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 Z A P I S N I K 
sastavljen na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 16. lipnja 2011. 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. Marija Tanocki 
2. Kata Krešić    16. Ivan Bosančić 
3. Zvonimir Mišić   17. Damir Rimac 
4. Jakov Barišić   18. Mate Vukušić 
5. Aladar Spajić   19. Milica Benić 
6. Marina Načinović   20. Drago Majstorović 
7. Željko Brkić   21. Dubravka Kraljević 
8. Željko Bak    22. Ivan Majhen 
9. Krunoslav Šporčić   23. Dubravko Korenika 
10. Davor Vukovac   24. Anto Jakovljević 
11. Ivan Barbarić   25. Marijan Mišić 
12. Mario Dražić   26. Kornelija Krizmanić 
13. Vladimir Ćirić   27. Slavka Bešlagić-Langauer 
14. Stipo Ćorluka   28. Anto Vidović 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Andrijana Bošnjak  3. Mario Paljušaj 
2. Martina Levaković Banović   
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik 
Vinkovaca, Nada Čordašić, zamjenica gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i 
pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, Marica Vidić, Upravni odjel za 
gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada, Dražen Milinković i Ankica Bujanić, Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. 
Vinkovci, Mijat Kurtušić, Polet d.o.o. Vinkovci, Danijel Petković, Gradski muzej Vinkovci, Pero 
Perić, HNK „Cibalia“ 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 Damir Rimac 
predlaže skidanje 1. točke Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vinkovačkog 
vodovoda i kanalizacije  d.o.o. Vinkovci za 2010. god. s dnevnog reda današnje sjednice jer smatra 
da nije u skladu s člankom 21. Zakona o energiji koji nalaže da se poslovanje vezano uz energetsku 
djelatnost vodi odvojeno. 

Ankica Bujanić – Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. iznosi da je posebno izvješće 
vezano uz energetsku suglasnost sastavljeno i dostavljeno u Hrvatsku energetsku regulatornu 
agenciju. 

Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red koji 
nazočni vijećnici sa 19 glasova “za”, 7 glasova “protiv” i 1 “uzdržanim” glasom usvajaju. 
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     D N E V N I   R E D 
 

      Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije  

d.o.o. Vinkovci za 2010. god. 
2. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Poleta d.o.o. Vinkovci za 2010. god. 
3. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2010. god. 
4. Prijedlog Odluke o ustupanju prava korištenja Hrvatskom nogometnom klubu «Cibalia» 

Vinkovci na dijelu športskog objekta Gradskog stadiona, u postupku preoblikovanja HNK 
«Cibalia» u športsko dioničko društvo. 

5. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje provedbe postupka 
preoblikovanja HNK «Cibalia» u športsko dioničko društvo. 

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci i prijedlog Rješenja o 
imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci. 

7. Aktualna pitanja. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s prethodne 

sjednice, na koji nazočni vijećnici nemaju primjedbi te se isti smatra jednoglasno usvojenim. 
 

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 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 uključio vijećnik  Ivan Majhen koji traži slijedeće 
podatke: 

- strukturu prihoda, najveće dužnike i dugoročne obveze – traži odgovor u pisanom obliku. 
 

Također postavlja pitanje potraživanja po ročnosti te da li „Vodovod“ daje donacije i u kojoj 
mjeri se poštuje kolektivni ugovor te da li je zaista najviša plaća navedena u izvješću. 
 
 Vijećnik Ivan Barbarić iznosi pohvalno mišljenje o radu i izvješću ove tvrtke i smatra da se s 
obzirom na ostvarenu dobit i pozitivno poslovanje vidi izlaz iz krize. 
 

Vijećnik Damir Rimac  postavlja slijedeća pitanja: 
- da li je „Vinkovački vodovod“ likvidna tvrtka i da li je ušao u kreditno zaduženje od 10 mil 

eura na rok od 10 godina, 
- koliko je „Vodovod“ do 31. 12. 2010. god. imao poslovnih jedinica, 
- koliko je prihodovna strana po svakoj poslovnoj jedinici, 
- povećana je cijena vode zbog usklađivanja s Naputkom Vlade RH, a gradonačelnik je 

odobrio povećanje cijene i preko tog obveznog dijela što je na teret građana, 
- da li u „Vodovodu“ postoji interni akt na osnovi kojeg se može otpisati određeno dugovanje, 
- da li se poštuje kolektivni ugovor (isplata regresa, prijevoza), 
- da li je točno da je 27. 04. 2010. god. dobiveno pozitivno mišljenje od Hrvatske energetske 

regulatorne agencije o usklađivanju cijena, da li je poslovna jedinica grijanja poslovala 
pozitivno, nema strukture prihoda i rashoda za toplinsku energiju kao ni strukture dužnika 
po ročnosti (da li neki duguju više od 180 dana) i ako bi se ove stavke vodile kao gubitak da 
li bi završni račun bio pozitivan. 
 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe direktor Milinković iznosi 

slijedeće: 
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- „Vodovod“ je ušao u kreditno zaduženje koje će 70% vraćati država, a 30% tvrtka, 
- „Vodovod“ je imao šest poslovnih jedinica, 
- HERA je dala pozitivno mišljenje o usklađivanju cijena koje je preneseno na GTG kao 

pravnog sljednika, 
- kolektivni ugovor 2010. god. nije ispoštivan u cijelosti (postignut je dogovor sa 

predstavnicima sindikata zbog dugoročnih interesa tvrtke), ali je 2011. god. situacija 
promijenjena i kolektivni ugovor se u potpunosti poštuje. 
 
Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje da li bi poslovanje „Vodovoda“ bilo pozitivno da se 

u cijelosti poštivao kolektivni ugovor. 
 
Dražen Milinković odgovara da je moguće da bi „Vodovod“ bio u gubitku da se u cijelosti 

poštivao kolektivni ugovor. Nema podatke da su otpisivani dugovi u 100% iznosu, ali je bilo 
situacija da je otpisivan dio duga ako se radilo o tome da bi došlo do puknuća cijevi ili sličnih 
situacija. 

 
Ankica Bujanić – „Vinkovački vodovod i kanalizacija“ d.o.o., iznosi da su navedeni podaci 

o plaćama točni, a direktor ima menadžerski ugovor. „Vodovod“ daje donacije vjerskim, kulturnim 
i sportskim udrugama u zakonski propisanim okvirima. 

 
Vijećnik Damir Rimac iznosi da je „Vodovod“ u toplinskoj energiji 2009. god. imao gubitak 

od 1 mil kn, a 2010. god. od 1,5 mil kn, te smatra da poslovanje nikako nije moglo biti pozitivno, te 
da je ovo izvješće prilagođeno za Vijeće. 

 
Potpredsjednica Vijeća Kata Krešić, sa javno zdravstvenog aspekta najbitnijom djelatnosti 

„Vodovoda“ smatra opskrbu pučanstva zdravstveno ispravnom vodom, a širenjem djelatnosti na 
regiju došlo je do povećanja kvalitete vode za piće. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak poziva predstavnike tvrtke „Vodovod“ da u roku od 30 

dana dostave pisane odgovore na vijećnička pitanja. Smatra pozitivnom činjenicu da je tvrtka 
unatoč složenim uvjetima poslovanja uspjela zadržati sva radna mjesta. 

 
Vijećnik Damir Rimac ponavlja pitanje o eventualnom otpisivanju dugova (da li je dug 

otpisan nekom od vijećnika ili članu njegove uže obitelji). 
 
Vijećnik Anto Vidović također smatra da vijećnici imaju pravo znati ako je bilo takvih 

situacija. 
 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova (17 „za“, 8 „protiv“, 2 

„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 2010. godinu. 

 
TOČKA 2. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mijat Kurtušić, direktor Poleta d.o.o. koji je 
iznio Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Poleta d.o.o. Vinkovci za 2010. godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
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Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Ivan Majhen rekavši da je izvješće 
nejasno te postavlja slijedeća pitanja: 

- koliko u 2010. god. iznosi glavnica za kredit, a kolike su kamate odnosno koliki su bili 
anuiteti za otplatu, 

- zašto je amortizacija u 2009. god. iznosila 6 mil kn, a u 2010. god. 2 mil kn 
Smatra da je bilanca frizirana, te moli bruto bilancu koja se predaje FINI. 

 
Vijećnik Mate Vukušić postavlja slijedeća pitanja: 

- koliko zaposlenih ima putnička agencija i koliko je uprihodovala u 2010. god., 
- iznos najviše i najniže plaće, 
- zašto je drastično smanjen broj putnika, 
- red vožnje je neusklađen s potrebama putnika što se odražava na poslovanje, smatra da treba 

poboljšati kvalitetu usluge, 
- kako se u racionalizaciju troškova uklapa kupovina novog službenog automobila i tko ima 

pravo njegovog korištenja, 
- da li se razmišlja o nabavi minibuseva, te da li postoji prilagođeno vozilo za prijevoz 

invalidnih osoba, 
- smatra da je prihod od oglašavanja nizak s obzirom da se sve može iskoristiti kao oglasni 

prostor, te da li se netko u tvrtki ozbiljno bavi marketingom. 
 

Vijećnik Damir Rimac podsjeća da je direktor Kurtušić podnoseći izvješće za 2009. god. 
rekao da je tek preuzeo tvrtku te da će snimiti postojeće stanje i pokušati je konsolidirati. Postavlja 
pitanje što je učinjeno u tom smislu jer se dolazi do zaključka ili da su izvješća za protekle godine 
bila frizirana ili da je u 2010. god. vođena loša poslovna politika. Smatra da će ukoliko se nastavi 
ovakva poslovna politika doći u pitanje financiranje 161 djelatnika tvrtke te treba razmisliti o planu 
zbrinjavanja djelatnika. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe direktor Kurtušić iznosi slijedeće: 

- poslovanje Poleta je transparentno – poštuje se kolektivni ugovor, obveznici su Zakona o 
javnoj nabavi,  

- amortizacija ima različite stope, 
- negativno poslovanje je dijelom posljedica tečajnih razlika, kao i nenaplaćenih potraživanja, 
- na isto je utjecala i promjena državne politike vezane uz prijevoz učenika, 
- kupljen je kombi koji je pretvoren u mobilnu mehaničku radionicu, 
- službeni automobil koriste svi koji trebaju i na raspolaganju je cjelodnevno 

 
Vijećnik Ivan Majhen ponavlja pitanje koliko u 2010. god. iznosi glavnica za kredit, a kolike su 

kamate odnosno koliki su bili anuiteti za otplatu, na što je direktor Kurtušić odgovorio da će se 
pismeno očitovati. 

 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova (17 „za“, 7 „protiv“, 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 2010. 
godinu. 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Danijel Petković, punomoćnik ravnatelja 

Gradskog muzeja Vinkovci, koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju 
Gradskog muzeja Vinkovci za 2010. godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
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Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključila vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer 
pohvalno se izrazivši o radu Muzeja. 

 
Vijećnica Milica Benić također se pohvalno izražava o radu Muzeja te vezano za muzejsku 

knjižnicu postavlja pitanje da li je ista otvorena i za građane, te zašto se osoba koja bi trebala raditi 
na poslovima knjižničarke raspoređuje u financijsku službu, da li je to u skladu sa sistematizacijom. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika također pohvaljuje rad Muzeja u stručnom pogledu te postavlja 

pitanje vezano za prostor koji je Muzej iznajmio tvrtki „Makart“ a u kojem radi Gradska kavana. 
Obzirom da ista tvrtka ne plaća najam za ovaj prostor da li se razmišlja o raskidu ugovora i da li se 
na nenaplaćena potraživanja obračunavaju kamate. Predlaže da se zakupnina naplaćuje unaprijed. 
Osim toga postavlja pitanje da li taj prostor uopće treba iznajmljivati obzirom da je isti vjerojatno 
potreban i Muzeju za njegovu osnovnu djelatnost. Upozorava da na krovištu Galerije ne postoje 
snjegobrani i da bi ih trebalo postaviti da se ne bi ponovilo rušenje snijega na parkirane automobile. 

 
Vijećnik Vladimir Ćirić također se pohvalno izražava o radu Muzeja. 
 
Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje da li je u sklopu Muzeja i prostor na Meraji. 
 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe predstavnik Muzeja Danijel 

Petković iznosi slijedeće: 
- muzejska knjižnica je poluotvorenog tipa, a za rješavanje djelatnika u istoj postoji više 

opcija koje se razmatraju i traži najpovoljnija, 
- prostor Meraje je u sklopu Muzeja, 
- ugovor o najmu kavane ističe 2013. god. i Muzej ima potrebu za proširenjem djelatnosti i na 

taj prostor. 
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da svakako treba urediti poslovne i financijske 

odnose za zakupnikom kavane, ali treba razmisliti i o opciji da prostor ostane ugostiteljske namjene 
budući da je postao „kultno mjesto u gradu“. 
 

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 2010. 
godinu. 
 
 Predsjednik Vijeća određuje stanku u trajanju od 10 minuta. 
 Sjednica se nastavlja u 15,50 sati. 
 

TOČKA 4. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Marica Vidić - Upravni odjel za 

gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu koja je iznijela Prijedlog Odluke o 
ustupanju prava korištenja Hrvatskom nogometnom klubu „Cibalia“ Vinkovci na dijelu športskog 
objekta Gradskog stadiona, u postupku preoblikovanja HNK „Cibalia“ u športsko dioničko društvo. 

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 načelno 
pozdravlja preoblikovanje „Cibalie“ te traži pojašnjenje imovinsko pravnih odnosa vezano uz 
vlasništvo stadiona. 
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Vijećnik Marijan Mišić također podržava preoblikovanje kluba i traži neka pojašnjenja 
(geodetski položajni nacrt i elaborat o etažiranju). 

 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Marica Vidić iznosi slijedeće: 

- vlasnički odnosi na stadionu vidljivi su iz poduložaka u knjizi položenih ugovora, a da bi se 
detaljno vidjeli u osnovnom vlasničkom listu potrebno je provesti etažiranje. Vezano za 
davanje prostora na stadionu u podzakup „Cibalia“ ima odobrenje Grada. 
 

 Vijećnik Dubravko Korenika smatra da je davanje odobrenja za davanje u podzakup 
izbjegavanje javnog natječaja. Navodi da je restoran na stadionu izvan svih gabarita te na taj način 
smatra Grad sudionikom bespravne gradnje. 
 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić smatra da je vinkovački stadion jedan od najljepših u 
Republici Hrvatskoj, a na upravljanje HNK „Cibalia“ je dan u interesu sporta. Preoblikovanje 
„Cibalie“ smatra najboljim rješenjem da bi se riješili njezini dugovi, a kroz dioničarske udjele u 
vlasništvo „Cibalie“ će ući vinkovački gospodarstvenici. „Cibalia“ je uređeni klub sa tradicijom i 
jedan od simbola Vinkovaca te smatra da na ovaj način treba pomoći njegovom daljnjem 
funkcioniranju. 
 
 Vijećnik Damir Rimac iznosi da Klub vijećnika SDP-a u načelu podržava preoblikovanje 
„Cibalie“ ali upozorava da je predloženi ugovor u koliziji sa zemljišnoknjižnim izvatkom i smatra 
da odredbe ugovora treba preciznije definirati. 
 
 Isti stav podržava i vijećnik Dubravko Korenika te postavlja pitanje da li vinkovačko 
gospodarstvo može financijski podržavati prvoligaški klub. 
 
 Vijećnik Marijan Mišić također smatra da odredbe ugovora treba precizno definirati. 
 

Marica Vidić iznosi da je moguće preformulirati članke ugovora. 
 
Predsjednik Kluba vijećnika SDP-a Damir Rimac traži stanku u trajanju od 5 minuta. 
Sjednica se nastavlja u 16,45 sati. 
 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose Odluku o ustupanju prava 

korištenja Hrvatskom nogometnom klubu „Cibalia“ Vinkovci na dijelu športskog objekta Gradskog 
stadiona, u postupku preoblikovanja HNK „Cibalia“ u športsko dioničko društvo uz izmjene u 
prijedloga ugovora, a koje su priložene zapisniku. 

 
O D L U K U 

o ustupanju prava korištenja Hrvatskom nogometnom klubu „Cibalia“ Vinkovci  
na dijelu športskog  objekta Gradskog stadiona,  

u postupku preoblikovanja HNK „Cibalia“ u športsko dioničko društvo 
 

I. 
 Grad Vinkovci ustupa pravo korištenja Hrvatskom nogometnom klubu „Cibalia“ Vinkovci, 
Vinkovci, H. D. Genschera 10b, dio športskog objekta Gradskog stadiona, radi provedbe postupka 
preoblikovanja „Cibalie“ u športsko dioničko društvo, sukladno odredbama Zakona o športu. 
 

II. 
 Grad Vinkovci i HNK „Cibalia“ Vinkovci zaključit će ugovor kojim se utvrđuju međusobna 
prava i obveze u svezi prava korištenja i održavanja Stadiona. 
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                                                                         III. 
 Ugovor iz točke II. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke. 
 

IV. 
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vinkovaca za potpisivanje Ugovora iz točke II. ove 
Odluke.  

V. 
 Zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti za praćenje realizacije Ugovora i postupka 
preoblikovanja.  

 
TOČKA 5. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
praćenje provedbe postupka preoblikovanja HNK „Cibalia“ u športsko dioničko društvo. 

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 izrazivši 
žaljenje što u prijedlogu za članove Povjerenstva nema predstavnika oporbe. 

 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je ovo stručno, a ne političko tijelo i to je bio 

isključivi kriterij za predlaganje članova. 
 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova (17 „za“, 7 „uzdržanih“) 

donose 
R J E Š E N J E  

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje provedbe postupka   
preoblikovanja HNK „Cibalia“ u športsko dioničko društvo 

 
I. 

           Osniva se Povjerenstvo za praćenje provedbe postupka preoblikovanja Hrvatskog  
nogometnog kluba „Cibalia“ u športsko dioničko društvo ( u daljnjem tekstu : Povjerenstvo). 

 
II. 

                      U Povjerenstvo se imenuju: 
1. Senko Bošnjak, dipl. oec. 
2. Mladen Karlić, dr. med. 
3. Tomislav Šarić 
4. Nada Čordašić, dipl. ing. 
5. Zlatko Dovhanj, dipl. iur. 
6. Sanja Bošnjak, dipl. oec. 
7. Zdenko Rečić, dipl. ing. 
8. Marija Muić, dipl. iur. 
9. Marica Vidić, dipl. iur. 

III. 
      Zadatak Povjerenstva je da izvrši sve stručne poslove koji spadaju u nadležnost Grada 
Vinkovaca, u provedbi postupka preoblikovanja HNK „Cibalia“ u športsko dioničko društvo 
temeljem odredbi Zakona o športu, a koji se između ostalih odnose i na: 

- uspostavljanje suradnje s Upravom HNK „Cibalia“ i drugim ovlaštenim tijelima koje 
sudjeluju u preoblikovanju Kluba u športsko dioničko društvo, 

- sudjelovanje u pripremi nacrta elaborata u preoblikovanju, 
- utvrđivanje procjene prava korištenja športske građevine te rok na koji bi športski klub – 

udruga imala pravo korištenja, 
- obavljanje drugih zadaća u skladu s odredbama Zakona o športu 
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IV. 
          Povjerenstvo će obavljati svoje zadaće do završetka postupka preoblikovanja. 
 

V. 
          Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ 
Grada Vinkovaca. 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor i 

imenovanja, koji je iznio Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci i 
prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici jednoglasno donose slijedeća Rješenja: 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci 

 
I. 

 Razrješava se ravnatelj Gradskog muzeja Vinkovci, akademski slikar Stjepan Jozić iz 
Vinkovaca, Lapovačka 14. 

II. 
           Ravnatelj se razrješava zbog isteka vremena na koje je imenovan. 
 

III. 
           Ravnatelj se razrješava sa danom  06. lipnja 2011. godine.  
 

IV. 
           Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada 
Vinkovaca. 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja  Vinkovci 

 
I. 

 Za ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci imenuje se Danijel Petković, profesor povijesti i 
etnologije, Vinkovci, M. Gupca 70. 

II. 
           Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. 
 

III. 
           Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada 
Vinkovaca. 

 
TOČKA 7. 

Aktualna pitanja 
 

Vijećnica Dubravka Kraljević upozorava na problem konzumiranja alkohola od strane 
maloljetnika te predlaže  formiranje radne skupine koja bi radila na prevenciji ovog problema. U tu 
svrhu predlaže i donošenje zabrane konzumiranja alkohola na javnim mjestima kao i novčano 
kažnjavanje prekršitelja. 

 
Vijećnica Milica Benić postavlja pitanje što je sa postavljanjem oglasnih stupova u 

Mirkovcima. 
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Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje kada će u gradskoj vijećnici biti omogućen pristup 
bežičnom internetu. 

 
Vijećnik Damir Rimac postavlja slijedeća pitanja: 
-kakav je trenutni status ZOIS-a i što je sa postavljanjem ekoloških otoka, 
- zašto ne funkcionira web stranica Grada, 
- 27. 05. u MO „V.N. Selo“ Igor Banovac govorio je o planovima ovog mjesnog odbora – 

postavlja se pitanje njegovog pravnog statusa budući da je stari saziv Vijeća MO raspušten, a novi 
nije izabran. 

 
Vijećnik Ivan Majhen smatra da građanima treba približiti rad Gradskog vijeća kroz video 

prijenose sjednica. 
 
Vijećnik Dubravko Korenika upozorava da je tvrtka koja izvodi radove na građevini 

„Hrvatskog doma“ uzurpirala javnu površinu (stazu, parkiralište) i da je gradilište u cjelini vrlo 
neorganizirano što naružuje izgled grada i stvara probleme građanima. 

Isti vijećnik postavlja pitanje da li se u financijske dokumente koji se dostavljaju gradskim 
vijećnicima mogu uključiti i podaci o svim sudskim sporovima koje vodi Grad. 

 
Vijećnik Mate Vukušić upozorava na privatnu parcelu koja je obrasla u korov te predlaže da 

se iznađe način da se vlasnika natjera da to pokosi ili da to odradi netko drugi i račun ispostavi 
vlasniku. 

 
Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada 

iznosi da bi za rješavanje problema konzumiranja alkohola od strane maloljetnika trebalo između 
ostaloga pojačati inspekcije u trgovinama koje prodaju piće maloljetnim osobama kao i pojačati 
kontrolu od strane policije jer zakonski maloljetne osobe ne smiju biti vani poslije 23,00 sata. 

Rješavanje stupova za oglasne panoe je u tijeku. 
Tvrtka „Brodomerkur“ koja izvodi radove na građevini „Hrvatskog doma“ ima odobrenje za 

korištenje javne površine. 
Košnja privatnih površina koje ne održavaju rješavat će se kroz rad komunalnih redara, a 

isto je moguće rješavati i putem sanitarne inspekcije. 
 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić smatra da se problem prekomjernog konzumiranja 

alkohola kod mladih ne može rješavati samo zabranama, već je potrebna šira društvena akcija i 
opsežniji pristup tom problemu.  

Tvrtka ZOIS još funkcionira, a Grad je izišao iz tog projekta i vodi se sudski spor.  
 
 
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 
17,45 sati.  

 
                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

    Senko Bošnjak, dipl. oec. 
 

  
 
 


