za 2009. god. 
2. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci za 2009. god. 
3. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2009. 

god. 
4. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta Joza Ivakić 

Vinkovci za 2009. god. 
5. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci 

za 2009. god. 
6.  Prijedlog Odluke o pripajanju Osnovne glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci    
     Srednjoj glazbenoj školi Vinkovci. 
7.  Prijedlog Odluke o sastavu skupština trgovačkih društva u 100%-tnom vlasništvu Grada   
     Vinkovaca. 
8.   Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu. 
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju  
    temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova u Gradu Vinkovcima. 
10. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Trgovačkog suda u Osijeku. 
11.  A/ Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Vinkovaca. 
       B/ Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju zapovjednika i članova       
            Zapovjedništva civilne zaštite grada Vinkovaca. 
12.  Aktualna pitanja. 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice koji nazočni vijećnici usvajaju bez primjedbi. 

 
TOČKA 1. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Antun Jelić, zapovjednik Javne 
vatrogasne postrojbe koji je podnio Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Vinkovaca za 2009. 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 sa pitanjem da 
li će za tehničko vozilo Mercedes proizvedeno 1967. god. koje je rashodovano ove godine biti 
nabavljeno zamjensko vozilo ili će ono nedostajati u voznom parku ili će se vozilo 
rashodovati samo knjižno te da li će to utjecati na spremnost postrojbe. 

Vijećnik Anto Jakovljević uz pohvalu dostavljenom izvješću postavlja pitanje zašto 
vozila čiju je nabavku sufinancirao i Grad Vinkovci imaju registarske pločice zagrebačkih 
oznaka, odnosno hoće li ostati u vlasništvu vatrogasne postrojbe Vinkovci ili će se 
preraspodijeliti po drugim postrojbama. 

Vijećnik Marijan Mišić postavlja pitanje da li Javna vatrogasna postrojba može raditi 
servis vatrogasnih aparata i trećim licima, odnosno da li je registrirana za to, ako nije predlaže 
doregistraciju. 

Odgovarajući na postavljena pitanja zapovjednik Jelić iznosi slijedeće: 
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- vozilo iz 1967. god. koje je ove godine rashodovano dobiveno je 1994. god. iz 
donacije i potpuno je ispravno. Prošle godine dobiveno je novo vozilo pa je ovo rashodovano 
i donirat će se nekom od dobrovoljnih vatrogasnih društava na području županije s obzirom 
da je višak. 

- vezano za registarske pločice zagrebačkih oznaka na vozilima iznosi da će iste biti 
takve dok Grad ne otplati svoj dio jer je vozila kupila Vlada RH. 

- servis vatrogasnih aparata postrojba radi od 1970. god. i usluge se vrše i fizičkim i 
pravnim osobama. Usluga se obavlja po jedinstvenom cjeniku i smatraju je preventivnom 
mjerom u sprečavanju požara. 

Vijećnik Mate Vukušić pohvaljuje kvalitetu izvješća. 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi vezano za registarske pločice zagrebačkih 

oznaka na vozilima da vozila nisu u cijelosti plaćena, te se pokušava naći model da Vlada RH 
preuzme i ostatak duga ili da se isti barem umanji. 

Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe 
Vinkovci za 2009. godinu. 
 
 

TOČKA 2. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Emilija Pezer, ravnateljica Gradske 

knjižnice i čitaonice koja je podnijela Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju 
Gradske knjižnice i čitaonice 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 Vladimir Ćirić iznijevši 
pohvalu izvješću, naročito digitalizaciji književne baštine. Predlaže da se više pozornosti 
posveti promidžbi rada knjižnice koju smatra zadovoljavajućom na lokalnoj razini, ali ne i na 
široj. 

Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer pohvaljuje rad Gradske knjižnice smatrajući je 
ustanovom za ogled, a naročito projekt Bibliobusa koji je donio knjigu u sela koja nikada nisu 
imala knjižnicu. Također iznosi da voditelji seoskih knjižnica imaju punu podršku u Gradskoj 
knjižnici Vinkovci kao matičnoj knjižnici. 

Vijećnik Aladar Spajić također iznosi pohvale radu knjižnice naglašavajući velik broj 
korisnika i pokrivenost cijele županije Bibliobusom. Postavlja pitanje utroška sredstava u 
iznosu od 170.000,00 kn za knjižnice u Nuštru i Babinoj Gredi. 

Vijećnica Martina Levaković-Banović također iznosi pohvalno mišljenje o radu 
knjižnice, naročito naglašavajući projekt digitalizacije Vinkovačkog lista. Izražava zabrinutost 
za rad knjižnice zbog smanjenih sredstava te problem dotrajalih električnih instalacija i 
prostorne skučenosti. 

Vijećnik Anto Jakovljević također pohvaljuje rad knjižnice, naročito projekt 
digitalizacije Vinkovačkog lista i projekt Bibliobusa. 

Ravnateljica Pezer odgovara da su sredstva u iznosu od 170.000,00 kn utrošena 
isključivo za opremanje i rad knjižnica u Nuštru i Babinoj Gredi te se zahvaljuje na izrečenim 
pohvalama. 

Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici, jednoglasno donose 
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Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice 
Vinkovci za 2009. godinu. 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Danijel Petković, djelatnik Gradskog 

muzeja Vinkovci koji je podnio Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog 
muzeja Vinkovci za 2009. 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 Dubravko Korenika koji je 
uz pohvalu djelatnosti Muzeja u cjelini iznio primjedbu da se Muzej ne ponaša pažnjom 
dobrog gospodara kada je u pitanju iznajmljeni prostor Gradske kavane za koji poduzeće 
„Makart“ po njegovom mišljenju plaća premali iznos zakupnine, a osim toga taj isti iznos 
plaća neredovito i ima dugovanja prema Muzeju  po toj osnovi. Smatra da bi Muzej na osnovi 
tih dugovanja trebao obračunati i kamate. 

Vijećnik Aladar Spajić podržava mišljenje vijećnika Korenika u pogledu naplate 
zakupnine za iznajmljeni prostor. Iznosi pohvalno mišljenje o radu Muzeja te predlaže da 
stalni muzejski postavi budu i vikendom otvoreni za posjetitelje. Upozorava na propadanje 
arheološkog parka Sopot.  

Vijećnik Vladimir Ćirić iznosi pohvalno mišljenje o radu Muzeja. 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Danijel Petković iznosi 

slijedeće: 
- vezano za iznajmljeni prostor Gradske kavane Danijel Petković moli da se pitanje 

postavi u pismenom obliku kako bi mjerodavne osobe u Muzeju mogle odgovoriti na isto, 
- Muzej radi subotom i nedjeljom od 10,00-11,00 sati, a može se otvoriti i izvan 

radnog vremena ukoliko se skupine posjetitelja najave, 
- vezano za arheološki park Sopot iznosi da je u tijeku rješavanje njegovog pravnog 

statusa. 
 Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
I. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 
2009. godinu. 
 

TOČKA 4. 
Predsjednik Vijeća otvara raspravu o Godišnjem izvješću o radu i financijskom 

poslovanju Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci, te je prije izvjestitelja Ivice Zupkovića 
riječ uzeo vijećnik Jakov Barišić, kao predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a, te predlaže da se 
ova točka skine s dnevnog reda obzirom da uz istu nisu dostavljene bilješke uz financijska 
izvješća. 

Vijećnik Mate Vukušić iznosi da je dnevni red izglasan, te da je prijedlog za skidanje 
trebalo staviti na početku sjednice prilikom izglasavanja dnevnog reda. 

Vijećnik Damir Rimac također iznosi da je dnevni red usvojen te da je vijećnik Barišić 
ovaj prijedlog trebao dati u pismenom obliku. Smatra da je povrijeđena demokratska 
procedura time što je prije izvjestitelja riječ uzeo vijećnik Jakov Barišić.  
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Predsjednik Vijeća odgovara da nije neuobičajeno dati riječ predsjedniku Kluba 
vijećnika. Također iznosi da je izvješće nekvalitetno napravljeno što smatra potcjenjivanjem 
gradskih vijećnika. 

Predsjednik Vijeća određuje stanku od 10 minuta. 
U nastavku sjednice vijećnica Dubravka Kraljević smatra da treba dati riječ ravnatelju 

Zupkoviću jer ova točka nije skinuta na vrijeme odnosno prilikom izglasavanja dnevnog reda.  
Vijećnik Jakov Barišić iznosi da ravnatelj nije dostavio potpune materijale. 
Vijećnik Marijan Mišić smatra da ne treba ovu točku skinuti s dnevnog reda nego dati 

priliku ravnatelju kazališta da se očituje. 
Vijećnik Anto Vidović smatra da vijećnici trebaju čuti ravnatelja. 
 
Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje prijedlog da se ova točka skine s dnevnog 

reda te vijećnici „većinom“ glasova (12 „za“ i 8 „protiv“) skidaju ovu točku s dnevnog reda 
današnje sjednice i donose slijedeći 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
I. 

 Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci 
za 2009. godinu, radi zahtjeva Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice za dopunu 
materijala u financijskom dijelu, kako bi mogli pravovaljano odlučivati, skida se s dnevnog 
reda 11. sjednice Gradskog vijeća. 

 
Nakon skidanja ove točke s dnevnog reda vijećnici SDP-a (D. Rimac, M. Vukušić, D. 

Kraljević, M. Levaković-Banović, D. Korenika), HDSSB-a (Anto Jakovljević), DC-a (S. 
Bešlagić-Langauer), HNS-a (A. Vidović) i nezavisni vijećnik Marijan Mišić – ukupno 9 
vijećnika, napuštaju sjednicu te predsjednik Vijeća zbog nedostatka kvoruma prekida 
sjednicu. 

 
 
Nastavak 11. sjednice Gradskog vijeća održan je dana 31. svibnja 2010. god. u 

13,00 sati, u velikoj gradskoj vijećnici, pod predsjedanjem predsjednika Gradskog 
vijeća Senka Bošnjaka.  
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   15. Marija Tanocki 
2. Kata Krešić  16. Ivan Bosančić 
3. Zvonimir Mišić  17. Damir Rimac 
4. Jakov Barišić  18. Milica Benić 
5. Aladar Spajić  19. Drago Majstorović 
6. Marina Načinović  20. Dubravka Kraljević 
7. Željko Brkić  21. Mario Paljušaj  
8. Mato Benačić   22. Martina Levaković Banović 
9. Krunoslav Šporčić 23. Dubravko Korenika 
10. Davor Vukovac  24. Anto Jakovljević 
11. Ivan Barbarić  25. Marijan Mišić 
12. Elvis Kovačević  26. Slavka Bešlagić-Langauer 
13. Andrijana Bošnjak 27. Anto Vidović 
14. Stipo Ćorluka 
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IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Vladimir Ćirić  3. Ivan Majhen 
2. Mate Vukušić  4. Kornelija Krizmanić 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Tomislav Šarić i Nada Čordašić, 
zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i pročelnik Upravnog 
odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, 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, Ivica Zupković, ravnatelj Gradskog kazališta Joza 
Ivakić, Mirjana Pešec, ravnateljica Centra za predškolski odgoj Vinkovci, te predstavnici 
sredstava javnog priopćavanja. 
 Zapisnik vode: Antonija Perkunić i Jelena Jurčević, djelatnice Upravnog odjela za 
normativnu djelatnost i opće poslove. 
 Nastavak sjednica bilježi se tonski. 
 
 U uvodnom dijelu sjednice predsjednik Vijeća iznosi da je u prvom dijelu ove sjednice 
koji je održan dana 26. svibnja 2010. god. sa dnevnog reda skinuta 4. točka dnevnog reda - 
Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci 
za 2009. god. Oporbeni vijećnici su glasali protiv skidanja ove točke s dnevnog reda sjednice 
te su nakon toga napustili sjednicu, te je Vijeće ostalo bez kvoruma za rad, sjednica je  
prekinuta i zakazan je njen nastavak za danas. Predsjednik Vijeća izvještava vijećnike da je 
naknadnim pregledom i tumačenjem Poslovnika Gradskog vijeća utvrđeno da je zbog 
ovakvog načina rada došlo do povrede odredbi istog i upućuje ispriku vijećnicima zbog 
skidanja ove točke s dnevnog reda koji je već bio usvojen i prekida sjednice, te predlaže da se 
u današnjem nastavku sjednice raspravlja o ovoj točki. 
 

Vijećnik Damir Rimac u ime Kluba vijećnika SDP-a prihvaća ispriku ali upozorava da 
se obzirom da je u prvom dijelu sjednice izglasano skidanje ove točke s dnevnog reda 11. 
sjednice, a na dnevni red 12. sjednice nije uvrštena danas formalno-pravno ne može 
raspravljati o istoj jer bi time opet bila povrijeđena pravna procedura. 

 
Predsjednik Vijeća predlaže da se 11. sjednica nastavi po dnevnom redu koji je 

usvojen u prvom dijelu, s tim da se donese zaključak o izuzimanju zaključka kojim je s 
dnevnog reda prvog dijela sjednice skinuta točka „Godišnje izvješće o radu i financijskom 
poslovanju Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci za 2009. god.“ 

 
Vijećnica Martina Levaković Banović upozorava da je na prvom dijelu sjednice 

prekršen Statut i Poslovnik, a sada se opet ide u tom smjeru. 
 
Vijećnik Anto Jakovljević prihvaća ispriku te navodi da u radu Vijeća treba obratiti 

pozornost na poštivanje zakonskih normi i donesenih akata Vijeća. 
 
Vijećnik Anto Vidović prihvaća ispriku predsjednika Vijeća i predlaže da se nastavi s 

radom po predviđenom dnevnom redu. 
 
Isti stav iznosi i vijećnik Marijan Mišić. 
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Vijećnik Mario Paljušaj iznosi da je sukladno članku 19. Poslovnika Gradskog vijeća 
tajnik Vijeća kao osoba koja nazoči sjednicama u savjetodavnom svojstvu zadužena za 
poštivanje pravne procedure trebao upozoriti predsjednika Vijeća na pravne nepravilnosti. 

 
Vijećnik Aladar Spajić u ime Kluba vijećnika HSP-a iznosi da se zalažu za poštivanje 

svih pravnih normi, ali isto tako prihvaćaju ispriku predsjednika Vijeća i predlažu da se 
nastavi s radom po usvojenom dnevnom redu. 

 
Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje zaključak o stavljanju van snage zaključka 

kojim je s dnevnog reda prvog dijela sjednice skinuta točka „Godišnje izvješće o radu i 
financijskom poslovanju Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci za 2009. god.“ 

 
Nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju predloženi zaključak. 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 Radi proceduralne pogreške i poštivanja Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Vinkovaca Zaključak o skidanju točke s usvojenog dnevnog reda radi dopune materijala se 
stavlja van snage i nastavlja se 11. sjednica s predloženim i usvojenim dnevnim redom na 
početku sjednice, dana 26. svibnja 2010. god. 

 
Rad sjednice nastavlja se s točkom „Godišnje izvješće o radu i financijskom 

poslovanju Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci za 2009. god.“ 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivica Zupković, ravnatelj Gradskog 

kazališta koji je podnio Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju 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 Ivan Barbarić iznoseći 
pozitivno mišljenje o podnesenom izvješću i radu Kazališta općenito. 

 
Vijećnik Mario Paljušaj u ime Kluba vijećnika SDP-a iznosi da neće podržati izvješće 

jer smatra da je tekstualni i slikovni dio izvješća koji je dan na 24 stranice bitan za kazališnu 
kritiku a ne za vijećnike, dok je financijski dio nejasan. Također iznosi problem velikog broja 
sponzorskih mjesta koja su najčešće prazna dok građani ne mogu kupiti karte. 

 
Vijećnik Aladar Spajić u ime Kluba vijećnika HSP-a iznosi pozitivno mišljenje o 

izvješću i radu Kazališta u cjelini. 
 
Ravnatelj Kazališta odgovara da je tekstualni i slikovni dio izvješća vrlo bitan, a 

financijski dio ne smatra spornim jer je potpuno vidljivo gdje je novac potrošen. 
 
Vijećnik Mario Paljušaj iznosi da izvješće treba prilagoditi prigodi. Vijećnicima je 

bitan financijski dio, a ovo je izvješće prilagođeno za Ministarstvo kulture. 
 
Predsjednik Vijeća iznosi da će prilikom usvajanja izvješća biti „uzdržan“, te da su 

izvjestitelji odgovorni Gradskom vijeću. 



 8

Vijećnik Damir Rimac, u ime Kluba vijećnika SDP-a, također iznosi da će isti biti 
„uzdržani“ jer izvješće nije prilagođeno zahtjevima Gradskog vijeća. 

 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja Izvješće na glasovanje te 

nazočni vijećnici «većinom» glasova (14 „za“, 12 „uzdržanih“) donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta Joza Ivakić 
Vinkovci za 2009. godinu. 
 

TOČKA 5. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Mirjana Pešec, ravnateljica Centra za 

predškolski odgoj Vinkovci koja je podnijela Godišnje izvješće o radu i financijskom 
poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci za 2009. 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 Mario Paljušaj rekavši da je 
ovo izvješće potpuno i može poslužiti kao ogledni primjerak za izradu izvješća gradskih 
institucija. Isti vijećnik postavlja slijedeća pitanja: 

- da li se i u kojoj mjeri poštuju kolektivni ugovori, 
- da li postoji potreba za izgradnjom novih vrtića, ukoliko postoji gdje bi trebao biti 

lociran i kolikog kapaciteta, 
- da li se lista čekanja može objaviti na web stranicama Centra, 
- s obzirom na povećanje broja zaposlenih moli detaljnije podatke o provedenom 

natječaju. 
 
Vijećnica Marija Tanocki, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, iznosi pozitivno mišljenje o 

podnesenom izvješću. 
 
Vijećnik Aladar Spajić također podržava izvješće, pohvalno se izražava o radu Centra 

te postavlja pitanje da li postoje uvjeti za provođenje intenzivnijeg sportskog programa među 
predškolskom djecom. 

 
Vijećnik Anto Jakovljević iznosi da je traženo da se izgradi vrtić u Mirkovcima, ali je 

odgovoreno da nema potrebe jer ima mjesta u vrtićima. Iz izvješća je vidljivo da sad u 
skupinama ima više djece nego što je predviđeno pedagoškim standardima, te postavlja 
pitanje što je poduzeto da se to promijeni. 

 
Vijećnik Marijan Mišić postavlja pitanje komunikacije Centra i privatnih vrtića u 

gradu – da li isti surađuju ili su jedni drugima konkurencija. 
 

Uz zahvalu za izrečene pohvale i iznesena pozitivna mišljenja ravnateljica Pešec 
iznosi slijedeće: 

- sklopljeni kolektivni ugovori se poštuju, 
- u najlošijem stanju je vrtić „Vladimir Nazor“, 
- lista čekanja ne postoji, 
- prijem novih djelatnika je u nadležnosti Upravnog vijeća Centra, 
- za intenzivnije provođenje sportskih programa nužna je bar jedna dvorana u gradu, 
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- Centar za predškolski odgoj u suradnji s Osnovnom školom N. Tesle Mirkovci 
provodi program pripreme za polazak u osnovnu školu, 

- gradski vrtići uglavnom surađuju međusobno. 
 
Predsjednik Vijeća predlaže da se pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti 

angažira na dostavi izvješća o radu privatnih vrtića, obzirom da ih Grad sufinancira. 
 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „jednoglasno“ donose 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
I. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za predškolski odgoj 
Vinkovci za 2009. godinu. 
 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća 

koji je iznio Prijedlog Odluke o pripajanju Osnovne glazbene škole Josipa Runjanina 
Vinkovci Srednjoj glazbenoj školi Vinkovci. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
o pripajanju Osnovne glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci  

Srednjoj glazbenoj školi Vinkovci  
 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zlatko Dovhanj koji je iznio 

Prijedlog Odluke o sastavu skupštine trgovačkih društava u 100%-tnom vlasništvu 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 Martina Levaković 
Banović rekavši da članak 26. točka 13. Statuta definira sastav skupština trgovačkih društava 
u kojima Grad ima 100%-tni udjel. Izbor treba odrediti u Statutu te postavlja pitanje zašto to 
mora biti Gradonačelnik. 

Vijećnik Damir Rimac postavlja slijedeća pitanja: 
- zašto vijećnici nisu dobili prošireni prijedlog, 
- zašto je to jedna osoba, 
- nije li Ustavni sud RH definirao da Vijeće donosi odluke tko su članovi skupštine. 
 
Vijećnik Mario Paljušaj iznosi da nigdje i nikada nije funkcionirao model kojim se 

vlast daje u ruke jednoj osobi. 
 
Tajnik Vijeća Zlatko Dovhanj odgovara da se radi o trgovačkim društvima s 

ograničenom odgovornošću gdje je i do sada u skupštini bila jedna osoba, a to je po zakonu 
od kada su izabrani izvršni čelnici gradonačelnik. Odgovornost u takvim društvima je u 
konačnici uvijek gradonačelnikova pa ga se zato i predlaže. 
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Vijećnica Martina Levaković Banović postavlja pitanje osnivanja, funkcioniranja, 
zastupanja i skupštine takvih društava, odnosno koja je razlika između osobe koja zastupa 
društvo i skupštine društva. 

 
Vijećnik Damir Rimac iznosi primjedbu da je to 100%-tna koncentracija ovlasti, te 

traži pismeni odgovor koja su to društva, kako se definira zastupanje a kako skupština, te koje 
su ovlasti zastupatelja a koje ovlasti skupštine. 

 
Vijećnik Mario Paljušaj postavlja pitanje da li se ovo odnosi i na dionička društva i na 

društva s ograničenom odgovornošću jer u naslovu odluke nije napravljena nikakva razlika.  
 
Vijećnik Jakov Barišić iznosi da većina gradova ima model koji se ovdje predlaže. 
 
Predsjednik Vijeća iznosi da Vijeće, ukoliko se pokaže da ovaj model ne funkcionira, 

isti može promijeniti. Postavlja pitanje koja su to društva u 100%-tnom vlasništvu Grada. 
 
Tajnik Vijeća odgovara da se radi o Boku, Periski i Gradskom gospodarstvu. 
 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova (17 „za“, 8 „protiv“) 

donose 
O D L U K U  

o sastavu skupština trgovačkih društava  
s ograničenom odgovornošću 

 
I. 

 U trgovačkim društvima s ograničenom odgovornošću u kojima je Grad Vinkovci 
osnivač i vlasnik u 100%-tnom udjelu skupštinu trgovačkog društva čini i predstavlja 
gradonačelnik Grada Vinkovaca, Mladen Karlić, dr. med. 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ 

Grada Vinkovaca. 
 
 

TOČKA 8. 
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, nazočni vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 
 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu 

 
Članak 1. 

 U Odluci o komunalnom doprinosu  ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 8/00, 
12/01,  8/02 - ispr., 13/03, 7/04, 11/05 i 4/09)  u članku 5. riječi "Gradsko poglavarstvo" 
zamjenjuju se riječju "Gradonačelnik".   
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Članak 2. 
 U članku 6. stavku 4. riječi "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju se riječju 
"Gradonačelnik". 

U stavku 5. riječi "Gradsko poglavarstvo je dužno" zamjenjuju se riječima 
"Gradonačelnik je dužan". 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga  dana od dana objave u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 9. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković koji je iznio 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju 
temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova u Gradu Vinkovcima. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja, nazočni vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o komunalnim  djelatnostima koje se obavljaju  

temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  u Gradu Vinkovcima   
 

Članak 1. 
 U Odluci o  komunalnim  djelatnostima koje se obavljaju temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova  u Gradu Vinkovcima  ("Službeni glasnik" Grada 
Vinkovaca broj 2/02, 6/03 - ispr. i 5/06)  u članku 4. stavku 2. riječi "Gradsko poglavarstvo" 
zamjenjuju se riječju "Gradonačelnik".   

Članak 2. 
 U članku 5. stavku 1. riječi "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju se riječju 
"Gradonačelnik". 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga  dana od dana objave u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 10. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za 

izbor i imenovanja koji je iznio Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Trgovačkog suda u 
Osijeku. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja, nazočni vijećnici, bez rasprave, većinom glasova (16 „za“, 
8 „uzdržanih“) donose 

P R I J E D L O G 
 SUCA POROTNIKA TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU 

I. 
Za suca porotnika Trgovačkog suda u Osijeku, Gradsko vijeće Grada Vinkovaca 

predlaže:  Matu Markovinovića, oec. 
II. 

Ovaj Prijedlog dostavit će se Tajništvu Županijske skupštine Vukovarsko – srijemske 
županije, radi imenovanja suca porotnika. 
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TOČKA 11. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj koji je iznio 

A/ Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Vinkovaca. 
B/ Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju zapovjednika i članova       
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja, nazočni vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

ODLUKU O IMENOVANJU 
STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA VINKOVACA 

 
O D L U K U  

o izmjeni Odluke 
o imenovanju zapovjednika i članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Vinkovaca 

                                                      
            

TOČKA 12. 
Aktualna pitanja 

 
1. Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje vezano za problem povećanog broja 

učenika u Mirkovcima i radni sastanak koji je održan na tu temu? 
 
2. Vijećnica Martina Levaković-Banović  uz zahvalu za sanaciju kolnika u ulici J.J. 

Strossmayera postavlja pitanje na čiji će trošak biti sanirani nogostupi u Ulici J. 
Dalmatinca? 

 
3. Vijećnica Marija Tanocki moli komentar vezano za članak o odabiru udžbenika 

objavljen u „Vinkovačkom listu“, odnosno zanima je kojim se kriterijima vodilo 
prilikom odabira istih, te postavlja pitanje što će se učiniti po pitanju preventive na 
opasnim prometnim točkama u ulicama A. Kačića Miošića, Grobljanskoj i A. 
Stepinca. 

 
4. Vijećnik Mario Paljušaj postavlja slijedeća pitanja: 

- prošla je godina dana od konstituiranja Gradskog vijeća - što je učinjeno na 
povećanju transparentnosti rada Gradskog vijeća, 

- kada će vijećnici dobiti izvješća poduzeća koja nisu u 100%-tnom vlasništvu 
Grada,  

- traži u pisanom obliku pravilnik i kriterije za dodjelu gradskih stanova. 
 

5. Vijećnik Damir Rimac uz zahvalu za čišćenje kanala oko Vintexa i Banje predlaže da 
se „Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca objavljuje na službenim stranicama Grada u 
PDF formatu. 

 
Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić izvještava nazočne vijećnike da je dana 28. 

travnja 2010. god. održan radni sastanak vezano za problem povećanog broja učenika u 
Mirkovcima na kojem je pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti zadužen da 
poduzme određene radnje glede rješavanja tog problema, te poziva pročelnika Rečića da 
se očituje o toj temi. 
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Pročelnik Rečić izvještava nazočne vijećnike da je dana 18. svibnja 2010. god. održan 
radni sastanak kojem su pored njega nazočili ravnatelj škole u Mirkovcima gosp. Vidović 
i gosp. Županić, voditelj županijskog stručnog vijeća ravnatelja osnovnih škola.  

Na sastanku je ponuđeno 6 prijedloga rješenja: 
1. organizacija nastave u sklopu škole, 
2. rad u više smjena, 
3. rad u prostorijama Mjesnog odbora, 
4. rad u «kontejnerskim» objektima 
5. dogradnja objekta škole, 
6. prijevoz učenika u vinkovačke osnovne škole. 

 
Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić izvještava nazočne vijećnike da od ponuđenih 

rješenja gradska uprava nudi rad u tri smjene ili mogućnost prijevoza u vinkovačke osnovne 
škole. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da bi ovo bila rješenja za prijelazni period. 
 
Zamjenica gradonačelnika Nada Čordašić iznosi da je prilikom odabira udžbenika vodeći 

kriterij bio ekonomski, odnosno cijena, te je ispred Upravnog odjela društvenih djelatnosti 
ravnateljima preporučeno da se odluče za financijski prihvatljivije varijante jer svi udžbenici 
navedeni u katalogu zadovoljavaju pedagoške standarde i podjednake su kvalitete. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi mišljenje da informacije o radu Gradskog vijeća 

svakako moraju biti dostupne i u elektronskom obliku, a cesta u ulicama A. Kačića Miošića, 
Grobljanskoj i A. Stepinca je uređena i nije bilo pritužbi na opasna mjesta koja se rješavaju u 
suradnji s Policijskom upravom. 

 
Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada 

iznosi da su izvođači radova dužni sanirati teren nakon završetka istih, pa se to odnosi i na 
ulicu J. Dalmatinca? 

 
Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić iznosi da će vijećnici izvješća trgovačkih 

društava u većinskom vlasništvu Grada dobiti do kraja lipnja. 
 
 

 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 16,40 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 

              
 


