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Z A P I S N I K 

sastavljen na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 30. lipnja 2011. god. s početkom u 11,10 sati 

u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem 

predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 
 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   16. Marija Tanocki 
2. Kata Krešić    17. Ivan Bosančić 
3. Zvonimir Mišić   18. Mate Vukušić 
4. Jakov Barišić   19. Milica Benić 
5. Aladar Spajić   20. Drago Majstorović 
6. Marina Načinović   21. Dubravka Kraljević 
7. Željko Brkić   22. Mario Paljušaj 
8. Željko Bak    23. Martina Levaković Banović 
9. Krunoslav Šporčić   24. Ivan Majhen 
10. Davor Vukovac   25. Dubravko Korenika 
11. Ivan Barbarić   26. Anto Jakovljević 
12. Mario Dražić   27. Slavka Bešlagić-Langauer 
13. Andrijana Bošnjak  28. Anto Vidović 
14. Vladimir Ćirić   29. Marijan Mišić 
15. Stipo Ćorluka    
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Damir Rimac   2. 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, Sanja Bošnjak, 
pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Mandica Sanković, pročelnica Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Tomislav Borković, direktor Gradskog 
gospodarstva d.o.o. Vinkovci, Šefik Kapetanović, direktor Novosti d.o.o. Vinkovci, Ivica 
Zupković, ravnatelj Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci, Mirjana Pešec, ravnateljica 
Centra za predškolski odgoj Vinkovci, Željko Ilić, direktor Periske d.o.o. 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 koji vijećnici 
jednoglasno usvajaju. 
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     D N E V N I   R E D 

 
Skraćeni zapisnik  

1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Vinkovaca za 2011. god. 
2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2010. god. 
3. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskog gospodarstva d.o.o. Vinkovci  
    za 2010. god. 
4. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Novosti d.o.o. Vinkovci za 2010. god. 
5. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta Joza Ivakić   
     Vinkovci za 2010. god. 
6. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci  
    za 2010. god. 
7. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Periske d.o.o. Vinkovci za 2010. god. 
8. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zrakoplovne luke “Bok” d.o.o. 
Vinkovci za 2010. god. 
9. Aktualna pitanja. 

 
Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 

prethodne sjednice te vijećnica Dubravka Kraljević stavlja primjedbu koja se odnosi na dio 
njene rasprave vezane za problem konzumiranja alkohola od strane maloljetnika. Vijećnica 
iznosi da je njen prijedlog bio da se Odluka o komunalnom redu dopuni sa odredbama koje se 
odnose na zabranu konzumiranja alkohola na javnim površinama kao i da se u istu ugrade 
kaznene odredbe za prekršitelje zabrane ili da se donese novi akt koji bi regulirao ovu 
problematiku, a u čiju bi izradu bili uključeni predstavnici grada, roditelja, škola i policije. 

 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 

prethodne sjednice dopunjen primjedbom vijećnice Kraljević koji vijećnici jednoglasno 
usvajaju. 

 
TOČKA 1. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je gradonačelnik dr. Mladen Karlić, koji je 
iznio Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Vinkovaca za 2011. 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 rekavši da se zbog nejasno definiranih kriterija svake godine dijeli sve više i više 
priznanja (5 nagrada u sportu) i da se ona na taj način obezvređuju. Smatra da tvrtka koja ne 
poštuje kolektivni ugovor i prava radnika ne zaslužuje priznanje grada i da „Vodovod“ može 
dobiti priznanje tek kad ispoštuje prava radnika.  
 
 Vijećnik Jakov Barišić iznosi da Klub vijećnika HDZ-a podržava rad Odbora za 
dodjelu javnih priznanja i smatra da su građani prepoznali mogućnost predlaganja fizičkih i 
pravnih osoba koje smatraju zaslužnim. Nagrade u sportu se odnose na različite grane, a 
vezano za „Vodovod“ iznosi da je tvrtka isplatila plaće, dogovorila se sa sindikatima i 
podmirila obveze prema državi. 
 
 Vijećnica Levaković Banović iznosi da „Vodovod“ ne isplaćuje regres i prijevoz 
radnicima. 
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 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić, kao predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja, 
iznosi da se vrednuje činjenica da je „Vodovod“ učinio iznimno mnogo na izgradnji 
komunalne infrastrukture kao i da davanjem donacija pomaže kulturne, sportske i druge 
udruge. 
 Vijećnica Levaković Banović smatra da „Vodovod“ ne može davati donacije dok nije 
podmirio obveze prema radnicima (isplata regresa i prijevoza). 
 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak slaže se s primjedbom da „Vodovod“ treba 
ispoštovati kolektivni ugovor, ali ovu nagradu prvenstveno smatra nagradom za dugogodišnji 
rad kao i za razvoj komunalne infrastrukture. 
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na glasovanje prijedloge za 
dodjelu javnih priznanja te se vijećnici izjašnjavaju kako slijedi: 
 
1. Opća bolnica Vinkovci – jednoglasno 
2. „Vinkovački vodovod i kanalizacija“–većinom glasova (17 „za“, 10 „protiv“, 1 „uzdržan“) 
3. Udruženje obrtnika Vinkovci - većinom glasova (27 „za“, 1 „uzdržan“) 
4. Foto klub Vinkovci – jednoglasno 
5. Povijesno i športsko društvo Hrvatski sokol Vinkovci – jednoglasno 
6. Ansambl „Lisinski“ Vinkovci – jednoglasno 
7. Rukometni klub „Spačva“ Vinkovci – većinom glasova (27 „za“, 1 „uzdržan“) 
8. Športsko ribolovno društvo „Priroda“ Vinkovci - većinom glasova (27 „za“, 1 „uzdržan“) 
9. Josip Muškić - većinom glasova (27 „za“, 1 „uzdržan“) 
10. Dragan Frajnd – jednoglasno 
11. Mate Filipović – jednoglasno 
12. Branimir Gali - većinom glasova (27 „za“, 1 „uzdržan“) 
13. Zlatko Virc – jednoglasno 
14. Aleksandar Durman – jednoglasno 
15. Rudolf König - većinom glasova (26 „za“, 2 „uzdržana“) 
16. Danilo Ferrari - jednoglasno 
 

O D L U K A 

o dodjeli priznanja Grada Vinkovaca 

 

I. 
 Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca” za 2011. godinu dodjeljuje se: 
1. OPĆA BOLNICA VINKOVCI, Zvonarska 57, za 180 godina neprekidnog i uspješnog 

javnog djelovanja u organiziranju i obavljanju medicinske službe 
2. VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, Dragutina Žanića 

Karle 47a, za 40 godina ustrajnog i uspješnog rada na pružanju usluga u oblasti 
vodoopskrbe i odvodnje 

3. UDRUŽENJE OBRTNIKA VINKOVCI, Duga ulica 31, za dugogodišnji rad na 
promicanju gospodarske djelatnosti, razvoju obrtništva i poduzetništva 

4. FOTO KLUB VINKOVCI, Vinkovci, Gajeva 18, za razvoj i poticanje raznovrsnih oblika 
stvaralaštva na području fotografije kao tehničke i umjetničke discipline 

5. POVIJESNO I ŠPORTSKO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL VINKOVCI, Hrvatskih 
žrtava 11, za izuzetna ostvarenja na jačanju nacionalnog identiteta mladeži, masovnim 
športskim aktivnostima i okupljanjima građana 



 4

6. ANSAMBL LISINSKI VINKOVCI, Hrvatskih žrtava 2, za 60 godina djelovanja i  
izuzetna ostvarenja postignuta na području kulture i promociji grada na mnogobrojnim 
manifestacijama čiji su sudionici 

7. RUKOMETNI KLUB SPAČVA VINKOVCI, Duga ulica 24, za primjerene rezultate 
postignute na području športa 

8. ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PRIRODA VINKOVCI, Duga ulica 64, za 
uspješno djelovanje na zaštiti flore i faune rijeke Bosut kroz promicanje i organiziranje 
športskog ribolova 

9. MUŠKIĆ JOSIP, Vinkovci, S. Jankovića 16, za uspješan dugogodišnji rad na promicanju 
športa i športske kulture mladih u više različitih grana športova 

10. FRAJND DRAGAN, ing. građ., Vinkovci, F. Šišića 5, za dugogodišnji rad u raznim 
oblicima udruživanja građevinara  u cilju razvoja i podizanja kvalitete struke 

11. FILIPOVIĆ MATE, predsjednik Hrvatske manjinske samouprave Kobanye, Budimpešta, 
za izuzetnu suradnju i kulturno povezivanje gradova Vinkovaca i Budapest x Kobanya 

12. GALI BRANIMIR, dipl.ing.el., Vinkovci, K. Š. Đalskog 4, za aktivno sudjelovanje na 
promicanju športa u Gradu Vinkovcima 

13. VIRC ZLATKO, mr.sc., Vinkovci, Barutana 5, za izuzetna ostvarenja na području 
povijesti i znanosti 

14. DURMAN ALEKSANDAR, dipl. arheolog, Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu, 
Odsjek za arheologiju, Zagreb, Susedgradska 3, za izuzetna zalaganja u promociji Grada 
Vinkovaca, postignutim znanstveno – istraživačkim rezultatima vezanim uz Vinkovce u 
području znanosti, kulture, arheologije i turizma 

15. KONIG RUDOLF, ing. građ., Vinkovci, I. Zajca 3, za izuzetna zalaganja u organizaciji 
komunalnih djelatnosti i izgradnji kapitalnih komunalnih objekata 

16. FERRARI DANILO, Republika Italija, Camponogara, za poseban doprinos 
humanitarnom djelovanju i kulturnom povezivanju dvaju gradova. 

 
II. 

 Javna priznanja uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će biti održana  
u povodu obilježavanja Dana grada Vinkovaca – blagdana sv. Ilije, zaštitnika Grada, 20. 
srpnja 2011. god. 
 
 

TOČKA 2. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Mandica Sanković, pročelnica 

Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša koja je iznijela Prijedlog 
Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja 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 uključila vijećnica Martina Levaković-
Banović sa pitanjem da li postoje poticajne mjere za poslovne subjekte koji su izradili Plan 
gospodarenja otpadom odnosno sankcije za one koji to nisu učinili. Također postavlja pitanje 
da li komunalni redari kažnjavaju nesavjesne vlasnike kućnih ljubimaca koji ne čiste za njima,  
obzirom da je Grad postavio koševe za odlaganje fekalija kućnih ljubimaca s javnih površina. 

 
Vijećnik Drago Majstorović postavlja pitanje da li je uistinu smanjena količina 

proizvedenog otpada ili otpad završava na divljim deponijama. Pohvaljuje tvrtku „Nevkoš“ 
jer je kućanstva opskrbila kantama za odlaganje smeća, ali stavlja primjedbu da „Nevkoš“ 
neće odvesti određene vrste otpada ukoliko nisu odložene u posebne vreće koje „Nevkoš“ 
naplaćuje, te smatra da bi trebali biti liberalniji u tom smislu. 
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Vijećnik Marijan Mišić smatra da treba postaviti kontejnere za selektivno zbrinjavanje 
otpada te da posebno treba obratiti pozornost na fizičke i pravne osobe koje uopće ne koriste 
uslugu odvoza smeća, te da ih treba strožije kažnjavati. Smatra da je za Vinkovce bolje da 
koriste županijsku deponiju nego da imaju vlastitu. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe pročelnica Sanković iznosi 

da je evidencija izrada plana od strane poslovnih subjekata u nadležnosti ministarstva. Vezano 
za kućne ljubimce nema podatke za 2010. god., a ponašanje njihovih vlasnika govori o njima 
samima. 

Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
 
 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2010. godinu 

u okviru Plana gospodarenje otpadom u Gradu Vinkovcima 

za razdoblje 2009. do 2011. godine 

 

I. 
 Temeljem članka 11. točke 4. Zakona o otpadu («Narodne novine» br. 178/04., 
111/06., 60/08. i 87/09.), Gradsko vijeće Grada Vinkovaca usvaja Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom za 2010. godinu u okviru Plana gospodarenja otpadom u Gradu 
Vinkovcima za razdoblje 2009. do 2017. godine. 
 

II. 
 Izvješće o izvršenju Plana za 2010. godinu, bit će objavljeno u «Službenom glasniku» 
Grada Vinkovaca, te će isti biti dostavljen nadležnim institucijama. 

 

 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Tomislav Borković, direktor Gradskog 

gospodarstva d.o.o. Vinkovci, koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju Gradskog gospodarstva 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 Mate Vukušić sa pitanjem 
zašto je plaćanje usluge parkiranja skuplje preko SMS-a nego kad se parkirna karta kupuje 
putem automata. Smatra da su time građani stavljeni u neravnopravan položaj i da treba 
izjednačiti cijene parkiranja. Upozorava da se zagrebačka tvrtka „Autus ulaganja“ ponaša 
lihvarski prema građanima Vinkovaca te da im, također putem zagrebačkih odvjetnika, 
naplaćuje nepostojeće troškove postupka naplate kazne. Traži dokumentaciju putem koje je 
„Gradsko gospodarstvo“ ovoj tvrtki povjerilo navedene poslove.  

 
Vijećnik Anto Vidović iznosi da je cijena etažiranja u Vinkovcima koja iznosi 14-15 

kn/m2 previsoka u odnosu na ostale gradove (Zagreb, Sisak Karlovac 8-12 kn/m2), te 
upozorava da su tvrtki koja je radila etažiranje isplaćena sredstva za to, a ista tvrtka ovaj 
posao nije odradila do kraja. Navodi da pojedini upravitelji zgrada koji raspolažu sredstvima 
pričuve i koji za svoj posao dobiju proviziju ne upravljaju u interesu svih suvlasnika zgrade. 
Smatra da u tom smislu treba voditi strožu kontrolu investicijskih radova i da treba napraviti 
usporedbu cijena takvih usluga sa susjednim gradovima 
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Vijećnik Dubravko Korenika smatra da je ova tvrtka žrtva problema iz prethodnih 
godina. Iznosi da prema zapisniku Nadzornog odbora nisu utvrđene nepravilnosti, revizija je 
dala uvjetno mišljenje jer tvrtka nema financijski plan. Upozorava na nenaplaćena 
potraživanja od najamnine te postavlja pitanje tko treba pokrenuti postupak naplate – Grad 
Vinkovci ili Gradsko gospodarstvo (koje je kadrovski nedovoljno ekipirano te mora koristiti 
vanjske  suradnike). Vezano za pričuvu koja služi za redovno održavanje zgrada, gdje postoje 
nenaplaćena potraživanja, smatra da svaka zgrada treba imati vlastiti žiro-račun jer dolazi do 
prelijevanja sredstava od zgrada koje su pozitivne za održavanje zgrada koje nemaju sredstava 
na računu. Vezano za izvanredno održavanje zgrada, kod kojeg se moraju složiti svi 
suvlasnici, smatra da kod izrade tendera nisu angažirane stručne osobe i da se time ulazi u 
sivu zonu građevine. 

  
Vijećnik Anto Jakovljević pohvaljuje činjenicu što su izvođači radova s ovog područja 

te postavlja slijedeća pitanja: 
- koliki su gubici „pauk službe“,  
- kolika bi bila ekonomska cijena te usluge te postoji li plan i program da se iziđe iz duga, 
- zašto komunalni redari nisu uključeni u rad ove službe,  
- zašto je sklopljen ugovor s tvrtkom „Autus ulaganja“, tko je to predložio – nadzorni odbor 

ili direktor, 
- da li članovi Nadzornog odbora imaju naknadu i koji iznos. 

 
Vijećnik Marijan Mišić predlaže da Gradsko gospodarstvo uđe u reorganizaciju po 

djelatnostima i vrsti poslova, te da isti plan predloži Gradskom vijeću za slijedeću godinu. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Senko Bošnjak iznosi da će vijećnici HSLS-a ostati 

uzdržani kod glasovanja jer se ne slažu s modelom upravljanja i rada Gradskog gospodarstva. 
Podsjeća da je Gradsko poglavarstvo donijelo odluku o proširenju djelatnosti 2005. godine, ali 
po pitanju proširenja nije ništa urađeno, te postavlja slijedeća pitanja: 
- koliko se izgubilo zadnjih 5 godina na pričuvi i poslovima obnove zgrada, 
- smatra nelogičnim veliki broj zaposlenih s obzirom da se 67% prihoda ostvaruje od 

naplate parkiranja (10-12 djelatnika), 
- što se učinilo da se raskine ugovor s tvrtkom „Autus ulaganja“, te omogući naplata 

parkiranja preko svih operatera,  a vezano za različite cijene parkiranja putem SMS-a i 
parkirnih automata smatra da ista usluga treba imati istu cijenu,, 

- da li u „Gradskom gospodarstvu“ postoji interna kontrola, te tko su članovi iste. 
 
Direktor Tomislav Borković odgovarajući na postavljena pitanja iznosi slijedeće: 

- kadrovska struktura je naslijeđena, 
- realizacija pauk službe je od 20 – 30.000,00 kuna, a troškovi 40.000,00 kn, s tim da se 

naplati cca 15.000,00 kn, 
- naplatu najamnine obavljaju stručne službe tvrtke, 
- do različite cijene parkiranja dolazi zbog plaćanja provizije mobilnim operaterima,  
- odabir izvođača kod izvođenja radova prepušten je suvlasnicima, a kriterij za odabir je 

najniža cijena, 
- u naplatu pričuve prisilnim putem ide se po nalogu suvlasnika, 
- postupak etažiranja nije proveden do kraja a tvrtki je plaćen samo avans, 
- interna kontrola postoji , 
- nadzorni odbor ima 3 člana, a 2 člana imaju naknadu od 700,00 kn mjesečno, 
- građani koji su platili odvjetnika zbog naplate parkirne kazne imaju mogućnost povrata 

novca. 
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Vijećnik Anto Vidović traži informaciju o visini cijene radova na održavanju zgrada 
za proteklu godinu te usporedbu cijena s drugim gradovima. Smatra da ovi podaci trebaju biti 
transparentni, jer suvlasnici zgrade daju suglasnost za trošenje sredstava za točno određene 
namjene, a dolazi do nenamjenskog trošenja sredstava i rezervne pričuve, odnosno ne poštuje 
se Zakon o vlasništvu. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da nenaplaćena pričuva iznosi cca 3 mil kn te 

smatra da se tvrtka treba dodatno angažirati na naplati ovih sredstava kroz suradnju s nekim 
od  domaćih odvjetnika ili zapošljavanjem pravnika s položenim pravosudnim ispitom. 

 
Direktor Borković iznosi da nenaplaćena pričuva datira iz prethodnog perioda i da se 

unazad dvije godine dobro naplaćuje i pokreće se postupak protiv dužnika koji duguju više od 
1.000,00 kn. Izvješće o poslovanju zgrada se dostavlja predstavnicima stanara. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da predstavnici stanara ne dostavljaju izvješće 

svim suvlasnicima te predlaže da se isto dostavlja svim suvlasnicima. Negativni saldo zgrada 
kreće se u rasponu od 6-100 tisuća kn, te dolazi do izlaženja iz okvira redovnog održavanja, 
na zgradama sa negativnim saldom izvode se radovi novcem drugih zgrada. Postavlja pitanje 
da li zgrade koje imaju pozitivan saldo dobivaju pasivnu kamatu na svoja sredstva. 

 
Direktor Borković iznosi da više od 50% zgrada ima samostalne žiro račune, te da 

suvlasnici mogu dobiti izvješće o poslovanju zgrade i na osobni zahtjev, a isto se stavlja i na 
ulaz svake zgrade. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak traži izvješće o strukturi i starosti potraživanja u 

pismenom obliku. 
Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer iznosi da su građani zadovoljni sa izvedenim 

radovima koji su bili u nadležnosti Gradskog gospodarstva te predlaže da tvrtka pojača 
reklamni dio. 

Vijećnica Dubravka Kraljević iznosi da građane treba informirati na koji način mogu 
doći do povrata sredstava uplaćenih na ime nezakonitih troškova opomene. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da je neprihvatljivo naplaćivati građanima 

nepostojeće troškove te smatra da ugovor da tvrtkom „Autus ulaganja“ treba što prije 
razvrgnuti.  

Nakon provedene rasprave vijećnici „većinom“ glasova (20 „za“, 7 „protiv“ i 2 
„uzdržana“) donose 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog gospodarstva d.o.o. 
Vinkovci za 2010. god. 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Šefik Kapetanović, direktor Novosti 

d.o.o. Vinkovci  koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Novosti 
d.o.o. Vinkovci za 2010. god. 

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 Anto Vidović koji daje 
sugestiju da novinari ovog lista trebaju intenzivnije pratiti rad novoizabranih vijeća mjesnih 
odbora kao i rad političkih stranaka. Smatra da bi time došlo do prodaje većeg broja 
primjeraka novina. 

 
Vijećnik Ivan Majhen uređivačku politiku lista smatra lošom jer nema novih 

inicijativa i ideja, kao ni vizije daljnjeg razvoja te iznosi da su se ove novine pretvorile u 
glasilo vlasti. Smatra da je došlo vrijeme „da se kormilo prepusti nekom drugom“. 

 
Vijećnica Dubravka Kraljević također smatra da ovo rukovodstvo „Novosti“ nema 

vizije daljnjeg razvoja niti po pitanju novina niti po pitanju radio postaje. Navodi da 
„Vinkovački list“ „pročita u dvije minute“ te predlaže da se isti tiska na manjem formatu (kao 
„24 sata“), da se uvedu nove teme (problem konzumiranja alkohola od strane mladih). Iznosi 
načelnu primjedbu na sve medije da ne prate cijeli tok sjednica Gradskog vijeća. 

 
Vijećnik Mate Vukušić iznosi primjedbu da je ovo izvješće pisano veličinom fonta 18, 

a pravilo je da se službeni dokumenti pišu veličinom 12. Slaže se s tvrdnjom vijećnika 
Majhena da je „Vinkovački list“ glasilo vlasti te iznosi da isti ne objavljuje priopćenja SDP-a. 

 
Vijećnik Mario Paljušaj iznosi da je izbjegavanje plaćanja poreza, kako je to navedeno 

u izvješću „Novosti“, u stvari prebacivanje poreznog duga na državi, a dugoročno su time 
oštećeni radnici (prosjek prilikom izračuna mirovine). Smatra vrlo hrabrim ovaj podatak 
staviti u izvješće. Osvrće se na izjavu direktora Kapetanovića koji je iznio da je stanje loše i 
da je procjena da će iduće godine biti još lošije te postavlja pitanje što se poduzima u smislu 
da se ova prognoza ne ostvari. Uređivačku politiku smatra pristranom te navodi da se rasprava 
o „Novostima“ ne može svake godine temeljiti na emocionalnoj priči o tome kako su 
„Novosti“ tradicija našeg grada. 

 
Vijećnik Anto Jakovljević iznosi da su priopćenja HDSSB-a objavljivana u 

„Novostima“ ali u cenzuriranom obliku, te uređivačku politiku također smatra lošom. 
Postavlja pitanje potraživanja od kupaca odnosno tko su dužnici konkretno. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak vezano za izbjegavanje plaćanje poreza  također 

smatra da su dugoročno gledano radnici oštećeni. 
 
Vijećnik Drago Majstorović smatra da mediji općenito nisu dovoljno izvještavali o 

aktualnoj krizi. 
Vijećnik Marijan Mišić iznosi da je zadovoljan radom „Novosti“. Smatra da se svi 

trebaju angažirati oko razvoja marketinga u listu što bi dovelo do povećanja prodaje. Ne slaže 
se da su „Novosti“ glasilo vlasti te će podržati ovo izvješće.  

 
Vijećnica Martina Levaković-Banović smatra da su ovakvim izvješćem „koje liči na 

lošu zadaćnicu osramoćeni djelatnici „Novosti“, a uvrijeđeni vijećnici“. Postavlja pitanje 
velike razlike rashoda vezanih za čišćenje u 2009. god. (24.000,00 kn) i 2010. god. (3.000,00 
kn), pitanje zašto su povećani troškovi reprezentacije, te kojom ocjenom bi direktor sam sebe 
ocijenio. 

 Direktor Kapetanović iznosi da „nije znao da u Vinkovcima ima ovoliko stručnjaka“. 
 
Vijećnik Mate Vukušić direktorov istup smatra neprimjerenim te traži od predsjednika 

Vijeća da reagira na ovakav način obraćanja vijećnicima. 
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Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak upozorava direktora Kapetanovića da se 
vijećnicima obraća na primjeren način. 

 
Direktor Kapetanović iznosi da je tvrtka za svoj rad dobila i pohvale (Poslovna 

Hrvatska) i da su treća radio postaja po slušanosti u Hrvatskoj. Nije opala prodaja 
„Vinkovačkog lista“ već prihodi u cjelini, a dao bi si prolaznu ocjenu. Prihvaća prijedlog 
vijećnika Vidovića da se intenzivnije prati rad vijeća mjesnih odbora, a vezano za porez 
smatra da se radilo u korist radnika jer su isti dobili plaću i božićnicu. U 2010. god. korišten je 
servis za čišćenje te je zato došlo do te razlike. Dužnici za reklame su „Boso“, „Tisak“, 
„Sladorana“ Županja, PIK „Vinkovci“, „Croatia osiguranje“ i dr. Vezano za primjedbe na 
tehnički način pisanja izvješća (font) smatra da je bitan kvalitet a ne kvantitet.  

 
Vijećnik Ivan Majhen traži u pismenom obliku podatke o strukturi prodaje – 

maloprodaja i pretplata.   
 
Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje zašto nije u materijalima dostavljena 

provedena anketa o slušanosti, te koja je agencija provodila istu? Zašto se dopustilo da 
navedeni dužnici budu tvrtke koje dobro posluju, te do kada će se vući navedeni dugovi?  

 
Vijećnik Mate Vukušić iznosi da je dobra informacija da je radio postaja Vinkovci 

treća po slušanosti u svojoj kategoriji ali smatra da bi to trebalo znati iskoristiti u smislu da se 
od toga ostvare neki prihodi što bi trebala odraditi marketinška služba. 

 
Vijećnik Mario Paljušaj  vezano za izbjegavanje plaćanja poreza smatra da su 

posredno oštećeni porezni obveznici i da to jedna gradska tvrtka ne bi smjela raditi. 
 
Direktor Kapetanović iznosi da postoji vizija razvoja i da se radi se na unapređenju 

uređivačke politike te je kao novi urednik radio postaje zaposlen diplomirani novinar, a o 
njegovom statusu u tvrtki odlučit će Skupština. 

 
Vijećnik Ivan Majhen postavlja pitanje tko je novouposlena osoba na mjestu urednika 

radio postaje i kakve reference i radno iskustvo ima. 
 
Direktor Kapetanović odgovara da se radi o Mariji Gerovac, magistra novinarstva s 

jednogodišnjim radnim iskustvom. 
 
Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić iznosi da se svi koji mogu dati svoj doprinos 

poboljšanju rada „Novosti“ trebaju aktivno uključiti i dati konkretne prijedloge.  
 
Vijećnik Ivan Majhen iznosi da je SDP već dao puno konkretnih prijedloga. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici “većinom” glasova (16 “za”, 9 “protiv”, 2 

“uzdržana”) donose  
 
 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Novosti d.o.o. Vinkovci za 
2010. godinu. 
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TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivica Zupković, ravnatelj Gradskog 

kazališta Joza Ivakić Vinkovci koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju Gradskog kazališta Joza Ivakić 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 uključila vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer 
sa pitanjem zašto je Vukovarsko-srijemska županija za rad kazališta uplatila samo 20.000,00 
kn budući da je to jedino kazalište u Županiji. Smatra da kazalište dobro radi i predlaže da se 
poradi na marketingu. 

 
Vijećnik Mario Paljušaj iznosi pohvale za kompletno izvješće – stručni i financijski 

dio. 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak također pohvaljuje izvješće. 
 
Ravnatelj Kazališta Ivica Zupković iznosi da se trude biti što prisutniji u medijima, a 

kako bi se ostvarili veći vlastiti prihodi uvedeno je praksa plaćanja iznajmljivanja dvorane. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici „jednoglasno“ donose 
 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta d.o.o. 
Vinkovci za 2010. godinu. 
 

 

TOČKA 6. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Mirjana Pešec, ravnateljica Centra za 

predškolski odgoj Vinkovci koja je iznijela Prijedlog Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju Centra za predškolski odgoj 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 uključila vijećnica Milica Benić sa pohvalom 
radu vrtića, te smatra da se na primjeren način vodi briga o najmlađima čemu je doprinijela i 
ekipiranost kadra u vrtićima odnosno zapošljavanje psihologa i pedagoga. Postavlja pitanje 
kojom dinamikom se odvija uvođenje državnih pedagoških standarda, te kako i u kojem broju 
se u rad vrtića uključuju djeca s teškoćama u razvoju. Iznosi da Grad u određenom iznosu 
financira i rad privatnih vrtića te slijedom toga smatra da bi isti također trebali podnijeti 
izvješće o svom radu. 

 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da bi o podnošenju izvješća o radu privatnih 

vrtića trebao voditi računa pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti.  
 
Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje vezano za isplatu regresa i božićnice koji je 

2009. god. isplaćen, 2010. god. nije – da li postoji mogućnost isplate za ovu godinu. 
Pohvaljuje povećanje sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje djelatnika, te postavlja 
pitanje na koji način je došlo do znatnog smanjenja sredstava za prehranu djece. Budući da su 
povećani rashodi platnog prometa predlaže da se razmisli o uvođenju FINA kartica kao 
racionalnijeg načina poslovanja. 
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Vijećnik Mario Paljušaj postavlja pitanje kada se planira novi vrtić V. Nazor jer 
postojeći smatra sramotom grada, te da li je primjereno da političke stranke (HDZ) budu 
donatori za izdavanje dječjih slikovnica. Ukoliko je to u redu smatra da je taj način suradnje 
trebao biti ponuđen i ostalim političkim strankama. Predlaže uvođenje cjelodnevnog boravka 
djece u vrtićima.  

Vijećnik Drago Majstorović smatra da su sva djeca koja nisu prošla vrtić na određeni 
način uskraćena za taj vid socijalizacije te da treba koliko god je to moguće u financijskom 
smislu rasteretiti roditelje koji bi se onda možda lakše odlučili na povećanje obitelji. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe ravnateljica Pešec iznosi 

slijedeće: 
- državni pedagoški standardi neće se moći uvesti do 2013. god., uglavnom iz financijskih 

razloga, 
- postoji potreba za novim vrtićem u središtu grada, 
- trenutno vrtić pohađa šestero djece s teškoćama u razvoju, 
- troškovi za hranu su smanjeni racionalnijim gospodarenjem što se nije odrazilo na 

kvalitetu, 
- izbor za donatora za izdavanje slikovnice je bio slučajan, 
- anketa za uključivanje djece u cjelodnevni boravak kao i smjenski rad vrtića planira se od 

jeseni. 
 
Vijećnik Mario Paljušaj predlaže da se kod anketiranja o cjelodnevnom boravku i 

smjenskom radu vrtića ne ide na djecu koja pohađaju vrtić već na onu koja nisu uključena u 
rad vrtića jer je nemogućnost cjelodnevnog boravka možda i razlog što ne pohađaju vrtić. 

 
Nakon provedene rasprave 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 2010. godinu. 

 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Željko Ilić, direktor Periske d.o.o. 

Vinkovci koja je iznio Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Periske 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 uključila vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer 
koja pohvaljuje rad „Periske“ i postavlja pitanje da li bazen ima spasilačku službu. 

 
Vijećnik Anto Jakovljević također pohvaljuje rad tvrtke, te postavlja pitanje o kakvim 

se ispadima postrojenja i potrebama za hitnom intervencijom radi, budući da je sve 
automatizirano, te da li se na bazenu mogu organizirati plivačka natjecanja. 

 
Vijećnik Ivan Majhen postavlja pitanje kako se za relativno kratki vremenski period 

rada u 2010. god. mogao napraviti gubitak od cca 95.000,00 kn, kako se ispunjava strateški 
plan odnosno hoćemo li imati još jednog kroničnog gubitaša. 
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Vijećnik Mate Vukušić iznosi da je tvrtka „Periska“ registrirana između ostalog i kao 
tvrtka za upravljanje sportskim objektima te smatra da bi istoj trebalo povjeriti upravljanje 
sportskim dvoranama u gradu. 

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

- spasilačka služba postoji – vanjski suradnik, 
- postrojenja su automatizirana, a radi se o sitnim problemima,  
- bazen odgovara uvjetima plivačkih natjecanja, 
- tvrtka je registrirana kao trgovačko društvo, ali ovo nije profitna djelatnost. 
 

Nakon provedene rasprave vijećnici „većinom“ glasova (21 „za“, 8 „uzdržanih“) 
donose 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Periska d.o.o. Vinkovci za 2010. 
godinu. 

 

 

TOČKA 8. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog 

odjela za proračun i financije koja je iznijela Prijedlog Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju “Boka” 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 Mario Paljušaj sa 
primjedbom da će se zbog minusa od cca 11.000,00 kn svi planovi za „Bok“, koje je najavio 
pročelnik Upravnog odjela gospodarstva Mario Komšić, odnosno za dobivanje sredstava iz 
europskih fondova odgoditi za tri godine. 

Nakon provedene rasprave vijećnici „većinom“ glasova (22 „za“, 7 „uzdržanih“) 
donose 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju „Boka“ d.o.o. Vinkovci za 
2010. godinu. 
 
 

TOČKA 9. 

Aktualna pitanja 
 

Vijećnik Drago Majstorović iznosi podatak da ulicom R. Boškovića dnevno prođe cca 
30000 vozila te postavlja pitanje da li se može nešto učiniti da se bar dio teretnog prometa 
izmjesti iz grada.  

 
Vijećnik Dubravko Korenika postavlja slijedeća pitanja: 

- na Trgu J. Runjanina zaduženo je 25 garaža, a u naravi ih stoji 38, što znači da je 
neusklađeno stanje na terenu sa financijskom evidencijom te navodi da se na prostoru 
svake garaže mogu napraviti dva parkirna mjesta, 
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- tko je vlasnik nekretnina na gradskom stadionu, 1994. god. 1000 m2 je prodano Judo 
klubu za sportske namjene, a ti posjedi su došli u vlasništvo fizičkih osoba te se imovina 
koristi u trgovačke svrhe – na temelju čega su došli u vlasništvo fizičkih osoba i zašto 
grad nije zaštitio svoje vlasništvo, ako su objekti u privatnom vlasništvu treba ih etažirati, 

- ul. A. Mihanovića 5 prokopana je u dužini cca 15 m – da li su komunalni redari izašli na 
teren i da li je izvođač sankcioniran. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da je brojni promet u ul. R. Boškovića 

evidentan problem, ali za sada ne postoji alternativni pravac – jedino rješenje je izgradnja 
istočne obilaznice.  

 
Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Sanja Bošnjak se obvezuje da će sa 

pročelnicom Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu 
napraviti analizu stanja garaža na Trgu J. Runjanina. 

 
 
 
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. 

 
  
 
 
 


