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Z A P I S N I K 

sastavljen na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 17. lipnja 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   15. Ivan Bosančić 
2. Kata Krešić  16. Damir Rimac 
3. Zvonimir Mišić  17. Mate Vukušić 
4. Jakov Barišić  18. Milica Benić 
5. Aladar Spajić  19. Drago Majstorović 
6. Marina Načinović  20. Mario Paljušaj 
7. Željko Brkić  21. Martina Levaković Banović  
8. Davor Vukovac  22. Ivan Majhen 
9. Ivan Barbarić  23. Dubravko Korenika 
10. Elvis Kovačević  24. Anto Jakovljević 
11. Andrijana Bošnjak 25. Marijan Mišić 
12. Vladimir Ćirić  26. Kornelija Krizmanić 
13. Stipo Ćorluka  27. Slavka Bešlagić-Langauer 
14. Marija Tanocki 
 

IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Mato Benačić  3. Dubravka Kraljević 
2. Krunoslav Šporčić 4. Anto Vidović 
 
 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, Marija Muić - zamjenica pročelnika Upravnog odjela društvenih djelatnosti, 
Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Mario 
Komšić, pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, Dražen Milinković, direktor Vinkovačkog 
vodovoda i kanalizacije d.o.o., Ankica Bujanić, rukovoditeljica financijsko-računovodstvene 
službe, Mijat Kurtušić, direktor Poleta d.o.o. Vinkovci, Tomislav Borković, direktor 
Gradskog gospodarstva d.o.o., Šefik Kapetanović, direktor Novosti do.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. 
 
 Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red koji nazočni vijećnici 
jednoglasno usvajaju. 

D N E V N I   R E D 

 
1. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 

d.o.o. Vinkovci za 2009. god. 
2. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Poleta d.o.o.Vinkovci za 2009. god. 
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3. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog gospodarstva d.o.o. 
Vinkovci za 2009. god. 

4. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Novosti d.o.o. Vinkovci za 2009. god. 
5. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika. 
6. Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez 

zasnivanja radnog odnosa. 
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 
8. Aktualna pitanja. 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 
11. sjednice Vijeća te vijećnici stavljaju slijedeće primjedbe: 

- vijećnica Marija Tanocki vezano za točku 12. Aktualna pitanja i pitanje preventive 
na opasnim prometnim točkama navodi da se ne radi o ulici A. Stepinca već o ulici 
Dvanaest redarstvenika, 

- vijećnik Anto Jakovljević vezano za istu točku dnevnog reda navodi da nisu 
navedeni zaključci sa sastanka održanog dana 28. travnja 2010. god. vezanog za 
problem povećanog broja učenika u Mirkovcima, 

- vijećnik Aladar Spajić iznosi primjedbu da je on govorio kao predsjednik Kluba 
vijećnika HSP-a dr. Ante Starčević, a ne kao predsjednik Kluba vijećnika HSP-a. 

 
Predsjednik Vijeća na primjedbu vijećnika Jakovljevića odgovara da je ovo skraćeni 

zapisnik sjednice Vijeća, a ne sa sastanka vezanog za problematiku škole u Mirkovcima, te 
nije niti potrebno navoditi te zaključke, dok primjedbu vijećnice Marije Tanocki i vijećnika 
Aladara Spajića prihvaća i stavlja na glasovanje skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Vijeća 
zajedno sa prihvaćenim primjedbama koji nazočni vijećnici usvajaju „većinom“ glasova (22 
glasa „za“, 5 „uzdržanih“). 

Nakon toga stavlja na glasovanje skraćeni zapisnik s 12. sjednice Vijeća koji nazočni 
vijećnici usvajaju bez primjedbi. 

 
TOČKA 1. 

Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda bili su Dražen Milinković, direktor 
Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. i Ankica Bujanić, rukovoditeljica financijsko-
računovodstvene službe, koji su podnijeli Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju 
Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. 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 uključila vijećnica Martina Levaković-
Banović postavljajući slijedeća pitanja: 

- kolika je najniža, a kolika najviša plaća, 
- tko su članovi nadzornog odbora i kolike su im naknade za rad, a tko su članovi 

uprave, 
- potraživanja od kupaca i tko su najveći dužnici, 
- da li postoji kolektivni ugovor i poštuju li se njegove odredbe. 
 
Vijećnica Kornelija Krizmanić također postavlja pitanje članova nadzornog odbora i 

uprave, te pitanje planova i ciljeva u 2010. god. Navodi da u V.N. Selu postoje ulice gdje je 
mreža odvodnje izgrađena do pola ulice ili čak i više, a onda se stalo s gradnjom, te postavlja 
pitanje je li izgledan završetak mreže odvodnje u tim ulicama. 
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Vijećnik Mario Paljušaj iznosi da je Klub vijećnika SDP-a tražio od „Vodovoda“ 
dostavu analitičkih kartica, međutim odgovoreno je da to nije fizički izvedivo zbog velikog 
broja kupaca i da se radi o profesionalnoj tajni kao i zaštiti privatnosti. Navodi da postoje 
međunarodni standardi izvješćivanja i limitirani iznosi, te da vijećnici SDP-a nisu tražili 
kartice kupaca nego kartice „Vodovoda“ čiji je vlasnik Grad, a gradski vijećnici ovlašteni 
predstavnici koji imaju pravo na tražene podatke, te ne stoji odgovor da se radi profesionalnoj 
tajni i privatnosti podataka. 

Predsjednik Vijeća iznosi da je pitanje upućeno tvrtki „Vodovod“ te se ne može 
utjecati na sadržaj odgovora. 

 
Vijećnik Marijan Mišić stavlja općenitu primjedbu na kratkoću izvješća i osim toga 

iznosi slijedeće: 
- 2009. god. povećane su obveze prema dobavljačima u odnosu na 2008. god. te 

postavlja pitanje kako će se to odraziti na stabilnost poslovanja, 
- prvih deset tvrtki po ugovorenim poslovima, 
- dopuniti temeljne financijske pokazatelje sa analizom likvidnosti, zaduženja, 

ekonomske profitabilnosti i dr. 
 
Vijećnik Damir Rimac komentira odgovor „Vodovoda“ kojim se odbija zahtjev Kluba 

vijećnika SDP-a za dostavu podataka iz analitičkih kartica. Poziva se na članak 13. 
Poslovnika Gradskog vijeća po kojem vijećnici imaju pravo na stručnu i tehničku pomoć od 
stručnih službi Grada, te na članak 26. točka 17. Statuta Grada Vinkovaca po kojem Gradsko 
vijeće raspravlja i odlučuje o izvješćima trgovačkih društava i javnih ustanova u kojima je 
pretežiti vlasnik ili osnivač, sukladno zakonu. Slijedom iznesenog proizlazi da gradski 
vijećnici imaju pravo na tražene informacije, te smatra da su odgovor na jasno i na vrijeme 
postavljeno proceduralno pitanje trebali dobiti prije, a ne na samoj sjednici, naročito iz 
razloga što je odgovor „Vodovoda“ datiran sa 15. lipnja 2010. god. Osim toga direktora tvrtke 
imenuje Vijeće i kao takav smatra da je isti odgovoran Vijeću i dužan dostaviti tražene 
informacije. Postavlja i pitanje tko su najveći dužnici i neplatiše. 

 
Predsjednik Vijeća iznosi da je Klub vijećnika SDP-a postavio skupni zahtjev za 

dostavu analitičkih kartica za sve tvrtke o kojima se danas raspravlja, a obzirom da je zadnji 
odgovor stigao ujutro na dan sjednice Klubu vijećnika skupno su uručeni i odgovori. Ukoliko 
su vijećnici SDP-a nezadovoljni odgovorima postoji mogućnost ponovnog postavljanja 
pitanja. 

 
Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje da li gradski vijećnici trebaju direktno 

kontaktirati predsjednike uprave gradskih tvrtki ili činiti to preko stručnih službi Grada 
koristeći na taj način pravo iz članka 13. Poslovnika na stručnu i tehničku pomoć tajnika 
Gradskog vijeća. 

Predsjednik Vijeća odgovara da vijećnici imaju pravo koristiti se mogućnošću iz 
članka 13. Poslovnika na stručnu i tehničku pomoć. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Ankica Bujanić, 

rukovoditeljica financijsko-računovodstvene službe “Vodovoda” iznosi slijedeće: 
- dopunjavanje izvješća financijskim pokazateljima poslovanja na način kako to 

predlaže vijećnik Marijan Mišić bilo bi preopširno, 
- naplata potraživanja 2009. god. u odnosu na 2008. god. lošija je zbog opće 

ekonomske situacije, 
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- do 31. ožujka 2009. god. bio je na snazi stari kolektivni ugovor koji je ispoštivan, 
a 14. siječnja 2010. god. je potpisan novi kolektivni ugovor, 

- članovi Nadzornog odbora su Mario Komšić, Željko Šarčević, Antun Nikolić, 
Marijan Medić i Branko Galić, a tromjesečna naknada za rad u istom iznosi 
3.560,00 kn, 

- vezano za upit o dostavi analitičkih kartica iznosi da se radi o brojci od cca 30.000 
kartica, 

- veliki dio nenaplaćenih potraživanja se odnosi na račune za vodu i grijanje fizičkih 
osoba, najčešće u stambenim zgradama gdje ne postoji mogućnost isključivanja 
neplatiša, 

- najniža plaća je plaća spremačice, najviša plaća je tehničkog direktora, a 
predsjednik uprave ima menadžerski ugovor. 

 
 
Obraćajući se vijećnicima direktor “Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije” d.o.o. 

Dražen Milinković iznosi slijedeće: 
- planiranje izgradnje mreže odvodnje u nadležnosti je Grada. Prema novim 

zakonskim propisima „Vodovod“ više ne može direktno dobivati poslove 
izgradnje, a iz sadašnje cijene vode i vodoopskrbe se ne mogu pokrivati tekući 
rashodi, te je vodovod kao i većina distributera u nezavidnoj financijskoj situaciji. 
Problem je i s cijenom grijanja koju određuje HERA.  

 
Vijećnica Martina Levaković Banović postavlja pitanje da li je kolektivni ugovor 

ispoštovan u cijelosti, te s obzirom na pravo na javnost podataka postavlja pitanje iznosa 
menadžerske plaće direktora tvrtke. 

 
Direktor Dražen Milinković odgovara da je njegova plaća 14.000,00 kn, a  kolektivni 

ugovor nije do kraja ispoštovan budući da je prioritet tvrtke zadržavanje svih radnih mjesta i 
redovna isplata plaća djelatnicima. 

 
Vijećnik Marijan Mišić iznosi da je zadovoljan danim odgovorima te nema potrebe za 

dostavom pisanih odgovora. 
 
Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje da li je jedini član uprave zapravo direktor i 

zašto njegov iznos plaće nije bio uvršten u izvješće ako je on zaposlenik „Vodovoda“. 
Također postavlja pitanje da li se analitičke kartice nakon pojašnjenja da se traže one po 
međunarodnim računovodstvenim standardima, dakle one koje se odnose na veće dužnike i 
dobavljače, mogu dostaviti do kraja mjeseca.  

 
 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova (16 „za“, 8 „protiv“ i 

3 „uzdržana“ donose 
 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vinkovačkog vodovoda i 
kanalizacije d.o.o. Vinkovci za 2009. godinu. 
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TOČKA 2. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mijat Kurtušić, direktor Poleta d.o.o. koji 
je podnio Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Poleta d.o.o.Vinkovci za 2009. 
god. U svom uvodnom izlaganju izvjestitelj je naglasio da nije vodio tvrtku u 2009. god., te 
da je dužnost direktora preuzeo 01. veljače 2010. 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 Slavka Bešlagić-Langauer 

rekavši da je u izvješću navedeno da se deficit u poslovanju pojavio zbog prestanka 
sufinanciranja prijevoza učenika od strane nadležnog Ministarstva. Budući da su 
sufinanciranje preuzele jedinice lokalne samouprave, a prema dostupnim podacima vrlo mali 
broj učenika je prestao pohađati srednju školu, moli za pojašnjenje. Primjećuje da je vozni red 
„Poleta“ koncipiran tako da prije njega uglavnom sa svojim autobusima prođu drugi 
prijevoznici i pokupe putnike, te smatra da treba poraditi na promjeni i usklađivanju voznog 
reda kako bi se povećao broj putnika. 

 
Vijećnik Mario Paljušaj u ime Kluba vijećnika SDP-a pohvaljuje tehnički dobro 

odrađeno izvješće. Traži pojašnjenje troškova vezanih za otpremninu bivšem direktoru i 
radniku kojeg je sud vratio na posao. Postavlja pitanje tko su članovi nadzornog odbora i 
uprave, te koliko iznose njihove naknade. Također moli pojašnjenje previsokog rasta izdataka 
za intelektualne usluge (2008. god. 60.000,00 -  2009. god. 205.000,00). 

 
Vijećnik Ivan Majhen postavlja pitanje da li postoji plan za unapređenje poslovanja. 
 
Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje s obzirom da Grad subvencionira prijevoz 

učenika i umirovljenika da li su poznati podaci koliko se osoba koristi tim pravom. Smatra da, 
naročito u odnosu na umirovljenike, ovu mogućnost treba više promovirati putem medija jer 
dosta osoba nije upoznato s mogućnošću korištenja tog prava. Također postavlja pitanje da li 
je nešto poduzeto vezano za postavljanje voznog reda na autobusnim stajalištima. 

 
Vijećnik Marijan Mišić također pohvaljuje tehnički dobro odrađeno izvješće. Smatra 

da „Polet“ treba više pažnje posvetiti radu turističke agencije, te razmotriti mogućnost 
osnivanja renta-car službe. Postavlja pitanje kako je bivši direktor otišao u mirovinu – 
redovnu, tehnološki višak ili na neki drugi način. 

 
Vijećnik Damir Rimac uz izražavanje dobrih želja za uspješno vođenje tvrtke novom 

direktoru postavlja slijedeća pitanja: 
- iznos najniže i najviše plaće, da li ima menadžerski ugovor i kolika je bruto plaća 

po istom, 
- komentira da su odgovori gradskih tvrtki na SDP-ovo traženje analitičkih kartica 

unificirani, te traži dostavu podataka sa istih do kraja mjeseca sukladno 
pojašnjenju danom kod „Vodovoda“. 

Vijećnik Ivan Barbarić ispred Kluba vijećnika HDZ-a iznosi da će vijećnici HDZ-a 
podržati sva izvješća gradskih tvrtki koje pozitivno posluju, a „Polet“ je to ostvario unatoč 
recesiji, te se pridružuje dobrim željama za uspjeh novom direktoru. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Mijat Kurtušić iznosi 

slijedeće: 
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- prijevoz učenika se financira prema slijedećem modelu: 30% „Polet“ daje popusta, 
40% sufinancira jedinica lokalne samouprave, a 30% sufinanciraju roditelji, 

- bivši direktor „Poleta“ je otišao u redovnu mirovinu uz otpremninu od 189.000,00 
kn neto, 

- problem sa konkurentskim prijevozničkim tvrtkama, konkretno Panturistom, je u 
tome što su oni ustrojeni kao dioničko društvo i nisu obveznici Zakona o javnoj 
nabavi 

- vezano za rad „Poletove“ turističke agencije kontinuirano se radi na poboljšanju 
njenog rada i osvajanju tržišta 

- direktor ima menadžerski ugovor u visini 13.000,00 kn neto, 
- osnivanje renta-car službe iziskuje dodatna financijska ulaganja i kreditiranje, 
- vozni redovi se postavljaju na stajalištima, te se zbog uništavanja istih traži model 

zaštite. 
 
Vijećnik Damir Rimac primjećuje da nije dobio odgovor o visini najniže i najviše 

plaće, te ponavlja pitanje. Također konstatira da je bivši direktor otišao u redovnu mirovinu sa 
65 godina i postavlja pitanje zakonske osnove isplate otpremnine. Postavlja pitanje tko su 
članovi nadzornog odbora, te da li će dobiti analitičke kartice do kraja ovog mjeseca. 

 
Vijećnik Mario Paljušaj postavlja pitanje kada je potpisan menadžerski ugovor, budući 

da je bivši direktor naglašavao da je jedan od rijetkih direktora gradskih tvrtki koji nema 
potpisan isti. 

 
Direktor „Poleta“ Mijat Kurtušić iznosi da će odgovore na pitanja vezano za 

menadžerski ugovor, te najnižu i najvišu plaću dostaviti pismeno, a nadzorni odbor čine: Petar 
Kulić, Jakov Barišić, Ivica Klem, Branko Galić i predstavnik djelatnika. 

 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova (17 „za“, 8 „protiv“ i 

1 „uzdržan“ donose 
Z A K LJ U Č A K 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Poleta d.o.o. Vinkovci za 2009. 
godinu. 

TOČKA 3. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Tomislav Borković, direktor „Gradskog 
gospodarstva“ d.o.o. koji je podnio Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju 
„Gradskog gospodarstva“ d.o.o. 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 
konstatirao da problemi koji muče ovu tvrtku potiču iz prethodnog razdoblja. Naglašava 
problem pričuve zbog čije se nenaplate ne mogu održavati zgrade te postavlja pitanje da li su 
pokrenuti sudski postupci za naplatu iste. Postavlja pitanje što se smatra hitnim popravcima, 
kao i pitanje da li se plaćaju vanjski suradnici za rješavanje pravnih pitanja, te predlaže da se 
tvrtka ekipira sa pravnikom i informatičarem. Konstatira da ova tvrtka dobro posluje, a 
direktor nema menadžerski ugovor, te smatra da isti kriteriji trebaju vrijediti za sve gradske 
tvrtke. Vezano za pitanje pričuve navodi primjer zgrade u ulici I.G. Kovačića 66 kojoj se vodi 
dug u iznosu od 117.000,00 kn za izvedene radove na sanaciji krovišta, te postavlja pitanje 
ako zgrada ima negativan saldo na računu da li to znači da je izvedeno više radova nego li je 
to financijski bilo moguće. 
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Vijećnik Mate Vukušić primjećuje da u gradu nema niti jednog obilježenog parkirnog 
mjesta za motocikle, te postavlja pitanje što će se učiniti u tom smjeru. 

 
Vijećnica Kornelija Krizmanić postavlja slijedeća pitanja: 
- na koji način se biraju izvođači radova, 
- da li je kriterij da su s područja grada, 
- da li je „Gradsko gospodarstvo“ obveznik javne nabave. 
 
Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer u ime stanovnika I. MO zahvaljuje na ugradnji 

mjerača topline u stambene zgrade, te navodi da su u ovom MO na dvije zgrade izvođeni 
radovi koji su na jednoj napravljeni kvalitetno, a na drugoj nisu, te postavlja pitanje nadzora 
nad izvođačima radova. 

 
Vijećnik Marijan Mišić postavlja slijedeća pitanja: 
- cijena etažiranja zgrada po m2, 
- 2008. god. nisu uopće postojali vanjski troškovi, a sad je iznos iznimno visok, 
- da li rad pauk vozila ima svoje ekonomsko opravdanje, 
- kakva je uloga Grada i „Gradskog gospodarstva“ u postavljanju bazne stanice u I.G. 

Kovačića 66, s obzirom na štetnost zračenja. 
 
Vijećnik Davor Vukovac upozorava na povećanje duga za najamninu za zgradu u 

Ulici hrvatskih kraljeva, te postavlja pitanje koji je odnos kadrovskih i socijalnih stanova u 
navedenoj zgradi. 

 
Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje uklanjanja nepropisno parkiranih vozila 

bez registarskih oznaka koja bez vremenskog ograničenja zauzimaju parkirna mjesta ispred 
bolnice, trgovačkih centara i sl. 

 
Vijećnik Mate Vukušić vezano za traženje analitičkih kartica očekuje odgovor do 

kraja ovog mjeseca. 
 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Tomislav Borković iznosi 

slijedeće: 
- izvođače za radove biraju suvlasnici zgrade i plaćaju iz pričuve,  
- izvođači dostavljaju ponude za radove nakon uvida u stanje na terenu odnosno 

zgradi, a plaćanje nadzora je suvlasnicima dodatni trošak, tako da uglavnom formiraju neku 
svoju komisiju za nadzor koja potpisuju primitak radova, 

- hitni postupci regulirani su Uredbom Vlade o radovima za sprečavanje daljnje štete, 
a tu spada sanacija krovišta, 

- bazna stanica u I.G. Kovačića 66 je postavljena bez suglasnosti Grada, 
- ne postoji fiksna cijena etažiranja, pojavljuje se više tvrtki sa različitim ponudama, 
- tvrtka je obveznik javne nabave, osim u jednom dijelu pričuve, 
- pauk vozilo ima cijenu rada koja pokriva njegove troškove. 
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da će služba prometnih redara koja je 

oformljena u gradskoj upravi doprinijeti uvođenju reda pri parkiranju i preuzeti dio poslova 
prometne policije. 

 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova (19 „za“, 8 „protiv“) 

donose 
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Z A K LJ U Č A K 

 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog gospodarstva d.o.o. 
Vinkovci za 2009. godinu. 
 

TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Šefik Kapetanović, direktor «Novosti» 
d.o.o. koji je podnio Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju „Novosti“ d.o.o. 
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 Ivan Majhen rekavši da nije 

realizirana najavljivana modernizacija «Vinkovačkog lista», naprotiv došlo je do pada prihoda 
u ovoj tvrtki, a obzirom da istu sufinanciraju porezni obveznici (430.000,00 kn subvencije od 
Grada i Županije) takvu situaciju smatra dugoročno neodrživom. Ističe da nije rješenje u 
štednji već u unapređenju i poboljšanju poslovanja. Postavlja pitanje tko su pretplatnici 
«Vinkovačkog lista», da li direktor ima menadžerski ugovor i kolika mu je plaća, te traži 
dostavu analitičkih kartica. 

 
Vijećnik Anto Jakovljević iznosi pozitivno mišljenje o podnesenom izvješću. 
 
Vijećnik Mate Vukušić smatra da ovu tvrtku Grad održava «na životu» i da si kao 

takva ne može dozvoliti luksuz operativnog leasinga vozila u iznosu od 36.832,01 za 2009. 
godinu jer to nije pravilo dobrog gospodarenja. 

 
Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje koliko «Novosti» imaju službenih vozila, te 

traži dostavu analitičkih kartica vijećnicima koji su članovi predstavničkog tijela vlasnika 
«Novosti» i kao takvi imaju puno pravo tražiti i dobiti podatke s analitičkih kartica. 

 
Vijećnik Marijan Mišić izvješće smatra korektnim, te iznosi slijedeće primjedbe: 
- nema stvaranja novih vrijednosti rada i poticanja kreativnosti, 
- djelatnici nisu dobili nagrade za honorarni rad, 
- predlaže upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme, 
- smatra da se treba pomoći ovoj tvrtki i na način da se poveća prodaja 

„Vinkovačkog lista“ – „uzmimo svi „Vinkovački list“ i sami pomozimo“. 
 

Vijećnik Vladimir Ćirić smatra da je „Vinkovački list“ pogrešno gledati s tržišne 
strane jer ne može sve biti biznis, „Vinkovački list“ je na određeni način simbol i kultura. 
Poziva sve vijećnike da daju konkretne prijedloge za modernizaciju istog. 

 
Vijećnik Mario Paljušaj postavlja pitanje kako je moguće da u 2009. god. koja je bila 

izborna sa dvojim izborima nisu povećani prihodi od reklama i oglasa. 
 
Vijećnik Ivan Majhen smatra presmjelim „Vinkovački list“ tretirati kao kulturnu sferu. 
 
Vijećnik Vladimir Ćirić odgovara da izraz kultura u ovom kontekstu ne treba shvatiti 

doslovno, izraz kultura ovdje je korišten u širem smislu. 
 



 9

Vijećnik Damir Rimac iznosi da vijećnici SDP-a nisu iznijeli negativne konotacije na 
rad „Vinkovačkog lista“ već je samo rečeno kako stvari funkcioniraju i predložena 
modernizacija. 

Vijećnik Ivan Majhen predlaže da u nadzorni odbor „Vinkovačkog lista“ uđu 
predstavnici civilnih udruga, pozicije, opozicije i gospodarstvenika. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe direktor „Novosti“ d.o.o. 

Šefik Kapetanović iznosi slijedeće: 
- tiraža je na razini lokalnih listova u Republici Hrvatskoj, 
- slušanost radio postaje Vinkovci je po anketama na 3. mjestu u Hrvatskoj, 
- pretplatnici na list su u najvećem broju fizičke osobe, odnosno građani Vinkovaca, 
- rata leasinga za auto se otplaćuje putem reklama za tvrtku „Ford“ i to je jedini auto 

u „Novostima“, 
- plaća direktora po menadžerskom ugovoru iznosi 10.100,00 kn, 
- prihodi od oglasa i reklama za političke stranke u izbornoj godini nisu bili na 

razini očekivanih. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja Izvješće na glasovanje te 

nazočni vijećnici «većinom» glasova (18 „za“, 8 „protiv“ i 1 „uzdržan“) donose 
 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Novosti d.o.o. Vinkovci za 
2009. godinu. 
 
 

TOČKA 5. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, pročelnik Upravnog 
odjela za normativnu djelatnost i opće poslove koji je iznio Prijedlog Odluke o plaći i drugim 
pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 

Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici «većinom» glasova (25 „za“ i 2 
„uzdržana“) donose 

 
O D L U K U 

o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 

 
Članak 1. 

  Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika 
Grada Vinkovaca i zamjenika gradonačelnika te druga prava iz radnog odnosa ovih 
dužnosnika. 
 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i 
odnose se na muške i ženske osobe. 

Članak 2. 

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće. Ovako 
utvrđen iznos uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 
20%. 
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Članak 3. 

 Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaće 
državnih dužnosnika. 

Članak 4. 

 Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika iznose: 
- za obračun plaće gradonačelnika – 5,60 
- za obračun plaće zamjenika gradonačelnika – 4,75. 

 
Članak 5. 

 Dužnosnik koji dužnost obavlja u radnom odnosu druga prava iz radnog odnosa 
ostvaruje u skladu s općim propisima o radu i općim aktima Grada Vinkovaca i kolektivnim 
ugovorom koji se primjenjuje na službenike i namještenike u upravnim odjelima, osim ako 
zakonom nije što drugo propisano. 

Članak 6. 

 Rješenja o utvrđivanju plaće i druga rješenja iz radnog odnosa dužnosnika donosi 
pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove. 
 

Članak 7. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odgovarajući dio odredbe članka 
5. Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća osoba koje bira ili imenuje Izvršno 
vijeće ili Skupština općine Vinkovci („Službeni vjesnik“ općine Vinkovci br. 2/92.) preuzeta 
Odlukom o preuzimanju odluka i drugih općih akata dosadašnje općine Vinkovci (Klasa: 023-
01/93-01/04, od 19. 04. 1993.), i Rješenje o usklađivanju nazivlja u Odluci o koeficijentima 
dužnosnika (Klasa: 120-02/97-01/28, Urbroj: 2188/01-02-97-1, od 13. 11. 1997.) koji se 
odnosi na gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. 
 

Članak 8. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u  „Službenom glasniku“ 
Grada Vinkovaca. 

 
 

TOČKA 6. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zlatko Dovhanj koji je iznio 
Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
 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 naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  

koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 

 

Članak 1. 

  Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad zamjenika gradonačelnika (u 
nastavku teksta: dužnosnici) koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa. 
 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i 
odnose se na muške i ženske osobe. 
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Članak 2. 

Dužnosnik koji svoju dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na 
naknadu za rad u bruto iznosu od 50% umnoška koeficijenta i osnovice za obračun plaće 
dužnosnika koji odnosnu dužnost obavlja u radnom odnosu.  

 
Članak 3. 

 Rješenja o utvrđivanju plaće i druga rješenja iz radnog odnosa dužnosnika donosi 
pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove. 

 
Članak 4. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe članka 13. Odluke o 
određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama („Službeni glasnik“ Grada 
Vinkovaca br. 8/09.). 

Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku“ 
Grada Vinkovaca. 

TOČKA 7. 

Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda bili su Mario Komšić, pročelnik Upravnog 
odjela gospodarstva i Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja koji su 
iznijeli Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda. 
 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 (19 
„za“ i 6 „uzdržanih“) donose 

O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 

I. 

 U Povjerenstvo se imenuju: 
1. Mario Komšić , 
2. Anđelko Bilić, 
3. Dragutin Ilanić, 
4. Željko Brkić, 
5. Davor Vukovac. 

II. 

 Procjena štete od elementarnih nepogoda obuhvaća vrste i opseg štete u vrijednosnim i 
naturalnim pokazateljima, prema području, imovini, djelatnostima, vremenu i uzrocima 
njezina nastanka, te korisnicima i vlasnicima imovine. 
 

III. 

 Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je odmah, nakon nastanka nepogode, 
odnosno njezinih prvih posljedica, a najkasnije u roku od osam dana podnijeti izvješće o 
elementarnoj nepogodi i to: Državnom povjerenstvu, županijskom povjerenstvu i nadležnom 
ministarstvu.  

IV. 

 Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 
 

V. 

 Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se iz Proračuna Grada Vinkovaca. 
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TOČKA 8. 

Aktualna pitanja 

 

1. Vijećnica Kornelija Krizmanić postavlja slijedeća pitanja: 
- da li je u planu adaptacija kolnika u ul. M. Ivanića, 
- što je sa završetkom izgradnje kanalizacije u ul. S. Tomaševića (cca 50-tak metara), 
- s obzirom da su Vinkovci opredjeljeni kao zdravi grad što je sa izgradnjom novih i 

adaptacijom postojećih biciklističkih staza. 
 
2. Vijećnik Dubravko Korenika postavlja slijedeća pitanja: 
- da li se provodi sustavna deratizacija u gradu, 
- u kojoj su fazi aktivnosti na izgradnji Hrvatskog doma. 

 
3. Vijećnik Anto Jakovljević postavlja slijedeća pitanja: 
- građani se žale da inkasatori „Nevkoša“ vrše naplatu odvoza smeća u neprimjereno 

vrijeme te predlaže da ista organizira na neki drugi način (uplatnice ili trajni nalog), 
- osnovna škola u Mirkovcima nema riješenu kanalizaciju te predlaže da se ista stavi u 

prioritete prilikom donošenja programa izgradnje komunalne infrastrukture. 
 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak vezano za upit vijećnice Tanocki sa prošle sjednice o 
pitanju preventive na opasnim prometnim točkama u ulicama A. Kačića Miošića, 
Grobljanskoj i Dvanaest redarstvenika  iznosi da su projektom predviđeni semafori i mjerači 
brzine. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe gradonačelnik dr. Mladen 
Karlić iznosi slijedeće: 
- završetak izgradnje kanalizacije u ul. S. Tomaševića – tih 50-tak metara nije sporno, 
- prostora za biciklističke staze na postojećim prometnicama uglavnom nema ali će se 
svakako predvidjeti u budućim projektima rekonstrukcije i izgradnje prometnica, 
- deratizacija javnih površina je predviđena i istu financira Ministarstvo poljoprivrede,  
- za Hrvatski dom poništena su dva natječaja i ići će se sa trećim natječajem, 
- u vezi načina naplate odvoza smeća od strane „Nevkoša“ može se razgovorati sa direktorom 
i vidjeti što se može učiniti da građanima isti bude jednostavniji, 
- vezano za izgradnju kanalizacije za osnovnu školu Mirkovci provjerit će se stanje na terenu i 
tehničke mogućnosti i isto pokušati riješiti. 

 
 
 

 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 17,30 sati. 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec. 

              


