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Z A P I S N I K 

sastavljen na 37. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 03. listopada 2012. god. s početkom u 13,10 sati  

u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem  

predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   15. Ivan Bosančić 
2. Zvonimir Mišić   16. Josip Bošnjak 
3. Jakov Barišić   17. Mate Vukušić 
4. Aladar Spajić   18. Milica Benić 
5. Marina Načinović   19. Drago Majstorović 
6. Željko Brkić   20. Dubravka Kraljević 
7. Željko Bak    21. Mario Paljušaj 
8. Krunoslav Šporčić   22. Martina Levaković Banović  
9. Davor Vukovac   23. Ivan Majhen 
10. Ivan Barbarić   24. Dubravko Korenika 
11. Mario Dražić   25. Anto Jakovljević 
12. Vladimir Ćirić   26. Kornelija Krizmanić 
13. Stipo Ćorluka    27. Anto Vidović 
14. Marija Tanocki   28. Marijan Mišić   
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Kata Krešić   3. Slavka Bešlagić-Langauer 
2. Andrijana Bošnjak   

 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, 
Tomislav Šarić, zamjenik 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, Mandica Sanković i Nada Nekić - 
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Petar Kulić, direktor Energane 
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. 
                    

Prije početka sjednice, a na prijedlog predsjednika Kluba vijećnika SDP-a Mate Vukušića, 
minutom šutnje, odana je počast preminulom predsjedniku Hrvatskog sabora gosp. Borisu Špremu. 

 
 Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red, te predsjednik Kluba 

vijećnika SDP-a Mate Vukušić predlaže da se 2., 5., 6. i 7. točka skinu s dnevnog reda današnje 
sjednice. Prijedlog za skidanje točke 2. obrazlaže time što 12. prosinca ističe koncesija sadašnjem 
koncesionaru Tišina d.o.o., a podržavanje zahtjeva GTG Vinkovci d.o.o. da ove poslove ubuduće 
obavljaju oni smatra pogodovanjem. Navodi da u njihovom zahtjevu nema relevantnih pokazatelja 
koji bi išli u prilog tome da im se dodjele ovi poslovi. Predlaže nadopunu materijala. 

U materijalima za točke 5., 6. i 7. nema izvješća o radu te predlaže nadopunu materijala. 
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Predsjednik Vijeća određuje stanku u trajanju od pet minuta radi konzultacija s 
predsjednicima klubova vijećnika. 

 
Nakon stanke predsjednik Vijeća iznosi da nema dovoljno argumenata za promjenu 

dnevnog reda, te iznosi na usvajanje predloženi dnevni red koji vijećnici usvajaju sa 17 glasova 
„za“ i 11 glasova „protiv“. 

 
 

D N E V N I   R E D 
 Skraćeni zapisnik  

1. Prijedlog Odluke o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 
2012. godinu. 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se  
obavljaju dodjeljivanjem koncesije 

3. Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi. 
4. Prijedlog Odluke o  prijedlogu mreže osnovnih škola na području Grada Vinkovaca. 
5. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zrakoplovne luke «Bok» d.o.o. 

Vinkovci za 2011. godinu. 
6. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Tehnološkog parka d.o.o. Vinkovci za 

2011. godinu. 
7. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Energane Vinkovci d.o.o. za 2011. 

godinu. 
8. 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 Polugodišnjem izvještaju o izvršenju 
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 u raspravu se uključio vijećnik Ivan Majhen rekavši da zabrinjava 
nerealno planiranje proračuna koji je rađen vrlo optimistično (nisu ostvareni planirani prihodi od 
decentraliziranih funkcija, kao ni prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Smatra da štednja na 
obrazovanju i razvoju gospodarstva i poduzetništva nije dobra, jer su to generatori razvoja. Smatra 
da se može uštedjeti na uređenju grada, te postavlja pitanje u kojoj je fazi projekt Hrvatskog doma, 
te da li postoje osigurana sredstva za I. etapu. 

 
Vijećnik Ivan Barbarić smatra da proračun nije nerealno planiran, globalnu krizu osjećaju i 

Vinkovci, te nije došlo do očekivanog gospodarsko-poduzetničkog impulsa. Teret krize se ne 
smije prebacivati na građane. Obzirom da su Vinkovci od predviđenih 13 mil kn dobili samo 2 mil 
kn sa državne razine apelira na oporbene vijećnike da iskoriste političku vertikalu na državnoj 
razini za pomoć gradu. 

 
Vijećnik Ivan Majhen iznosi da vijećnici SDP-a nisu članovi Odbora za financije i proračun, te 

je nekorektno od istih očekivati da se angažiraju u dobivanju pomoći sa državne razine. 
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Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da unatoč gospodarskoj krizi investitori dolaze u neke 
druge dijelove RH, znači trebalo bi ih znati privući. Postavlja pitanje da li netko radi u 
gospodarskoj zoni jer smatra da se tamo vozilima ne može niti doći. Vezano za Hrvatski dom 
postavlja pitanje da li se radi na ovom projektu te upozorava da je izvođač uzurpirao pješačku 
stazu što je naročito građanima smetalo za vrijeme „Jeseni“.  

 
Vijećnik Ivan Barbarić navodi da se u grad kontinuirano ulaže te navodi da je u zadnjih pet 

godina uloženo 10 mil kn u ceste, a u zadnjih dvadeset godina 1,5 mlrd kn u uređenje i razvoj 
grada. 

 
Vijećnik Josip Bošnjak iznosi da je ovo polugodišnji presjek koji ne daje realnu sliku. Proračun 

je „živi organizam“ koji se može i treba pratiti. Ako se vidi da se ne puni predviđenom dinamikom 
trebalo se vidjeti gdje se moguće uštede, odnosno analizirati rad gradskih odjela jer su između 
pojedinih odjela velike razlike u realizaciji. Smatra da proračun treba biti optimističan ali sa 
realnom osnovom, te se u drugom polugodištu treba ozbiljno „uhvatiti posla“ i smanjiti nepotrebne 
troškove. Apelira da se u rad Odbora za financije i proračun uključe i vijećnici iz oporbenih 
stranaka jer smatra da među istima ima vrlo stručnih osoba. 

 
Vijećnik Ivan Majhen traži od vijećnika Barbarića da nabroji neke od većih investicija u gradu. 
 
Vijećnik Ivan Barbarić navodi slijedeće investicije: izgradnja OŠ I. Mažuranića, skelet bolnice, 

uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnja obilaznice i dr. 
 
Vijećnik Drago Majstorović iznosi da je tražio od svoje stranke da se izradi strategija razvoja 

Vukovarsko-srijemske županije, te smatra da svi saborski zastupnici s ovog područja trebaju 
zajednički nastupati u interesu grada i županije. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak podržava stav vijećnika Majstorovića o zajedničkom 

nastupu svih saborskih zastupnika u interesu grada i županije. 
 
Vijećnik Mate Vukušić smatra da se prebacilo na državnu razinu, a skrenulo s teme proračuna, 

koji je naš problem. Ne treba očekivati da će nam netko nešto dati jer do toga neće doći, nego sami 
trebamo brinuti o svojim financijama. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe pročelnica Lozić iznosi slijedeće: 
- vidljivo je da će doći do odstupanja planiranih decentraliziranih sredstava, te smatra da su 

ostale planirane veličine realne. 
 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić slaže se s mišljenjem vijećnika Josipa Bošnjaka da je 

proračun „živo tijelo“, te da se u prvih šest mjeseci ne može očekivati ništa bitno, te se očekuju 
bolji prihodi u drugom dijelu godine. Smatra da će do kraja godine proračun biti veći od 90 mil kn, 
a ako nema investicija ne možemo povlačiti decentralizirana sredstva koja se povlače tek po 
realizaciji projekata. Smatra da se saborski zastupnici trebaju aktivirati oko izgradnje škole u 
Mirkovcima. Vezano za Hrvatski dom staza nije uzurpirana nego je u funkciji radova a sami smo 
investitori. Čeka se ishod sudskog spora koji se vodi na Trgovačkom sudu u Osijeku. U 
poduzetničkoj zoni radi 5-6 tvrtki i napravljena je asfaltirana cesta. 

 
Vijećnik Ivan Majhen postavlja pitanje koliko će koštati I. faza Hrvatskog doma te da li su 

osigurana sredstva. Budući da iznos sredstava za plaće ne smije biti veći od 20% proračuna 
postavlja pitanje da li će doći do smanjenja mase za plaće. 
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Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da se trenutno troši 11% sredstava za plaće, za I. fazu 

Hrvatskog doma predviđeno je 33 mil kn, a predviđa se da bi cijeli projekt stajao preko 100 mil 
kn. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (17 za i 11 protiv) donose 
 

O D L U K U  

o Polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Grada  Vinkovaca za 2012. god. 
 

TOČKA 2. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada, koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije 

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

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mario Paljušaj rekavši da je ova 
odluka u interesu grada. Neshvatljivo je da „Vodovod“ nije imao uvjete za obavljanje ove 
djelatnosti, a GTG ih je stvorio u godinu dana, ali istovremeno se u materijalu ne navodi niti jedan 
financijski pokazatelj (broj pređenih kilometara, broj obavljenih usluga, tržišni udio GTG-a i 
koncesionara, dokaz pozitivnog poslovanja u prethodnom izvještajnom razdoblju). Smatra da se 
ovakvom odlukom šteti privatnom poduzetništvu i na određen način uvodi monopol. Ovaj način 
rada dovodi do pitanja tko ovdje daje koncesiju – GTG ili gradski odjel.  

 
Vijećnik Jakov Barišić iznosi da ima saznanja da je GTG opremljen za obavljanje ove 

djelatnosti te da i drugi gradovi provode isti princip. 
 
Pročelnik Slišković odgovara da je iz porezne prijave vidljiv prihod od prijevoza. 
 
Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje cijene koštanja 1 km za prijevoz pokojnika. 
 
Vijećnik Mario Paljušaj iznosi da je logično da će se na ovaj način povećati prihod GTG-a od 

ostalih djelatnosti, te postavlja pitanje hoće li to biti neki značajan iznos novaca. 
 
Vijećnik Mate Vukušić u ime Kluba vijećnika SDP-a iznosi da isti neće podržati ovu izmjenu 

odluke budući da se radi o nedorečenom materijalu iako načelno podržavaju da to radi GTG.  
 
Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić iznosi da je očigledno da ova djelatnost neće izvući 

GTG iz krize, ali se ovim otvara put za uprihodovanje više sredstava. 
 
Vijećnik Mario Paljušaj postavlja pitanje da li je GTG u problemima i zbog kupovine dva 

specijalna vozila, koja neće moći otplatiti prihodima od ove usluge. 
 
Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić iznosi da je GTG dospio u probleme zbog cijene 

energenata koje je kupovao po višoj cijeni a građanima zbog socijalnog trenutka prodavao po nižoj 
cijeni, odnosno cijena grijanja nije povećavana. 

 
Vijećnik Ivan Majhen smatra da je rješenje problema GTG-a u dokapitalizaciji i reorganizaciji 

poslovanja, a ne u podizanju kredita. 
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Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić slaže se s iznijetim ali iznosi problem blokiranog 
računa ove tvrtke. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (16 za, 10 protiv i 2 uzdržana) donose 
 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 

koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije 

 

Članak 1. 
 U Odluci o  komunalnim  djelatnostima koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije  
("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj 6/10)  u članku 2. podstavak  4. briše se. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga  dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 
 
 Nakon ove točke dnevnog reda predsjednik Vijeća određuje stanku u trajanju od 30 

min. Nastavak sjednice slijedi u 15,15 sati. 
 

TOČKA 3. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Mandica Sanković, pročelnica Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, koja je iznijela Prijedlog Odluke o broju 
etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi. 

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 rekavši sa se 
ovim izmjenama Odluka samo prilagođava novom zakonu te podržava donošenje iste. Smatra da 
ima više nelegalno izgrađenih zgrada nego što je navedeno i da ih je puno na gradskom zemljištu 
(kompletna tržnica je nelegalna, lokali kod pošte). Smatra da građane treba uputiti u proceduru 
legalizacije, te da Upravni odjel za prostorno uređenje i Upravni odjel za gospodarenje gradskom 
imovinom trebaju imati bolju međusobnu koordinaciju 
 
 Vijećnik Drago Majstorović također smatra da građane treba detaljno informirati o procesu 
legalizacije jer u pojedinim stambenim četvrtima (Radićev blok) ljudi imaju puno pomoćnih 
dvorišnih prostorija. 
 
 Pročelnica Sanković iznosi da je za podatke o nelegalnoj gradnji nadležna građevinska 
inspekcija, a gradski odjel za prostorno uređenje nastoji maksimalno približiti građanima postupak 
legalizacije (postoje obrasci za svaki tip divlje gradnje koji su dostupni i na web stranici grada, bit 
će organizirana prezentacija po mjesnim odborima) i riješiti što više nelegaliziranih objekata jer 
vrijednost nekretnina raste ukoliko su iste legalizirane. 
 
 Vijećnik Mate Vukušić iznosi primjedbu da je materijal nepotpun ali će Klub vijećnika 
SDP-a podržati ovu odluku jer smatra da je u interesu građana. 
 
 Predsjednik Vijeća predlaže da se za izvjesno vrijeme pripremi točka sa specifičnim 
slučajevima nelegalne gradnje kako bi se vijećnici mogli aktivirati i odgovarati na pitanja građana. 
 
 Pročelnica Sanković iznosi da Odjel dva puta mjesečno priprema materijale za 
Ministarstvo, te iste može dostaviti i Gradskom vijeću. 
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 Vijećnik Dubravko Korenika predlaže da Upravni odjel za prostorno uređenje dostavi nove 
materijale, a Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom dostavi popis bespravno 
izgrađenih objekata na gradskim parcelema. 
 
 Vijećnik Drago Majstorović iznosi da s obzirom na gospodarsku situaciju treba razmisliti 
kako pomoći građanima u financijskom dijelu legalizacije objekata. 
 
 Pročelnica Sanković iznosi da se snimka iz zraka ne naplaćuje, a plaća se katastarska 
podloga. Velik je trošak geodetske podloge i usluga arhitekta. Snimak izvedenog stanja na 
objektima do 50 m2 rade djelatnici odjela. 
 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi načelni stav da se za sve ono što je prihod grada 
treba omogućiti plaćanje na rate. 
 
 Pročelnica Sanković iznosi da je skup projektni dio, a i zakon je omogući obročnu otplatu. 
 

Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
 

O D L U K U 

o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi u Vinkovcima 

 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom određuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi 
na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne novine br. 86/12., 
čl. 5.). 

Članak 2. 
 Na nezakonito izgrađenoj zgradi, izgrađenoj protivno prostornim planovima Grada 
Vinkovaca može se, prema odredbi članka 5. stavka 2. i  3. Zakona o postupanju s nezakonito 
izgrađenim zgradama, ozakoniti još tri etaže od kojih je treća potkrovlje ako se takva zgrada nalazi 
unutar i/ili izvan građevinskog područja Vinkovaca. 
 

Članak 3. 
 Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi u 
Vinkovcima, KLASA: 350-02/11-01/74, URBROJ: 2188/01-01-11-2, Vinkovci, 13. listopada 
2011. godine, a koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 8/11.) stavlja se izvan snage. 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada 
Vinkovaca.  

TOČKA 4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o  prijedlogu mreže osnovnih škola na 
području 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 Anto Jakovljević rekavši da je 
određivanjem zajedničkog upisnog područja za škole N. Tesle i J. Kozarca došlo do troška 
plaćanja putnih troškova za odlazak djece u školu u grad iako imaju školu u Mirkovcima. Prijevoz 
se plaća iz decentraliziranih sredstava koja bi se mogla iskoristiti za opremanje škole. 

 



 7 

Predsjednik Vijeća smatra da treba omogućiti pravo na odabir škole. 
 
Vijećnica Milica Benić postavlja pitanje koliko se provode i poštuju pedagoški standardi u 

našim školama. 
 
Pročelnik Rečić odgovara da će se napraviti analiza pedagoških standarda po školama, a 

mreža osnovnih škola usaglašena je sa ravnateljima svih osnovnih škola. 
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak postavlja pitanje tko je trebao usuglasiti mrežu osnovnih 

škola. 
Pročelnik Rečić odgovara da prijedlog daje Upravni odjel društvenih djelatnosti i da je on 

usuglašen sa ravnateljima koji traže što veće upisno području jer se škole i financiraju prema broju 
djece. 

Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje da li će grad i dalje plaćati prijevoz u grad iako 
djeca imaju školu u Mirkovcima.  

 
Pročelnik Rečić odgovara da će se putni troškovi i dalje plaćati jer se želi omogućiti pravo 

izbora na mjesto školovanja. 
 
Vijećnica Milica Benić iznosi da je ove jeseni prilikom pokušaja upisa djece iz Mirkovaca 

u školu J. Kozarca bilo problema te traži pojašnjenje. 
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da škola J. Kozarca mora upisati svu djecu iz 

Mirkovaca koja na to imaju pravo (raspored po ulicama) i da u tom dijelu ne može biti 
improvizacija. 

 
Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje s obzirom da postoje dva upisna područja koja se 

preklapaju što u slučaju da puno djece želi u jednu školu a druga ostaje prazna. Smatra da na 
ovakav način ne treba donositi odluke i da materijal treba poslati na doradu. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da su ravnatelji dužni provoditi odluke Gradskog 

vijeća, a odjel treba preuzeti odgovornost za za svoj prijedlog. 
 

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

O D L U K U 

o prijedlogu mreže osnovnih škola na području Grada Vinkovaca 
 

TOČKA 5. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Lozić koja je iznijela prijedlog 
Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zrakoplovne luke «Bok» d.o.o. Vinkovci za 2011. 
godinu. 
 Materijal za ovu točku nalazi se u prilogu zapisnika, te se ovdje posebno ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Josip Bošnjak rekavši da je 
materijal manjkav, jer u istom nije dostavljeno izvješće o radu, nego samo financijsko izvješće. 
Postavlja pitanja za koju djelatnost je «Bok» registriran, te da li je u ovoj izvještajnoj godini 
obavljao djelatnost (ukoliko je - za koga, kao i da li je istu obavljao uz naplatu ili gratis). Također 
smatra da ukoliko isti ne obavlja djelatnost, da nema smisla niti postojati. Smatra da treba iznijeti 
podatak koji su udjeli ovog društva, te da li je na osnovu istih nešto uprihodovao. Ako društvo 
nema aktivnosti za razmisliti je da li ima smisla ulagati u nešto što postoji samo fiktivno. 
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Vijećnik Ivan Majhen postavlja pitanje zašto izvješće ne podnosi nazočni direktor tvrtke. 

Traži podatke o udjelima „Boka“ u drugim tvrtkama. 
 

 Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da je nelogično da Grad ima tvrtku bez zaposlenih, s 
kojim ciljem je osnovana, kakve koristi Grad ima od iste i kakva je vizija razvoja. Iznosi da je 
prošle godine tvrtka poslovala sa gubitkom, a jedini prihodi su subvencije od grada. Da li tvrtka s 
nekim ima ugovor o najmu? 
 
 Pročelnica Sanja Lozić iznosi slijedeće: 

- Grad je tvrtku „Bok“ osnovao 1994. god. kako bi mogao ući u vlasničku strukturu 
„Novosti“ jer je po tadašnjem zakonu to jedino tako bilo moguće, 

- do početka ove godine tvrtka nije imala uposlenih, a sada se radi o jednom uposleniku, 
koji za Udrugu Zrakoplovni klub „Vrabac“ obavlja poslove, 

- iznosi da tvrtka „Bok“ nije uprihodavala sredstva od udjela u „Novostima“, 
 
 Pročelnik Mario Komšić iznosi da je njegov zadatak kao direktora bio da ustroji tvrtku i 
provede natječaj o zapošljavanju djelatnika. 
 
 Vijećnik Josip Bošnjak iznosi da je Grad stvorio fantomsku tvrtku koju godinama 
financira, a Udruga u njoj radi za svoj račun. 
 

Vijećnik Dubravko Korenika postavlja pitanje kakvu korist Grad ima od ovog društva, te 
da li je natječaj za upošljavanje bio javan. Također postavlja pitanje čije je zemljište, osoba je 
zaposlena, Grad je financira, a 90% posla odrađuje za Udrugu koja jedina ima korist od toga. 
Postavlja pitanje zašto je Grad dao 40 tisuća kuna. 

 
Vijećnik Ivan Majhen postavlja pitanje što je sa udjelima tvrtke i kakva je vizija razvoja jer 

svrha tvrtke treba biti generiranje prihoda. 
 
Vijećnica Martina Levaković-Banović iznosi da iz navedenog proizlazi slijedeći zaključak: 

- udruga koristi gradsko zemljište bez naknade, a osoba koja je član udruge i radi za udrugu 
zaposlena je gradskoj tvrtki i prima plaću. Postavlja pitanje da li ima još korisnika zračne luke, te 
zašto Grad nema prihoda od panoramskih letova koji se naplaćuju, te da li je direktor zadovoljan 
radom društva. 

 
Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje kolika je plaća zaposlenog djelatnika. 
 
Pročelnik Mario Komšić iznos da je vizija razvoja izgraditi moderno sportsko letjelište koje 

bi bilo potpora turističkim projektima. Udruga je zračnu luku dobila na korištenje, a plaća 
uposlenog djelatnika je 7.000,00 kn. Ne možemo naplaćivati panoramsko letenje koje provodi 
udruga jer ista nije u vlasništvu grada.  

 
Vijećnica Martina Levaković-Banović konstatira da udruga ima avione, a Grad ima zračnu 

luku te postavlja pitanje kako se „Bok“ registrirao ako nema avione, te što se 2011. god. radilo u 
„Boku“. 

 
Pročelnik Mario Komšić iznosi da nije bilo aktivnosti, a troškovi za funkcioniranje tvrtke 

su iznosili 13.000,00 kn. 
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Predsjednik Senko Bošnjak iznosi da je ovo bila pasivna firma, radi se o specifičnoj 
djelatnosti, a sad se želi u staviti u funkciju i postaviti na zdrave temelje.  

 
Vijećnik Josip Bošnjak iznosi da poštuje viziju direktora kao pojedinca, ali smatra da je 

Gradsko vijeće o istoj trebalo raspraviti i biti upoznato. 
 
Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da je zemljište u vlasništvu Grada dano udruzi na 

korištenje bez naknade, kakvu korist Grad ima od toga, ako i zaposlenik kojeg grad plaća radi za 
udrugu. Smatra da se s Gradskim vijećem dijele samo problemi. 

 
Pročelnik Mario Komšić iznosi da se ovdje radi o 2011. god. kad nije bilo uposlenih. 
 
Vijećnica Martina Levaković-Banović postavlja pitanje tko su korisnici zračne luke i da li 

istu koriste i poljoprivredni avioni. 
 
Pročelnica Sanja Lozić iznosi da se kroz osnivanje „Boka“ ušlo u vlasničku strukturu 

„Novosti“ i zato isti nije ugašen. Tvrtka se može osnovati za što god se hoće, a porez se plaća 
prema prvoj nominiranoj djelatnosti. Zemljište je u vlasništvu grada, postoji ugovor sa „Vrapcem“, 
40 tisuća kuna je prispjelo, a 13 tisuća kuna je trošak. Novac nije potrošen, a tvrtka je cijelo 
vrijeme bila pasivna. 

 
Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić iznosi da to nije jedina udruga koja koristi 

gradsko zemljište jer to radi i „Cibalia“, Teniski klub, škole i dr. Planiraju se dva velika turistička 
projekta (Kamenice i Turistički prsten Sopot) kroz koje bi se trebalo povući sredstva iz europskih 
fondova, a zračna luka je ovdje bitan segment te bi se zaživljavanjem istih projekata i pokrenulo 
letjelište. 

 
Vijećnik Mate Vukušić iznosi da su sa drugim slučajevima korištenja gradskog zemljišta 

(Cibalia) vijećnici bili upoznati. Postavlja pitanje direktoru Komšiću da li je, obzirom da „Bok“ 
ima udjel u „Novostima“ od 300.000,00 kn, upoznat s činjenicom da radnici dva mjeseca nisu 
dobili plaću. 

Vijećnik Ivan Majhen konstatira da se u 2011. god. „Bok“ nije bavio prijevozom putnika 
niti upravljao tom stazom, te postavlja pitanje da li u 2012. god. raspolaže avionima i upravlja 
stazom. 

Direktor Mario Komšić daje negativan odgovor. 
 
Vijećnica Martina Levaković-Banović postavlja pitanje da li poljoprivredni avioni koriste 

ovo zemljište te što je zaposleni djelatnik napravio za ova četiri mjeseca. 
 
Vijećnica Milica Banić postavlja kakvu stručnu spremu ima djelatnik za plaću od 7.000,00 

kn i što stoji u opisu njegovog radnog mjesta. 
 
Direktor Mario Komšić iznosi da će pitanje djelatnika biti dano u izvješću za 2012. god., a 

sa problemima u „Novostima“ je upoznat. Opis poslova djelatnika će dostaviti u pisanom obliku. 
 
Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić iznosi da nema informacije o tome da li 

poljoprivredni avioni koriste ovo zemljište, a odgovor se može dostaviti. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (13 za, 8 protiv i 2 uzdržana) donose 
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Z A K LJ U Č A K 

 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zrakoplovne luke «Bok» d.o.o. 
Vinkovci za 2011. god. 
 
 

TOČKA 6. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Lozić koja je iznijela prijedlog 
Izvješća o radu i financijskom poslovanju Tehnološkog parka d.o.o. Vinkovci za 2011. godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić koji predlaže da se 
ova točka skine s dnevnog reda današnje sjednice jer izvjestitelj nije nazočan sjednici. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da nema potrebe za skidanjem ove točke s 

dnevnog reda jer je pročelnica Upravnog odjela financija upoznata s ovom točkom. 
 
Vijećnik Mario Paljušaj iznosi da je Tehnološki park zamišljen kao projekt za poticanje 

poduzetništva, a od direktora se očekuje vizija. Predlaže sufinanciranje nabavke softvera od strane 
Grada tvrtkama koje uđu u poduzetnički inkubator. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak predlaže zaključak kojim se obvezuje direktor 

Tehnološkog parka da na jednoj od narednih sjednica podnese izvješće o radu kao i plan razvoja za 
iduće razdoblje. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (13 za, 8 protiv) donose 

 
Z A K LJ U Č A K 

 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Tehnološkog parka d.o.o. Vinkovci 
za 2011. god. 
 
 Pod istom točkom dnevnog reda vijećnici jednoglasno donose 
 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 
 Obvezuje se direktor Tehnološkog parka d.o.o. Vinkovci, da na slijedećoj i drugoj sjednici 
Gradskog vijeća podnese cjelovitu informaciju o radu u proteklom razdoblju, te planu i viziji 
razvoja u narednom razdoblju. 
 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Petar Kulić, direktor Energane Vinkovci 

d.o.o. koji je iznio prijedlog Izvješća o radu i fiancijskom poslovanju Energane Vinkovci d.o.o. za 
2011. godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
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 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik  Mate Vukušić rekavši da 
Energanu smatra potrebnom na predviđenoj lokaciji. Iznosi da je na početku projekta napravljena 
greška na način da nije dovoljno senzibilizirano stanovništvo. Izmještanje na drugu lokaciju 
iziskuje određena financijska sredstava, a opet može donijeti probleme sa građanima. Postavlja 
pitanje da li se sufinanciranje od strane Vodoprivrede u iznosu od 100.000,00 kn vodi kao 
pozajmica te da li će se isto vratiti. Izgradnju Energane podržava u svakom smislu jer je to idealno 
rješenje za grad Vinkovce. 
 
 Vijećnik Ivan Bosančić iznosi da su sredstva koja su dosad potrošena za ovaj projekt 
utrošena po principu javne nabave. Iznosi da su obavljeni kontakti sa građanima koji nisu imali 
ništa konkretno protiv izgradnje Energane ali je isto tako jednostavno ne žele na toj lokaciji, 
premda je ista u ekološkom smislu najprihvatljivija kao izvor toplinske energije. 
 
 Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da je iz ovog projekta vidljiva korist za grad te 
postavlja pitanje da li upravni spor zadržava izvršenje, koliko to može trajati, te iznosi da treba 
prepoznati koje su to osobe, koji interesi i tko stoji iza toga. Smatra da će i pomicanjem lokacije za 
100-500m opet biti prigovora, treba pokušati projekt približiti ljudima. Postavlja pitanje što je 
energent, da li je osigurana sirovina i tko će financirati projekt. 
 
 Vijećnik Josip Bošnjak iznosi pohvalu izvjestitelju koji je u svom izlaganju rekao puno 
toga i uvjerio nazočne da je projekt za dobrobit građana Vinkovaca. Iz ovoga proizlazi da izvješće 
mora podnijeti odgovorna osoba koja je upoznata s poslovanjem. 

 
 Potpredsjednik Vijeća Zvonimir Mišić iznosi da bi od Energane bile i dodatne koristi u 
smislu zapošljavanja ljudi. Smatra da građane treba osvijestiti i educirati da izgaranje drveta nije 
štetno, a osobno misli da građane više brine transport kamiona. Smatra da Hrvatske šume svakako 
trebaju ući u suvlasništvo Energane jednakim ili većinskim dijelom s obzirom da iste imaju 
financijska sredstva, a time se rješava i problem nabavke sirovine, jer Hrvatske šume Vinkovci 
raspolažu s dovoljnom količinom biljne mase. 
 
 

Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Petar Kulić iznosi slijedeće: 
- postojeća lokacija je najbolja, treba poraditi na promjeni javnog mišljenja građana, a 

zamjenska lokacija bila bi kod bazena, 
- pozajmica Vodoprivrede će se vratiti kad zaživi projekt, 
- interes Energane je da Hrvatske šume uđu u suvlasništvo, 
- Energana Vinkovci nije stranka u postupku već građani i država. 

 

Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (13 za, 8 uzdržanih) donose 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Energane Vinkovci d.o.o. za 2011. 
god. 
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TOČKA 8. 

Aktualna pitanja 
 

1. Vijećnik Drago Majstorović postavlja slijedeća pitanja: 
- kada će biti postavljena ulična svjetiljka na raskrižju ulica Ćirila i Metoda i R. Boškovića, 
- planira li se postavljanje signalizacije i opreme za smirivanje prometa na raskrižju ulica 

Ćirila i Metoda i R. Boškovića, te raskrižju M. Gupca i R. Boškovića, 
- problem odlagališta otpada na privatnim parcelama u ul. R. Sremeca, 
- da li se planira postavljanje dječjeg igrališta u Radićevom bloku na bivšem Vašarištu, 
- traži da se u proračunu osiguraju sredstava za obilježavanje Međunarodnog dana starijih 

osoba. 
 

2. Vijećnik Mario Paljušaj iznosi pohvale za postavljene ležeće barijere na Slaviji ali upozorava 
da ih treba bolje označiti. Također upozorava da prometno treba bolje riješiti dva raskrižja u 
gradu, odnosno križanje Splitske i J. Runjanina, te križanje Zagrebačke i A. Šenoe. 

 
3. Vijećnik Josip Bošnjak iznosi pohvalu za obnovu bivše PIK-ove zgrade te postavlja pitanje da 

li se u istoj gradi kotlovnica na biomasu, te da li su u tom kontekstu obavljeni razgovori sa 
predstavnicima institucija u blizini koje bi se također mogle grijati iz ove kotlovnice (osnovne 
škole, sportska dvorana i kazalište). 

 
4. Vijećnik Ante Vidović postavlja slijedeća pitanja: 

- dokle se došlo sa projektom škole N. Tesle u Mirkovcima, 
- rješavanje cestovnog prijelaza u Maloj Bosni, 
- provođenje deratizacije u gradu. 
Na ova pitanja vijećnik traži pismeni odgovor. 
 
Također postavlja slijedeća pitanja: 
- pitanje nogostupa u ul. M. Gupca, 
- kada će se pristupiti sanaciji i izgradnji biciklističkih staza sa horizontalnom i 

vertikalnom signalizacijom, 
- obzirom da se na vinkovačkoj tržnici više ne smiju prodavati rabljene stvari, a od čije su 

prodaje pojedini građani preživljavali, postavlja pitanje da li se mogu vratiti na „staru 
lokaciju“. 

 
5. Vijećnica Marija Tanocki podsjeća pročelnika Sliškovića na pitanje izgradnje nogostupa u 

Kačićevoj kao i vjetrobrana na autobusnom stajalištu. Također postavlja pitanje da li se planira 
asfaltiranje dijela ceste između groblja i Banje. 

 
6. Vijećnik Marijan Mišić postavlja pitanje registra nekretnina u elektroničkom obliku a koje su u 

vlasništvu Grada Vinkovaca. 
 

U nastavku sjednice izneseni su slijedeći odgovori: 
 
Pročelnik Ante Slišković iznosi da su biciklističke staze problem grada, ideje postoje ali u 

ovoj godini nije ništa planirano jedino se radi na projektu spoja Nuštra i Vinkovaca.  
Vezano za tržnicu iznosi da su se žalili prodavači koji plaćaju lokaciju, odnosno izjavljuju 

da im prodavači rabljenih stvari zauzimaju mjesto. 
Za nogostup i vjetrobran u Kačićevoj će se provjeriti, a cestu između groblja i Banje će se 

asfaltirati kad bude sredstava. 
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Pročelnica Zlata Vuić-Resli iznosi da evidencija gradskih nekretnina u elektronskom obliku 

postoji od 2000. god., a trenutno se dodatno ažuriraju. 
 
Potpredsjednik Zvonimir Mišić iznosi da su vođeni razgovori sa ovim institucijama oko 

priključenja na kotlovnicu u PIK-ovoj zgradi, ali je problem što se ne zna kada će projekt biti 
gotov, moguće se uključiti i godinu dana prije završetka projekta. 

 
Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić  iznosi slijedeće: 

- kod izrade proračuna, sukladno proračunskim mogućnostima planirat će se sredstva za 
obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba i vodit će se računa o starijoj populaciji, 

- natječaj za OŠ N. Tesle je završen i pristigla je jedna žalba, nada se da će se uskoro 
potpisati ugovor i početi s radom, 

- proveden je natječaj za deratizaciju koja bi uskoro trebala krenuti, 
- upoznat je sa problemom „buvljaka“, osobno je kontaktirao sa inspekcijskim službama te 

dobio odgovor da su isti u obvezi poštivati zakon i ne mogu praviti iznimke. U slučaju ne 
provođenja zakona bila bi kažnjena tržnica, odnosno tvrtka GTG. 

 
 
 

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 
18,55 sati.  

 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec.  
 
 


