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Z A P I S N I K 
sastavljen na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 05. srpnja 2012. 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. Josip Bošnjak 
3. Zvonimir Mišić   17. Mate Vukušić 
4. Jakov Barišić   18. Drago Majstorović 
5. Aladar Spajić   19. Dubravka Kraljević 
6. Marina Načinović   20. Mario Paljušaj 
7. Željko Brkić   21. Martina Levaković Banović 
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. Vladimir Ćirić   26. Kornelija Krizmanić 
13. Stipo Ćorluka   27. Slavka Bešlagić Langauer  
14. Marija Tanocki     
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Mario Dražić   3. Milica Benić 
2. Andrijana Bošnjak  4. Anto Vidović 

 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, 
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 Lozić, pročelnica Upravnog odjela za 
proračun i financije, Mario Komšić, pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, Sanja Čuljak, 
pravna zastupnica Grada Vinkovaca, odvjetnik Damir Zagorščak – Osijek, Antun Jelić - Javna 
vatrogasna postrojba Vinkovci, Dražen Milinković i Ankica Bujanić – Vinkovački vodovod i 
kanalizacija d.o.o., Mijat Kurtušić - Polet d.o.o. Vinkovci, Biljana Pavlović – VTV 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 sa nadopunom naziva točke 
9. koji bi trebao glasiti: 9. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju VTV-a d.o.o. 
Vinkovci za 2011. god. s prijedlozima za dokapitalizaciju.  

 
Na predloženi dnevni red vijećnik Mate Vukušić iznosi primjedbu rekavši da je preopširan 

te da je ovoliki broj točaka neprimjeren za kvalitetnu raspravu. Također predlaže da se točka 10. 
Izvješće o radu i financijskom poslovanju GTG VINKOVCI d.o.o. za 2011. god. skine s dnevnog 
reda zbog nekompletnosti materijala u kojem nedostaje financijski dio izvješća.  
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Predsjednik Vijeća određuje stanku u trajanju od pet minuta radi konzultacija s 
predsjednicima klubova vijećnika. 

 
Nakon stanke usaglašeno je da se zbog obimnosti dnevnog reda sjednica održi u dva dijela, 

te da točka 10. bude točka 17. dnevnog reda, a u međuvremenu će se ista nadopuniti u dijelu koji 
se odnosi na financijsko izvješće. Ostale točke dnevnog reda numerički se pomjeraju. 

Usaglašeni dnevni red nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju. 
 

D N E V N I   R E D 
 Skraćeni zapisnik  

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Vinkovaca za 2012. god. 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2012. 
god. 

3. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Vinkovaca za 2011. god. 
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca. 
5. Informacija o stanju arbitražnog postupka Zajednica ponuditelja Strabag i Saubermacher 

AG protiv ZOiS-a. 
6. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci 

za 2011. god. 
7. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 

d.o.o. Vinkovci za 2011. god.  
8. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Poleta d.o.o. Vinkovci za 2011. god. 
9. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju VTV d.o.o. Vinkovci za 2011. god. s 

prijedlozima za dokapitalizaciju. 
10. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Periska d.o.o. Vinkovci za 2011. god. 
11. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Novosti d.o.o. Vinkovci za 2011. god. 
12. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta Joza Ivakić 

Vinkovci za 2011. god. 
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za područje 

Grada Vinkovaca za 2012. god. 
14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2012. god. 
15. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2012. god. 
16. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gradnje vodnih građevina za 2012. god. 
17. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju GTG VINKOVCI d.o.o. za 2011. god. 
18. Aktualna pitanja. 
 
Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 

prethodne sjednice Vijeća, vijećnici na isti ne iznose primjedbe te se isti smatra usvojenim. 
 

TOČKA 1. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Lozić, pročelnica Upravnog odjela 
za proračun i financije, koja je iznijela Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca 
za 2012. god. 

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

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, većinom glasova (16 za, 9 protiv i 1 uzdržan 
glas) donose 
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O D L U K U  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU  

PRORAČUNA GRADA  VINKOVACA ZA 2012. GOD. 
 

TOČKA 2. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Lozić, koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2012. 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 rekavši da se proračun 
stalno smanjuje ali sredstva za sportske udruge ostaju ista. Vezano za dokapitalizaciju VTV-a u 
iznosu od 1.050.000,00 kn smatra da lokalna samouprava ne bi trebala biti vlasnik u medijskoj 
strukturi te da je to ulaganje u privatnu tvrtku. Iznosi da se ovo ne može smatrati dobrim 
gospodarenjem te da je VTV potreban vladajućoj garnituri u svrhu izborne promidžbe. 

 

Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (16 za i 10 protiv) donose 
 

O D L U K U  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  

PRORAČUNU GRADA  VINKOVACA ZA 2012. GOD. 
 

TOČKA 3. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Lozić, koja je iznijela 
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji 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 uključio vijećnik Josip Bošnjak rekavši da je 
obrazloženje nalaza revizije koje je iznijela pročelnica trebalo biti dostavljeno vijećnicima u 
pismenom obliku. Smatra da je zakon jasan vezano za stvari koje je državna revizija utvrdila kao 
propust. Također navodi da se ne bi smjelo dogoditi da gradska imovina odnosno vrlo vrijedna 
zemljišta u vlasništvu Grada nisu uknjižena na Grad već se vode kao privatno vlasništvo, te iznosi 
primjedbu da su radovi ugovoreni na rok od 45 dana ostali nezavršeni, a Grad ih je platio što znači 
da nije osigurao instrumente naplate što smatra odgovornošću gradonačelnika. Iznosi da bi ovdje i 
DORH mogao naći elemente za pokretanje postupka, a ako ista institucija ne reagira prijavu će 
podnijeti Klub vijećnika SDP-a. Kao primjer lošeg gospodarenja navodi i da Vinkovački vodovod 
i kanalizacija d.o.o. ubire sredstva koja treba uplatiti Gradu ali to ne čini. Ove primjere smatra 
beskamatnim financiranjem. 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da u izvješću ne stoji da je nešto plaćeno a nije 
napravljeno. 

Vijećnik Dubravko Korenika postavlja pitanje na temelju čega je Grad dodatno platio 
radove. Budući da se radilo o sufinanciranju u omjeru 75% Ministarstvo, 25% Grad, smatra da je 
svaka situacija trebala biti dostavljena i Ministarstvu i Gradu. U ugovoru vjerojatno piše da nema 
avansa, a ovim postupkom plaćanja proizlazi da je Grad dobrovoljno društvo za financiranje 
pojedinih tvrtki. Postavlja pitanje koliko je siguran uplaćeni novac na računu tvrtke koja je 
izvodila radove. Vezano za gradsku tržnicu navodi da na istoj nije poznato što je gradsko 
vlasništvo, te ne prihvaća odgovor da je sređivanje stanja otežano zbog ekonomske krize jer se radi 
o problemu starom 20-tak godina. Smatra da se treba voditi veća briga o gradskoj imovini i 
ustrojiti registar gradske imovine. Vezano za VVK odnosno ubiranje gradskih prihoda koji se ne 
uplaćuju Gradu postavlja pitanje da li se taj novac potražuje od VVK-a. Dobivanje uvjetnog 
mišljenja od revizije ukazuje na hrpu nepravilnosti u poslovanju Grada. Iznosi da je 2007. god. 
izdvojeno 450.000,00 kn gradskih sredstava za dokapitalizaciju VTV-a, a ista se u VTV-u vode 
kao avans. 
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Vijećnica Kornelija Krizmanić podržava navode vijećnika SDP-a, te postavlja pitanje što 
će se i kada poduzeti vezano za naplatu gradskih sredstava od VVK-a i tvrtke kojoj su unaprijed 
plaćeni radovi. 

Odgovarajući na postavljena pitanje i iznesene primjedbe pročelnica Lozić iznosi slijedeće: 
- kod uplate sredstava za izgradnju škole isto je rađeno i u školi B. Kašića, a Grad od tvrtke 

„Zidar“ koja je izvodila radove na školi I. Mažuranića potražuje još 150.000,00 kn,  
- Grad ima registar gradske imovine ali nije utvrđena računovodstvena vrijednost, već se 

ako dođe do prometovanja ista utvrđuje, 
- VVK je na svoj račun skupljao sredstva koja su prihod Grada,  a obzirom da su prije 

gradovi svojim tvrtkama mogli direktno dodjeljivati poslove na izgradnji vodovodne i 
kanalizacijske mreže, ova sredstva su se kompenzirala s izvedenim radovima, 

- od 2009/2010. državna revizija daje mišljenje da bi se za ove radove trebala provoditi 
javna nabava, te je stoga dio ubranih sredstava VVK trebao uplatiti Gradu, a od 01. siječnja 2011. 
god. po novom Zakonu o vodnom gospodarstvu Grad sam ubire sredstva od naknade za 
priključenje. 

Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje što se poduzima da se vrate sredstva unaprijed 
uplaćena „Zidaru“. 

Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da se na kraju ispostavi da se u onom što je državna 
revizija ocijenila dobrim otkrije kriminal, što je vidljivo sa državne razine. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da vijećnici nisu nadzor državnoj reviziji i da se 

njihovom nalazu treba vjerovati, te postavlja pitanje različitog knjiženja sredstava koja su uplaćena 
VTV-u, a koja se u Gradu vode kao sredstva za dokapitalizaciju, a u VTV-u kao avans. 

Odgovarajući na postavljena pitanje i iznesene primjedbe pročelnica Lozić iznosi slijedeće: 
- iz „Zidara“ postoji obećanje da će se sredstva vratiti do kraja kolovoza,  
- navodi da VTV nije ispunio dogovor, niti je na zahtjev Grada vratio sredstva, a Grad je 

tražio od istih i očitovanje o tome, te je iz VTV-a odgovoreno da se ova sredstva vodi 
na strani obveza prema Gradu, 

- u poslovnim knjigama Grada stoji da su to potraživanja, a ne temeljni kapital. 
 
 Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić iznosi da nema govora o pogodovanju tvrtki 
„Zidar“, ali spor zasad još nije riješen, obzirom da je „Zidar“ za radove ponudio previsoke cijene 
koje Grad nije prihvatio.                       
 

Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (16 za i 9 uzdržanih) donose 

Z A K LJ U Č A K 

I. 
Prihvaća se informacija Državnog ureda za reviziju, Područni ured Vukovar, o obavljenoj 

reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Vinkovaca za 2011. god. 
 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Tomislav Šarić, zamjenik gradonačelnika koji 

je iznio Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Drago Majstorović rekavši da će 
Klub vijećnika SDP-a podržati sve kandidate. 
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Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja te se 
vijećnici izjašnjavaju kako slijedi: 

 
1. IVAN OREŠKOVIĆ, Vinkovci, Stjepana Radića 7 – jednoglasno, 
2. MARKO SIMON, Vinkovci, Ljudevita Gaja 19 – jednoglasno, 
3. ANTE MILJAK, Vinkovci, Vanje Radauša 27 - jednoglasno, 
4. IVANA ISKRA JANOŠIĆ, Vinkovci, Antuna Mihanovića 3 - jednoglasno, 
5. MARIO ALILOVIĆ, Vinkovci, Hansa Dietricha.Genschera 49 - jednoglasno, 
6. UDRUGA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA 
„HRVATSKA MAJKA“ VINKOVCI, Vinkovci, Trg kralja Tomislava 3 - jednoglasno, 
7. DRUŠTVO NAŠA DJECA GRADA VINKOVACA, Vinkovci, Matije Gupca 21A - 
jednoglasno, 
8. GIMNASTIČKI KLUB „HRVATSKI SOKOL“ – jednoglasno. 

 
Nakon provedenog glasovanja vijećnici jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca 

I. 
 Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca” za 2012. godinu dodjeljuje se: 
1. IVAN OREŠKOVIĆ, Vinkovci, Stjepana Radića 7, 
povodom 40. obljetnice uspješnog umjetničkog rada i koreografskog stvaralaštva,  
te doprinosa  očuvanju izvornog folklornog plesa u Kulturno umjetničkom društvu  „Šumari“ 
Vinkovci  
2. MARKO SIMON, Vinkovci, Ljudevita Gaja 19, 
za značajan doprinos promicanju i razvoju sporta, sportske i fizičke kulture  kroz odgojno - 
obrazovni rad i iznimna postignuća u gimnastičkom sportu 
3. ANTE MILJAK, Vinkovci, Vanje Radauša 27, 
za trajan doprinos i zasluge na unapređenju i promicanju gospodarskog života,  
te dugogodišnji aktivan rad i osobni angažman u razvoju kulture. 
4. IVANA ISKRA JANOŠIĆ, Vinkovci, Antuna Mihanovića 3, 
za dugogodišnji rad i doprinos zaštiti, očuvanju arheološke i kulturno – povijesne građe te 
značajan broj objavljenih znanstveno - stručnih  radova  
5. MARIO ALILOVIĆ, Vinkovci, Hansa Dietricha.Genschera 49, 
za vrhunske  rezultate ostvarene u biciklističkom sportu,  doprinos popularizaciji sporta osoba s 
invaliditetom i promociju grada na svjetskim natjecanjima  
6. UDRUGA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA 
„HRVATSKA MAJKA“ VINKOVCI, Vinkovci, Trg kralja Tomislava 3, 
za 20 godina ustrajnog  i predanog humanitarnog djelovanja na  pronalaženju i  utvrđivanju istine  
o sudbinama  zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i civila tijekom Domovinskog rata 
7. DRUŠTVO NAŠA DJECA GRADA VINKOVACA, Vinkovci, Matije Gupca 21A, 
za više od 15 godina  humanitarnog djelovanja u organizaciji i provođenju mnogobrojnih 
aktivnosti s djecom, promicanju i ostvarivanju prava i dobrobiti djeteta kao i doprinos  
približavanju počasnom nazivu „Grad Vinkovci - prijatelj djece“ 
8. GIMNASTIČKI KLUB „HRVATSKI SOKOL“,  
Vinkovci, Dvanaest redarstvenika 25C, 
najstarijem sportskom društvu grada, za dugogodišnje kontinuirano uspješno djelovanje, ostvarene 
zapažene rezultate te doprinos razvoju i promicanju gimnastičkog sporta 
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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 
2012. god. 

TOČKA 5. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je odvjetnik Damir Zagorščak iz Osijeka koji je 
podnio Informacija o stanju arbitražnog postupka Zajednica ponuditelja Strabag i Saubermacher 
AG protiv ZOiS-a. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić 
sa pitanjem što će se dogoditi ukoliko Visoki trgovački sud u Zagrebu ne prihvati pravorijek. 
Također iznosi da je Osijek dao suglasnost da se ide na arbitražu u Munchen, dok Županja, Beli 
Manastir i Vinkovci nisu za tu opciju. Budući da je omjer glasova u Upravnom vijeću 3:3 
presudan je glas Vukovara. 
 Vijećnik Mate Vukušić ispred Kluba vijećnika SDP-a postavlja pitanje koliko bi proces 
mogao trajati, tko će na sebe preuzeti odvjetničke troškove, te smatra da Vijeću treba reći tko je 
kriv za ovu situaciju. Upozorava da treba paziti da ne bi došlo do situacije da troškovi sudskih 
postupaka na kraju ne budu veći od odštete. 
 
 Vijećnik Jakov Barišić  iznosi da je stav Belog Manastira da će u slučaju gubitka spora 
tužiti Osijek. 
 Vijećnica Martina Levaković Banović smatra da su ovdje trebali biti ovlašteni predstavnici 
grada Osijeka, članovi upravnog vijeća  i druge mjerodavne osobe. Iznosi da se treba odrediti u 
kojem će se smjeru dalje ići, jer svako potencijalno rješenje i zaključak vuče određene probleme. 
Misli da je kasno za nagodbu jer se ona radi na prvom ročištu. Obzirom da postoje dvije različite 
verzije ugovora postavlja pitanje tko je radio prijevod i na kojem je jeziku mjerodavna verzija 
ugovora, te zašto je dogovoreno da se spor rješava pred arbitražnim sudom, a radi se o dvije tvrtke 
koje su registrirane u RH i o projektu koji je trebao biti realiziran u Hrvatskoj. Iz kojih se 
sredstava, u slučaju gubitka spora, planira namiriti dug, te da li je pametno i dalje razmišljati o 
nastavku projekta. Također postavlja pitanje tko je bio predsjednik Upravnog odbora ZOiS-a, te 
član iz Vinkovaca i zašto Gradsko vijeće nije bilo upoznato sa tijekom postupka. 
 
 Vijećnica Kornelija Krizmanić smatra da treba pobijati arbitražni pravorijek, ali da pri 
tome treba uzeti u obzir sve varijante odnosno procijeniti troškove postupka (pokretanje spora, 
odvjetnički troškovi, putovanja i dr.) te što u slučaju da se u konačnici spor izgubi. 
 
 Odvjetnik Damir Zagorščak iznosi slijedeće: 

- postupak bi u cijelosti mogao trajati predvidivo do 12 mjeseci, 
- iznos od 70 mil kn koji ZOiS potražuje od pet gradova je prevelik, a da bi se 

razmišljalo o 2 mil kn potrebnih za pokretanje postupka, 
- poznato je tko je bio ravnatelj ZOiS-a kao i članovi upravnog odbora, a USKOK će 

utvrditi da li se radilo o pogodovanju , 
- nije potvrđen izvorni jezik ugovora iako je to abeceda međunarodnih ugovora, 
- ova je situacija rezultat loših ugovora i savjetnika. 

 
 Pravna zastupnica Grada Vinkovaca Sanja Čuljak iznosi slijedeće: 

- protivi se nastavku arbitraže u Munchenu budući da se u tom slučaju radi o angažiranju 
slovenskih odvjetnika na sudu u Munchenu a protiv austrijske tvrtke. Traži od Vijeća 
sugestiju u kojem smjeru da se u ovom sporu ide dalje. 
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 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da nije u redu prenositi odgovornost na Gradsko 
vijeće, a ni po Poslovniku nema modalitet za donošenje odluka ovog tipa. Vijećnici Gradskog 
vijeća nisu bili informirani o odlukama ZOiS-a. 

 
 Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić smatra da nema potrebe da Gradsko vijeće donosi 
odluku budući da gradonačelnik kao predstavnik grada koji će biti na sutrašnjoj sjednici ZOiS-a 
ima pravo donošenja odluke. Trenutno je Grad Vinkovci bliže odluci da se ne ide na arbitražu u 
Munchen, ali Vukovar će presuditi svojim glasom. 
 
 Vijećnik Mate Vukušićv podržava stav predsjednika Vijeća o tome da se ne može 
odgovornost prebaciti na Gradsko vijeće, te predlaže da se sazove zasebna sjednica vezano za ovaj 
problem. 
 Odvjetnik Damir Zagorščak iznosi da se Gradskom vijeću može dostaviti sažeto izvješće 
poslije svakog postupka. 
 
 Vijećnik Drago Majstorović smatra da predlagatelj snosi odgovornost za predložene radnje. 
 
 

Predsjednik Vijeća u 16,15 sati određuje stanku u trajanju od 30 minuta. 
 Nastavak sjednice slijedi u 16,45 sati. 
 
 

TOČKA 6. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Antun Jelić, zapovjednik Javne vatrogasne 
postrojbe Vinkovci koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne 
vatrogasne postrojbe Vinkovci 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 uključio vijećnik Anto Jakovljević koji iznosi 
pohvale izvješću i radu, posebno za nabavku opreme. Postavlja pitanje zašto navalno vozilo i dalje 
ima zagrebačke reg. oznake odnosno dokle su stigli pregovori s Vladom oko uloženih sredstava. 

 
Vijećnik Jakov Barišić također iznosi pohvale izvješću i radu, kao i vijećnik Jakovljević. 
 
Vijećnik Mate Vukušić također iznosi pohvale izvješću i radu sa željom da se vozni park 

obnovi još jednim navalnim vozilom 
 
Zapovjednik JVP Vinkovci Antun Jelić iznosi da razgovori sa Vladom još traju, do ove 

godine nisu dostavljane fakture. Vozni park za sada zadovoljava potrebe grada a i šire, ali se 
pojavljuje problem sa kadrom. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci 
za 2011. god. 
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TOČKA 7. 
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 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 uključio vijećnik  Ivan Majhen ispred Kluba 
vijećnika SDP-a koji iznosi da je izvješće korektno napravljeno te postavlja slijedeća pitanja: 

- zašto je cijena vode ostala ista iako je PDV na vodu smanjen, 
- je li riješena sistematizacija radnih mjesta i kolektivni ugovor, 
- što je sa velikim gubicima vode. 
 

Vijećnik Ivan Barbarić pohvaljuje izvješće i iznosi zadovoljstvo poštivanjem kolektivnih 
ugovora unatoč recesijskoj godini.  

 

Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe direktor Dražen Milinković 
iznosi slijedeće: 

- PDV je primijenjen na usluge i cijenu vode, 
- kolektivni ugovor je prošle godine ispoštovan do kraja, a sad je potpisan novi, 
- sistematizacija se radi u dvije djelatnosti – vodoopskrba i odvodnja, 
- gubici vode se nastoje maksimalno smanjiti. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno 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 2011. god. 
 

TOČKA 8. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mijat Kurtušić, direktor Poleta d.o.o. 
Vinkovci koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Poleta d.o.o. Vinkovci 
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 uključio vijećnik Mario Paljušaj koji iznosi 
pohvalu izvješću u formalnom dijelu, ali je načelni stav vijećnika SDP-a da neće podržati 
izvješće. Postavlja slijedeća pitanja: 

- što je napravljeno odnosno koji su instrumenti primijenjeni za naplatu potraživanja, 
koji iznosi i prema kojim dužnicima, 

- da li je 2011. god. bilo opravdano ulagati u dionice „Cibalie“, 
- na što se odnose iznosi pod stavkom „intelektualne usluge“, napominje da je prošle 

godine kod istog pitanja dobio odgovor da se radi o odvjetničkim uslugama za sporove 
s radnicima, te postavlja pitanje koliko Polet ima uposlenih pravnika i sugerira 
zapošljavanje istih, 

- automatska autopraonica – koliko perača radi u tzv. „automatskoj autopraonici“, 
- da li se vode pregovori o prodaji Poleta, ako se vode s kim se vode, te da li je to u 

smjeru strateškog partnerstva i što će biti s radnicima. 
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Vijećnik Vladimir Ćirić iznosi da je izvješće vrlo konkretno i analitično, te može služiti 
kao edukacijski primjer ostalim tvrtkama. Smatra da Polet mora imati suvremeni vozni park i da 
mu treba pomoći u tome s obzirom da je i u svijetu tendencija razvoja javnog prijevoza. Obzirom 
da Polet ima turističku agenciju smatra da bi kod organiziranja školskih ekskurzija trebalo dati 
prednost domicilnoj tvrtki. 

 
Vijećnik Mario Paljušaj podržava mišljenje da se mora paziti na domicilne tvrtke te navodi 

primjer vrtićkih putovanja sa drugim prijevoznicima. 
 
Vijećnik Josip Bošnjak navodi da je broj pređenih kilometara u odnosu na 2010. god. 

manji a troškovi goriva i maziva veći, te pita da li je to rezultat cijene goriva, trebalo bi dati 
prosječnu potrošnju po kilometru. Podržava da putovanja obavlja domicilna tvrtka ali iznosi da je 
taj stav nemoguće braniti ukoliko je ista bitno skuplja od konkurentske tvrtke. 

 
Vijećnik Anto Jakovljević iznosi da je vidljivo da je gubitak smanjen i navodi vezano za 

Mirkovce, da su postavljeni vozni redovi, ali da se stajališta ne održavaju. 
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da se u održavanje stajališta treba uključiti MO 

Mirkovci. 
Direktor Poleta Mijat Kurtušić iznosi zadovoljstvo što se zadržao postojeći broj djelatnika i 

što se redovno isplaćuju plaće. Intelektualne usluge se odnose na revizore i odvjetnike budući da 
je naslijeđen velik broj sporova između tvrtke i radnika. Stajališta nisu vlasništvo Poleta a ideju da 
o njima vode računa MO smatra dobrom. U automatskoj autopraonici su zaposlena dva radnika 
čiji se posao preklapa i sa točenjem goriva. Ima informaciju sa zadnje skupštine da se pojavljuju 
zainteresirani kupci za Polet ali do sada nije vidio ponude niti sudjelovao u pregovorima. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da je Turistička zajednica počela intenzivnije 

raditi i da bi kroz svoje programe mogla uključiti u održavanje stajališta. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (16 za i 7 protiv) donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Poleta d.o.o. Vinkovci za 2011. god. 
 

TOČKA 9. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Biljana Pavlović, glavna urednica VTV 
d.o.o. Vinkovci koja je iznijela Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju VTV d.o.o. 
Vinkovci za 2011. god. s prijedlozima za dokapitalizaciju 
 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio predsjednik Vijeća koji iznosi da nije 
sporno da li je potrebna VTV ali treba poraditi na istoj kvaliteti i manjem obimu kako bi se mogla 
isfinancirati. 

Vijećnik Ivan Majhen, ispred kluba vijećnika SDP-a, postavlja pitanje koji je interes grada 
u dokapitalizaciji dok ostali suvlasnici ne nalaze svoj interes u dokapitalizaciji i smanjuju svoj 
udio. Planira li se smanjiti broj zaposlenih, zašto nije gotov plan restruktuiranja te koji je interes 
Grada da ulaže u nešto što nikad neće biti profitno. 
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Vijećnik Ivan Bosančić, u ime Kluba vijećnika HDZ-a, iznosi da će izvješće biti 

prihvaćeno a što se tiče profita iznosi da ni HTV građanima Vinkovaca ne donosi profit, a ipak ga 
plaćaju kroz pretplatu. Naš je interes da imamo lokalnu televiziju i dobro je da se je našao netko 
tko će investirati i podržati istu. 

 
Vijećnik Anto Jakovljević u ime HDSSB-a iznosi da neće podržati izvješće jer su 

nezadovoljni politikom VTV-a koja ne prenosi njihove stranačke aktivnosti i  bilo bi najbolje da 
ista ide u stečaj. 

Vijećnik Dubravko Korenika smatra da ne treba donositi nikakve odluke, jer direktor 
Veselčić kao i gradonačelnik dr. Karlić izbjegavaju Vijeće. Ova medijska kuća ima 15 mil kn 
obveza i 1 mil kn potraživanja, kakav je interes da netko ulaže u ovakvu tvrtku koja će svakako 
otići u stečaj. VTV smatra stranačkom televizijom, što potkrepljuje činjenicom da SDP i kada plati 
izvještaje o svojim aktivnostima dobije loše termine. Zašto Grad Vinkovci koji želi imati gradsku 
TV nije istoj dao i gradski prostor, konstatira da se ne može pokriti gubitak te postavlja pitanje da 
li se mogu pokriti i tekući troškovi poslovanja. 

 
Vijećnik Mate Vukušić, ispred Kluba vijećnika SDP-a, predlaže da se sjednica prekine te 

nastavi u drugom terminu na kojem bi bio nazočan i direktor koji bi mogao dati odgovore na neka 
pitanja. 

Predsjednik Vijeća odgovara da ne može po proceduri prekinuti sjednicu u pola točke koja 
je usvojena dnevnim redom na početku sjednice  te u 18,35 određuje stanku u trajanju od 20 min. 
Nastavak sjednice slijedi u 19,00 sati. 

 
Vijećnik Mate Vukušić iznosi da se dokapitalizira VTV sa 1.050.000,00 kn, iako je 

preporuka EU u koju će Hrvatska ući 01. 07. 2013. god. da jedinice lokalne samouprave ne bi 
trebale imati udio u vlasništvu lokalnih medija, te navodi da je gospodarstvo u sve lošijoj i težoj 
situaciji a mi ulažemo u televiziju te time uzimamo od građana koji sve teže žive. 

 
Vijećnik Drago Majstorović iznosi da smo stekli svoju TV i bilo bi dobro da je sačuvamo 

jer postoji pojačan interes javnosti, a ako se bude vodilo samo financijskim interesom neće se 
sačuvati.  

Vijećnik Marijan Mišić smatra da je VTV potrebna ali je treba preustrojiti. 
 
Biljana Pavlović, glavna urednica VTV-a, iznosi da nije spremna odgovoriti na pojedina 

pitanja jer su to pitanja za skupštinu i Nadzorni odbor, te će na ista dati pisani odgovor. Vezano uz 
primjedbu vijećnika Jakovljevića i praćenje stranačkih aktivnosti HDSSB-a iznosi da se radilo o 
promidžbenim spotovima koje nije moguće emitirati u dnevniku. Iznosi da je VTV od 22 lokalne 
TV treća TV po visini iznosa koji dobije kao državnu potporu. 

 
Vijećnik Vladimir Ćirić smatra da je VTV potrebna jer kako živimo u vrijeme interneta 

vijesti se brže šire, a lokalna TV se fokusira na zbivanja s našeg područja. Smatra da je VTV 
objektivni informator koji će realno prenositi zbivanja i da je šteta ugasiti ovu medijsku kuću jer 
ima veliki ljudski potencijal. 

 
Vijećnik Ivan Majhen smatra da je lako raspolagati sredstvima poreznih obveznika, nije 

zadovoljan izvješćima VTV gdje izvješća sa sjednica Gradskog vijeća uglavnom komentira 
gradonačelnik a ne predsjednici klubova drugih stranaka. Ne vidi koji je interes grada u 
dokapitalizaciji budući da ulažemo sredstva a smanjujemo udio. Također nema prijedloga za 
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restruktuiranje i smatra da se ide bez ikakvih kriterija jer sav novac uložen u dokapitalizaciju 
odlazi za izmirenje dugova prema državi. 

Vijećnik Drago Majstorović smatra da je legalno pravo političkih stranaka da traže svoj 
medijski prostor i da VTV ne bi smjela biti samo komercijalna. 

 
Vijećnik Josip Bošnjak traži tumačenje izjave da VTV može posao obavljati sa 10 

zaposlenika manje, ali poslije dokapitalizacije. 
 
Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić postavlja pitanje ako će se kod VTV gledati 

jedino ekonomski i financijski interes, da li se novac u izgradnju šetnice, dvoranskog plivališta, 
Hrvatskog doma i slično može smatrati bačenim novcem. Smatra da nije rješenje nakon 17 godina 
rada uništiti VTV, te da im treba pomoći da se iznađe rješenje za opstanak. 

 
Vijećnik Ivan Majhen smatra dokapitalizaciju od strane Grada pogrešnim potezom, 

vijećnici SDP-a u principu nisu protiv dokapitalizacije ali smatraju da Grad Vinkovci treba izaći iz 
strukture vlasništva VTV-a i isti prepustiti privatnim ulagačima da pronađu svoj interes. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika smatra da je VTV dugo godina bila stranačka televizija, SDP 

godinama traži da prenosi sjednice Gradskog vijeća, kao i da prati rad mjesnih odbora. Vlasnička 
struktura nema veze sa redovnim poslovanjem, te postavlja pitanje što znači da se VTV i 
dokapitalizira sa 6 mil. kuna kad obveze iznose 15 mil kuna? Postavlja pitanje što se očekuje od 
VTV-a, te smatra da treba definirati ciljeve i vidjeli da li ima perspektivu, ne treba raditi samo da 
bi se radilo. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da VTV treba funkcionirati na drugačiji način, te 

da Gradsko vijeće treba imati više prostora na VTV-u, što će on osobno potencirati kao 
predsjednik Vijeća i predsjednik HSLS-a. 

 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je Grad suvlasnik u omjeru 25%, te da samim 

time ne može upravljati i odlučivati. Dosadašnja dokapitalizacija nije provedene budući da bivši 
većinski vlasnik nije želio provesti istu. Grad i Županija pronašli su ulagača za VTV koji je 
cijenjen daleko izvan našeg područja, te smatra da ne smijemo izgubiti VTV i zbog naših građana 
koji su godinama vjerni gledanju i praćenju iste. Istina je da vinkovačko gospodarstvo nije 
zaslužilo VTV jer nije u mogućnosti istu financirati, niti ima sredstva za reklamiranje na istoj što 
bi joj donosilo prihode. Također smatra da imamo sreće pronalaskom ulagača koji želi ući u 
dokapitalizaciju, čiji je uvjet da istu podupru i Grad i Županija. Nadamo se da će novi vlasnik 
pronaći svoj interes i da će pomoći pronalaskom novih sponzora. 

 
Vijećnik Ivan Majhen ponovo postavlja pitanje zašto nije napravljen plan restruktuiranja i 

smatra da je VTV i došao u ovu situaciju zato što Grad nije imao većinski udio. 
 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić ponovo odgovara da bivši većinski vlasnik sa udjelom od 

33% nije imao interesa i nije želio napraviti dokapitalizaciju, a Grad i Županija nisu mogli sami 
odlučivati budući da imaju manji udio vlasništva. 

 
Vijećnik Ivan Majhen smatra da su upravljačka prava izgubljena zajedno sa Županijom, te 

da su isti samo statisti. Postavlja pitanje treba li tražiti mišljenje renomirane revizorske kuće, te da 
li će biti zastupljena i oporba u izjavama sa sjednica Gradskog vijeća ili će i dalje to raditi samo 
gradonačelnik. 
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Vijećnik Drago Majstorović postavlja pitanje kakva je metodologija upravljanja VTV-om, 
te smatra da je treba postaviti na zdrave temelje. 

 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da će plan restruktuiranja predložiti većinski 

vlasnik, koji neće ulaziti u vlasništvo VTV-a bez ulaska i potpore Grada i Županije, jer želi da 
Grad i Županija i dalje stoje uz televiziju. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (16 za i 7 protiv) donose  
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju VTV d.o.o. Vinkovci za 2011. 
godinu. 

Pod istom točkom dnevnog reda vijećnici također većinom glasova (16 za i 7 protiv) 
donose 

O D L U K U 
o povećanju nominalnog udjela u temeljnom kapitalu 

trgovačkog društva Vinkovačka televizija d.o.o. 
 

Članak 1. 
 Grad Vinkovci povećat će nominalni udio u temeljnom kapitalu trgovačkog društva 
Vinkovačka televizija d.o.o. u iznosu od 1.050.000,00 kuna, radi dokapitalizacije. 

 
Članak 2. 

 Poziva se i obvezuje uprava društva da provede postupak dokapitalizacije obzirom i na već 
uplaćena sredstva  po odluci Gradskog vijeća od 10. svibnja 2007. godine. 

 
Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 

 
Predsjednik Vijeća u 20,20 min zaključuje prvi dio 36. sjednice Gradskog vijeća i 

određuje njen nastavak sutra 06. srpnja (petak) 2012. god. u 16,00 sati. 
 

 Nastavak 36. sjednice Gradskog vijeća slijedi 06. srpnja 2012. god. s početkom u 16,00 
sati, u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka 
Bošnjaka 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   13. Stipo Ćorluka 
2. Kata Krešić    14. Marija Tanocki 
3. Zvonimir Mišić   15. Ivan Bosančić 
4. Jakov Barišić   16. Josip Bošnjak 
5. Aladar Spajić   17. Mate Vukušić 
6. Marina Načinović   18. Drago Majstorović 
7. Željko Brkić   19. Dubravka Kraljević 
8. Željko Bak    20. Ivan Majhen 
9. Krunoslav Šporčić   21. Dubravko Korenika  
10. Davor Vukovac   22. Anto Jakovljević 
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11. Ivan Barbarić   23. Slavka Bešlagić Langauer 
12. Vladimir Ćirić   24. Anto Vidović 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Mario Dražić   5. Martina Levaković Banović 
2. Andrijana Bošnjak  6. Marijan Mišić 
3. Milica Benić   7. Kornelija Krizmanić 
4. Mario Paljušaj 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća nastavku sjednice nazočni su: 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, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Ante Slišković, 
pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Željko Ilić, direktor 
Periske d.o.o. Vinkovci, Šefik Kapetanović, direktor Novosti d.o.o. Vinkovci, Ivica Zupković, 
ravnatelj Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci, Elvis Kovačević, direktor GTG VINKOVCI 
d.o.o, te predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 
 
 Zapisnik vode: Antonija Perkunić i Jelena Jurčević, djelatnice Upravnog odjela za 
normativnu djelatnost i opće poslove. 
 Nastavak sjednice bilježi se tonski. 
                                                         

Predsjednik Vijeća otvara nastavak sjednice sa 10. točkom dnevnog reda usvojenog na 
prvom dijelu sjednice.  

 
TOČKA 10. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Željko Ilić, direktor Periske d.o.o. Vinkovci 
koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Periska d.o.o. Vinkovci 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 uključio vijećnik Josip Bošnjak rekavši da je ovo 
opće korisna djelatnost koja ne može biti profitabilna. Smatra da treba nešto konkretno učiniti 
kako bi se smanjili troškovi energenata. Sadašnje cijene ne treba mijenjati s obzirom na 
ekonomsku situaciju ali uprava treba poraditi na obogaćivanju programa kako bi se privukao što 
veći broj korisnika. 

Potpredsjednica Vijeća Kata Krešić sa javnozdravstvenog aspekta smatra da se obzirom na 
opće zdravstvenu korist od ovog objekta koju imaju sve skupine stanovništva (obuka neplivača, 
invalidne i psihičke bolesne osobe i dr.), ne može gledati samo na financijski dio, već treba naći 
ravnotežu između profita i javne koristi u prevenciji oboljenja. Smatra da bezrezervno treba 
podržati rad ove ustanove uz napomenu da zaposleni u istoj trebaju i dalje raditi na obogaćivanju 
programskih sadržaja i podizanju kvalitete usluga, što bi kroz izvjesno vrijeme moglo donijeti 
pozitivne financijske učinke. 

Vijećnik Dubravko Korenika slaže se s mišljenjem da je ovo objekt od općezdravstvene 
koristi te napominje da bi se ipak trebalo znati u kojem omjeru se isti subvencionira od strane 
grada. Budući da je tvrtka registrirana za široki opseg djelatnosti (ugostiteljstvo, održavanje i dr.) 
smatra da bi se kroz istu moglo objediniti upravljanje svim sportskim objektima u gradu. 
Napominje da bi to donijelo dodatne prihode tvrtki jer će kroz izvjesno vrijeme troškovi 
održavanja objekta biti sve veći, te također predlaže da se razmisli o načinima uštede energije 
(mogućnost priključenja na Energanu).  
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Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da treba uskladiti termine treniranja Vinkovačkog 

plivačkog kluba (dogodila se situacija da su plivači VPK došli u vrijeme kada je bazen bio pun 
kupača i zauzeli najveći dio) kako ostali korisnici bazena koji su platili svoje termine korištenja ne 
bi bili zakinuti. 

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

- točno je da je subvencija grada velika, uprava vodi računa o potrošnji, ali to je objekt 
koji naprosto iziskuje velike troškove održavanja, 

- prihvaća sugestiju o zamjeni energenata, a priključenje na Energanu je jedno od 
mogućih rješenja kada se stvore uvjeti za to, 

- misli da je programski sadržaj na plivalištu bogat ali naravno da se uvijek može 
napraviti više na čemu se radi, 

- VPK je radio na obuci djece neplivača, a od 01. srpnja je to ljetni termin (dopodne). 
 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je rad ove ustanove dobro organiziran s obzirom 

da se radi o najmlađoj ustanovi u gradu. Registracija djelatnosti je proširena kako bi se ista za 
svoje potrebe mogla baviti tim djelatnostima i na taj način uštedjeti. Podržava predsjednika Vijeća 
vezano za termine korištenja bazena od strane VPK koji svoje treninge trebaju organizirati u 
vrijeme kad je na bazenu manje građana jer ovo je objekt namijenjen svim građanima. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (17 za i 7 protiv) donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Periska d.o.o. za 2011. god.  

 
 

TOČKA 11. 
 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 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 uključio vijećnik Ivan Majhen koji iznosi da nije 
iznenađen negativnim financijskim pokazateljima budući da u ovom izvješću nema ideja, vizije i 
dugoročnih ciljeva. Smatra da u tvrtku treba dovesti nekoliko mlađih osoba sa svježim idejama 
koje bi na taj način utjecale na poboljšanje rada. Činjenicu da se korisnik mora registrirati kako bi 
internetski čitao „Vinkovački list“ ne smatra dobrom, odnosno ona odbija potencijalne korisnike. 
Ne podržava uštedu na način da se djelatnicima smanjuje plaća jer to ne može biti dugoročno 
rješenje, niti je motivirajuće za djelatnike. 

 
Vijećnik Vladimir Ćirić iako je zagovornik očuvanja tradicije smatra da se treba prilagoditi 

sadašnjim vremenima jer ljudi sve više koriste elektronske medije. Kao lokalpatriota smatra da 
treba poduprijeti „Novosti“. Smanjivanje plaća smatra destimulirajućom mjerom koja neće donijeti 
učinke. 

Vijećnik Anto Jakovljević podržava rad „Novosti“ obzirom da su uvijek objektivno 
izvještavale o aktivnostima HDSSB-a. 
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Vijećnik Drago Majstorović osporava navode iz uvodnog dijela izvješća te se osjeća 
povrijeđenim i nepodobnim. Smatra da postoji reciprocitet politike i medija i kao vijećnik to ne 
osporava, a medije smatra dragocjenim te iznosi da nam mediji trebaju radi građana i  
demokracije. 

Vijećnik Stipo Ćorluka smatra da bi Grad trebao inicirati akciju kojom bi se sve 
vinkovačke tvrtke i ustanove pretplatile na „Vinkovački list“. 

 

Vijećnik Mate Vukušić iznosi da „uvodni dio liči na uvodnik lista „Borbe“ iz 1945. god.“. 
Podsjeća da živimo u 21. stoljeću te je deplasirano pozivati se na „unutarnje i vanjske neprijatelje“ 
koji vode „specijalni rat“. Smatra da je vodstvo tvrtke nesposobno te da se zbog nedostatka ideje i 
vizija te neznanja vodstva ne može tvrtka vaditi iz teškoća na način da se radnicima smanjuju 
plaće i druga prava. Naziv domene, koji smatra izvrsnim, treba znati iskoristiti i unovčiti. Klub 
vijećnika SDP-a neće podržati ovo izvješće. 

 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak daje podršku radu tvrtke „Novosti“ uz napomenu da 
očekuje veliku stranicu izvješća sa sjednica Gradskog vijeća. 

 

Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe direktor Šefik Kapetanović iznosi 
slijedeće: 

- primjedbe vijećnika Majhena shvaća dobronamjerno i na istom su tragu te su zaposlili 
dvije mlade novinarke, 

- registrirati se mora samo za mobilnu verziju, 
- prihvaća primjedbu da je uvodni tekst preoštar te upućuje ispriku vijećnicima. 
 

Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (15 za, 7 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. za 2011. god.  

 
 

TOČKA 12. 
 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 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 Slavka Bešlagić-Langauer koja 
pohvaljuje rad Kazališta te predlaže da uprava Kazališta istraži mogućnosti kandidatura prema 
europskim fondovima te se intenzivnije pozabavi takvim načinima financiranja. 

 
Vijećnica Marija Tanocki pohvaljuje repertoar Kazališta, kao i brigu o razvoju amaterizma. 

U ime Kluba vijećnika HDZ-a iznosi da će prihvatiti ovo izvješće. 
 
Vijećnik Mate Vukušić iznosi zadovoljstvo radom Kazališta u kojem se vidi doprinos 

ravnatelja, ali postavlja pitanje da li su vijećnici dobili vjerodostojne financijske podatke. Iščitava 
financijsku karticu Kazališta sa troškovima nabavke opreme za fundus Kazališta koje smatra 
upitnim i previsokim. Također se osvrće na honorare isplaćene ravnateljevoj supruzi za režiju, 
odnosno postavlja pitanje zakonitosti toga ili u najmanju ruku moralne upitnosti. Moli ravnatelja 
da se očituje o točnosti podataka te navodi da isti, ukoliko su podaci netočni, može podnijeti 
kaznenu prijavu protiv osobe koja je lažirala podatke. 
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Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje na koji način je u Kazalištu zaposlena Tatjana 
Bertok Zupković te da li se ovdje radi o sukobu interesa. 

 
Ravnatelj Zupković iznosi da su podaci u ugovorima tajni i ne bi se trebali čitati i širiti po 

gradu. Činjenica da je njegova supruga zaposlena u Kazalištu nije sukob interesa jer ravnatelj po 
zakonu može direktno pozvati bilo kojeg glumca bez natječaja. Kazališni fundus određuju 
kostimografi i obnavlja se sukladno potrebama predstava koje se igraju. Programi za europske 
fondove su započeti ali je djelatnica koja radila na istima prestala raditi budući da je na nju vršen 
pritisak. 

Vijećnik Mate Vukušić izražava želju da pregleda kazališni fundus te usporedi sa 
postojećim popisom. Sumnja u nenamjensko trošenje sredstava i teško mu je povjerovati da je to 
sve nabavljano za potrebe predstava. Također iznosi da je, vezano za isplatu honorara T. Bertok 
Zupković, jedna činjenica ono što se može i što zakon dozvoljava, a drugo je ono što je moralno. 
Za 2011. god. istoj je isplaćeno 100.000,00 kn, te postavlja pitanje da li je ista završila i režiju. 
Predlaže da sa vijećnikom Jakovljevićem, te ukoliko se želi uključiti još netko od vijećnika, 
zajednički provjere kazališni fundus. 

 
Ravnatelj Zupković iznosi da je fundus moguće pregledati ali da je to opsežan posao jer je 

smješten na pet lokacija. Nema sukoba interesa jer i u ostalim kazalištima se radi po istom 
principu 

Vijećnik Mate Vukušić traži popis kazališnog fundusa u pismenom obliku. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (16 za i 5 protiv) donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
I. 

           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta Joza Ivakić 
Vinkovci za 2011. god.  

 
 Predsjednik Vijeća u 18,55 sati određuje stanku, nastavak sjednice slijedi u 19,15 sati. 
 

TOČKA 13. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u športu za područje Grada Vinkovaca za 2012. god. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu 

za područje Grada Vinkovaca za 2012. god. 
 
                                                                 Članak 1.  

U Programu javnih potreba u športu za područje grada Vinkovaca u 2012. godini 
(«Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 10/11.) u članku 2. mijenja se plan sredstava športskim 
udrugama za 2012. godinu:       

Redni broj 22. KUGLAČKI KLUB „CESTORAD-UHVDR“ iznos „23.000,00“ kuna 
zamjenjuje se iznosom „10.000,00“ kuna, 
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 Redni broj 45. OSTALA PROGRAMSKA PODRUČJA  iznos „30.000,00“ kuna 
zamjenjuje se iznosom od „43.000,00“ kuna 
 
                                                        Članak 2. 
 Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za područje grada Vinkovaca za 
2012. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» Grada 
Vinkovaca.  
 

TOČKA 14. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog Izmjena i dopuna Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. 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 Dubravko Korenika koji smatra 
da nije trebalo izgraditi cestu za dvije izgrađene zgrade koje je vlasništvo tvrtke Makart d.o.o. jer 
se trebaju graditi još dvije nove zgrade i teški strojevi će uništiti novoizgrađenu cestu. Ovo je 
pogodovanje pojedincima jer objekti nisu do kraja izgrađeni a grad ulaže u infrastrukturu. 
 
 Vijećnica Marija Tanocki postavlja pitanje da li je u planu rekonstrukcija nogostupa u 
Kačićevoj ulici kod predviđenog kružnog toka. 
 
 Pročelnik Slišković iznosi da će se kod izgradnje kružnog toka napraviti svi potrebni 
radovi. 

Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (14 za, 6 protiv i 1 uzdržan) donose 
 
 

IZMJENE I DOPUNE 
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GOD. 
 

Članak 1. 
 U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. god. («Službeni 
glasnik» Grada Vinkovaca br. 10/11.) u članku 4. iznos «1.300.000,00» zamjenjuje se iznosom 
«1.990.000,00»: 

Članak 2. 
 Opis i vrijednost, te izvor financiranja za pojedine djelatnosti utvrđen je u tabelarnom 
prikazu koji je sastavni dio ovog Programa. 

Članak 3. 
Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

“Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

 
TOČKA 15. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio Prijedlog 
Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. god. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, većinom glasova (15 za i 5 uzdržanih) 
donose 
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IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GOD. 

 
Članak 1. 

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. god. («Službeni 
glasnik» Grada Vinkovaca br. 10/11.) u članku 3. iznos „11.895.000,00 kn“ zamjenjuje se 
iznosom „12.647.458,00 kn“. 

Članak 2. 
Članak 4. mijenja se i glasi: 

Utvrđuje se raspored sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna za komunalne 
djelatnosti kako slijedi: 

1. za održavanje nerazvrstanih cesta 3.947.458,00 kn 

2. za održavanje javnih zelenih površina 3.600.000,00 kn 

3. za održavanje čistoće javnih površina 2.300.000,00 kn 

4. za održavanje javne rasvjete i potrošnju električne energije 2.800.000,00 kn 

UKUPNO 12.647.458,00 kn 

Članak 3. 
Tabelarni prikaz koji se mijenja sastavni je dio ovih Izmjena i dopuna Programa. 

Članak 4. 

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
“Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 16. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio prijedlog 
Izmjena i dopuna Plana gradnje vodnih građevina za 2012. god. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić sa pitanjem da li će 
se nakon izgradnje vodne građevine u navedenoj ulici do kraja godine ista asfaltirati. 
 
 Pročelnik Slišković odgovara da hoće. 
 

Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
 

IZMJENE I DOPUNE 
PLANA GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA ZA 2012. GOD. 

 

Članak 1. 
U Planu gradnje vodnih građevina za 2012. god. («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 
10/11.) u članku 1. dodaje se novi stavak:  

- «gradnju građevina za javnu vodoopskrbu» 
-  

Članak 2. 
U članku 4. iznos «290.000,00» zamjenjuje se iznosom «315.000,00». 
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Članak 3. 
 Opis i vrijednost, te izvor financiranja za pojedine djelatnosti utvrđen je u tabelarnom 
prikazu koji je sastavni dio ovog Plana. 

Članak 4. 
Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

“Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 17. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Elvis Kovačević, direktor GTG VINKOVCI 
d.o.o., koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju GTG VINKOVCI 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 uključio vijećnik Josip Bošnjak rekavši da svakom 
novom subjektu treba osigurati optimalne uvjete za poslovanje. Temeljni kapital firme od 2,3 mil 
kn je nedostatan, struktura je nepovoljna kao i odnos obveza i potraživanja. Ekonomski gledano 
stvorena je firma invalid koja ne može uspješno poslovati. Činjenica je da je prvih devet mjeseci 
poklanjano jeftino grijanje građanima, ali to se moralo napraviti zbog teške ekonomske situacije u 
gradu. Loše poslovanje posljedica je nedostatka obrtnih sredstava, te treba razmotriti mogućnost 
podizanja kredita. Smatra da je velik broj zaposlenih, te postavlja pitanje da li je to naslijeđeno ili 
je bilo dodatnih upošljavanja. Također postavlja pitanje da li je potrebno deset uposlenih djelatnika 
na tržnici jer smatra da ista to ne može podnijeti, te zašto vlasnici grobnih mjesta na groblju 
redovno ne dobivaju svoja rješenja za plaćanje. Iznosi da se za poslovanje ove tvrtke moraju 
stvoriti optimalniji uvjeti, a menadžment mora učiniti sve da se poboljša naplata i broj uposlenika 
prilagodi potrebama, jer će u protivnom nenaplaćena potraživanja za kratko vrijeme pojesti 
temeljni kapital. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika iznosi vezano za groblje u Mirkovcima da veliki broj ljudi ne 

zna da ima ikakvu obvezu plaćanja niti su im ikada dostavljene uplatnice. Smatra da su gradske 
službe trebale prije dodjele tržnice na upravljanje GTG-u raščistiti imovinsko-pravne odnose jer 
stanje na tržnici pokazuje da ima dosta nelegalne gradnje. Smatra da tržnica nije prilagođena 
današnjem vremenu i kao takva nije konkurentna trgovačkim centrima.  

 
Vijećnik Davor Vukovac iznosi da djelatnici zaposleni na tržnici prema potrebi ispomažu u 

drugim dijelovima društva. Predlaže da se na par mjesta u gradu postave štandovi za prodaju 
sezonskog voća i povrća. 

 
Vijećnik Krunoslav Šporčić smatra da je osnovni problem tvrtke grijanje, koje nije dobro 

riješeno kroz tarifni sustav na nivou države. Grijanje je moralo biti zakonski izdvojeno, a prije su 
se gubici nastali u tom sustavu pokrivali iz drugih izvora u okviru iste firme. Rješenje se može 
tražiti u izgradnji Energane, a činjenica je da GTG ovom gradu treba, te ako se ne nađe ekonomski 
model Grad će morati stati iza njih. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da Grad ne može sufinancirati grijanje, a 

građanima može pomoći kroz socijalni program.Također smatra da je GTG tvrtka od interesa za 
grad i da treba pronaći model kroz koji će im se pomoći. 

 
Direktor Elvis Kovačević iznosi slijedeće: 
- djelatnici tržnice rade i u drugim djelatnostima društva, 
- radi se na uplatnicima za grobna mjesta, 
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- na oglasnoj ploči kod mirkovačkog groblja izvješeno je da vlasnici grobnih mjesta 
trebaju dati svoje podatke. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (15 za, 5 protiv i 1 uzdržan) donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju GTG VINKOVCI d.o.o. za 2011. 
god.  

TOČKA 18. 
Aktualna pitanja 

 
1. Vijećnik Ivan Majhen postavlja pitanje  u ime Društva „Naša djeca“ što je sa donacijom Grada, 

odnosno kada će biti uplaćena Društvu. 
 
2. Vijećnica Marija Tanocki postavlja pitanje da li su osigurana sredstva za zaprašivanje 

komaraca. 
 
3. Vijećnica Slavka Bešlagić Langauer postavlja pitanje da li je moguće financijski pomoći 

obitelji sa troje bolesne djece koja su svi dobri učenici, a obitelj se nalazi u vrlo teškoj 
financijskoj situaciji. 

 
4. Vijećnik Josip Bošnjak postavlja pitanje rješavanja nelegalnog azila na adresi K. Frankopana 

17, koji zakonski ne može biti smješten u gradu i smeta svim stanovnicima ovog dijela grada. 
 
5. Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da isti problem treba riješiti i u Vrtnom naselju. 
 
5. Vijećnik Anto Jakovljević u ime stanara ulice Kralja Tomislava gdje su izgrađeni i postavljeni 

„ležeći policajci“ iznosi da stanari nisu zadovoljni izvedenim radovima jer isti ugrožavaju 
sigurnost prometa. Isti vijećnik postavlja pitanje vezano za spasilačku službu na Banji koju 
sada obavljaju djelatnici Gorske službe spašavanja, odnosno što je sa spasilačkom službom od 
prije. 

 
U nastavku sjednice gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi slijedeće: 
 
- izvjestio je o sastanku održanom vezano za arbitražni postupak Zajednice ponuditelja 

Strabag i Saubermacher AGF protiv ZOiS-a, odnosno da je Upravno vijeće prihvatilo arbitražni 
postupak u Munchenu jer su Osijek i Vukovar bili za tu opciju dok je Županja bila uzdržana, a 
Vinkovci i Beli Manastir protiv. Ako Trgovački sud u Zagrebu, gdje je predmet trenutno, odbaci 
sadašnju presudu onda nema troškova. Vezano za arbitražu u Munchenu iznosi da je europsko 
sudstvo možda i objektivnije, a ako se dogodi da se mora platiti tražit će se refundacija od Osijeka. 
Planira se ići i na razgovore u Vladu RH kako bi lobirala u ovom slučaju, 

- sredstva za Društvo „Naša djeca“ bit će uplaćena, kako Društvo do sada nije insistiralo na 
uplati sredstva zbog financijske situacije nisu niti prebačena, 

- za zaprašivanje komaraca i deratizaciju predviđeno je 200.000,00 kn, 
- Grad svojim građanima koji su socijalno ugroženi pomaže jednokratnim pomoćima koje 

su osigurane u Socijalnom programu, te se obitelj treba javiti i dostaviti određenu dokumentaciju 
kako bi im se moglo pomoći, 
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- što se tiče problema nelegalnog azila Udruge Ivan Rostaš Grad je upoznat sa istim i 
nastojat će riješiti iako u ovoj Udruzi nema volje za suradnju, 

- na Banji je angažirana Gorska služba spašavanja jer je ista financijski povoljnija od 
dosadašnje spasilačke službe, a također imaju certifikat,  

- izvještava vijećnike o programu i aktivnostima vezanim za obilježavanje Dana grada, kao 
i o sufinanciranju projekata Turističkog prstena Sopot i Tehnološkog parka od strane Ministarstva 
regionalnog razvoja, 

- krenula je izgradnja kružnog toka na križanju ulica H. D. Genschera i H. Vukčića 
Hrvatinića, 

- projekt Vinkovci plivaju obuhvaća svu djecu drugog razreda osnovne škole a realizira se 
u suradnji s Ministarstvom prosvjete, 

- natječaj za OŠ N. Tesle u Mirkovcima je u tijeku, 
- 22. srpnja u 10,00 sati obilježava se obljetnica pogibije 12 redarstvenika u Mirkovcima. 

 
 
 

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 
20,15 sati.  

 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 


