
Z A P I S N I K 
sastavljen na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 09. srpnja 2008. god. 
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 12,00 sati 

pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Ivan Klarić   14. Milan Mavrović 
2. Ivan Perić   15. Nada Čordašić 
3. Zdenka Raguž  16. Josip Vidosavljević 
4. Toma Mišić  17. Željko Turda 
5. Jakov Barišić  18. Tomislav Zadro 
6. Vladimir Ćirić  19. Krešo Kevo 
7. Ivan Barbarić  20. Mirjana Pešec 
8. Ante Todorić  21. Tunjo Tomić 
9. Ljubo Karaman  22. Željko Brkić 
10. Damir Rimac  23. Senko Bošnjak 
11. Željko Janović  24. Franjo Bilić 
12. Mate Vukušić  25. Vjekoslav Ivanić 
13. Dubravka Kraljević  26. Bogdan Maglov 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Anto Blažanović  4. Tomislav Šarić 
2. Zvonimir Mišić  5. Mihajlo Tomašković 
3. Željko Matica   
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Dragutin Veselčić, direktor Vinkovačke 
televizije d.o.o., Mladen Karlić, gradonačelnik Grada Vinkovaca, Željko Ilić, zamjenik 
gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela 
za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada, Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, te predstavnici sredstava javnog 
priopćavanja. 

 
Zapisnik vode: Antonija Perkunić i Jelena Jurčević, djelatnice Upravnog odjela za normativnu 

djelatnost i opće poslove. 
Sjednica je tonski zabilježena. 
 
Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red koji nazočni vijećnici usvajaju 

većinom glasova. 
D N E V N I    R E D 

Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Vinkovaca. 
2. Izvješće o financijskom poslovanju Vinkovačke televizije za 2007. godinu. 
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. god. 
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2008. god. 
5. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Vinkovaca za 2007. 

godinu. 
6. Prijedlog Financijskog izvješća o poslovanju Zrakoplovne luke «Bok» d.o.o. Vinkovci i Prijedlog 

Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za 2007. godinu. 
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjem vrtiću «Kosjenka» Vinkovci. 
8. Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2007. godinu. 
9. Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja Grada Vinkovaca za 2008. godinu. 
10. Aktualna pitanja. 

 
Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice Gradskog vijeća nazočni vijećnici usvajaju bez primjedbi. 



TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je dr. Mladen Karlić, predsjednik Odbora za dodjelu 

javnih priznanja Grada Vinkovaca koji je iznio Prijedlog Odluke o dodjeli 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 Željko Janović sa pitanjem koji su 

kriteriji za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca i da li je broj dobitnika ograničen. 
Vijećnik Josip Vidosavljević predlaže da se umjesto riječi «izuzetan» koriste riječi «ustrajan i 

dugogodišnji». 
Dr. Mladen Karlić odgovara da je osnovni kriterij dugogodišnji predani rad na nekom području, a 

broj dobitnika nije brojčano ograničen. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose 

 
 

O D L U K U 
o dodjeli priznanja Grada Vinkovaca 

 
I. 

 Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca” za 2008. godinu dodjeljuje se: 
 
1. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA RUNJANINA VINKOVCI, Istarska 3,  za izuzetna 

ostvarenja na području prosvjete i kulture u  proteklih 60 godina rada, 
2. DRUŠTVO HRVATSKA ŽENA VINKOVCI, Glagoljaška 13, za izuzetna ostvarenja na području 

humanitarnog djelovanja, 
3. Prof. JOSIP PETRINOVIĆ, Vinkovci, za izuzetna ostvarenja na području tjelesne kulture, športa i 

zaštite okoliša, 
4. ĐURO ZARIĆ, Vinkovci, za izuzetna ostvarenja na području glazbenog obrazovanja i izrade 

glazbenih instrumenata,  
5. Prof. HELENA KUHARIĆ,  Vinkovci, predsjednica Društva  «Hrvatska žena» Vinkovci, za 

izuzetna ostvarenja na području humanitarnog, prosvjetnog, kulturnog i javnog života Grada 
Vinkovaca.  

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. 
 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Dragutin Veselčić, direktor «Vinkovačke televizije» 

d.o.o. koji je podnio Izvješće o financijskom poslovanju Vinkovačke televizije d.o.o. za 2007. 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 Dubravka Kraljević sa slijedećim 

pitanjima: 
- kome su i u kojem iznosu otpisani dugovi. 
Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje zašto nije dostavljena bilanca poduzeća. 
Odgovarajući na postavljena pitanja Dragutin Veselčić iznosi slijedeće: 
- otpisano je cca 400.000,00 kn, a radi se o dugu starom 10 i više godina te neke tvrtke dužnici 

više i ne postoje, 
- bilanca poduzeća nije dostavljena jer su isti podaci pojednostavljeni u izvješću kako bi 

vijećnicima svih struka bili razumljivi. 
Vijećnik Josip Vidosavljević smatra da je plaća na VTV-u niska za prosjek RH, te postavlja 

pitanje iznosa od cca 8.000,00 kn koliko proizlazi da je svakom djelatniku isplaćeno tijekom prošle 
godine u vidu raznih nagrada. Smatra da je bolje povećati plaće nego davati tolike nagrade. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća »većinom» glasova donose 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
I. 

 Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju “Vinkovačke televizije” d.o.o. za 2007. god. 
 



TOČKA 3. 
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 
održavanja komunalne infrastrukture za 2008. 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 Vidosavljević sa primjedbom da 

nakon radova na održavanju infrastrukture javne površine najčešće ostanu nesanirane (rubnici nakon 
rekonstrukcije vodovodne mreže). 

Pročelnik Slišković odgovara da su planirani još neki radovi na održavanju infrastrukture, a nakon 
toga će se sanacija napraviti u kompletu. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno donose 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. GODINU 

 
Članak 1. 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2008. god. („Službeni glasnik“ br. 
20/07.) u točki III. iznos „18.630.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „20.360.000,00 kn“. 

Članak 2. 
U točki IV. u podtočki 1. iznos „9.230.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „10.960.000,00 kn“ 

a u podtočki 4. iznos „2.500.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „2.775.000,00 kn“. 
Članak 3. 

U tabelarnom prikazu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu u točki 
1. iznos „9.230.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „10.960.000,00 kn“, a u točki 4. iznos 
„2.500.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „2.775.000,00 kn“. 

Članak 4. 
U tabelarnom prikazu Programa održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnje atmosferskih voda 

(slivnici) za Grad Vinkovce točka 2. „Presvlačenje asfaltom „ (5 cm) mijenja se i glasi: 
PRESVLAČENJE ASFALTOM (5 cm)     
P. MIŠKINE (2 MO) M2 2.200,00 265,80 584.763,85 
S. RADIĆA (2 MO) M2 2.200,00 140,45 309.000,00 
BLATO (5 MO) M2 1.500,00 87,00 130.000,00 
JADRANSKA (6 MO) M2 900,00 62,22 56.000,00 
DREN (6 MO) M2 680,00 71,00 48.000,00 
ŠENOINA (8 MO) – OD  
HRVATSKIH KRALJEVA DO ZAGREBAČKE  

M2 1.200,00 200,00 240.000,00 

K. FRANKOPANA (9 MO) M2 2.300,00 204,00 469.508,20 
G. KRKLECA (10 MO) M2 1.000,00 100,00 100.000,00 
P. SVAČIĆA (10 MO) M2 1.800,00 78,00 140.000,00 
M. TOPALOVIĆA (10 MO) M2 1.400,00 100,00 140.000,00 
S. PAVIČIĆA (10 MO)  M2 750,00 100,00 75.000,00 
PRIVLAČKA (11 MO) M2 5.500,00 100,00 553.000,00 
ULICA 22. LIPNJA (12 MO) M2 1.400,00 100,00 140.000,00 
V. VLAHOVIĆA (12 MO) M2 5.400,00 134,00 723.930,61 
HAJDUK MIRKA (12 MO) M2 2.600,00 100,00 276.179,00 
VUKOVARSKA M2   163.934,43 
ODVOJAK – J. KOZARCA M2   81.967,21 
DUGA/BANA JELAČIĆA M2   408.836,07 
UKUPNO:    4.640.119,37 

Točka 13. „Pješačke staze“ u podtočki 2. iznos “350.000,00 kn” mijenja se i glasi 
“513.934,43kn”. 

Članak 5. 
 U tabelarnom prikazu “Program održavanja javne rasvjete” u redku sveukupno iznos 

„500.000,00 kn“ mijenja se i glasi „775.000,00“. 
Članak 6.  

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

 



TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio Prijedlog 

Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. 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  Vidosavljević sa pitanjem da li se 

prilikom izgradnje javne rasvjete vodi računa o energetskoj štedljivosti i ekološkim elementima, na što 
pročelnik Slišković odgovara da odgovorna osoba za javnu rasvjetu vodi računa o svim ovim 
elementima. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno donose 
 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. GODINU 

 
 

Članak 1. 
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu («Službeni 

glasnik» Grada Vinkovaca br. 20/07) u čl. 4. iznos «22.178.000,00 kn» mijenja se iznosom 
«26.388.000,00 kn». 

 
 

Članak 2. 
U tabelarnom prikazu «Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. 

godinu u točki 4. Opskrba pitkom vodom iza podtočke 12. dodaju se slijedeće podtočke: 
13. Rekonstrukcija vodovodne mreže u «pješačkoj zoni»  i Dugoj ulici    1.430.000,00 kn 
14. Rekonstrukcija vodovodne mreže u «Lenijama» 270.000,00 kn 
UKUPNO: 2.450.000,00 kn 
  
 
 

U točki 5. «Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda» iza podtočke 10. dodaju se slijedeće 
podtočke 
11. Zacjevljenje kanala   u  V. N. Selu   52.000,00 kn 
12. Izgradnja kanalizacije u Bloku J. Domca  75.000,00 kn 
13. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Lenijama 910.000,00 kn 
14. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže na tržnici 170.000,00 kn 
15. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u ul. S. Jankovića   60.000,00 kn 
16. Izgradnja kanalizacijske mreže  u Dugoj ulici 63.000,00 kn 
17. Vinkovci – istočni kolektor    300.000,00 kn 
UKUPNO:                4.130.000,00 kn 

 
 
 
Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi: 
6. GROBLJE 

Red. 
broj 

RADOVI PREDRAČUNSKA 
VRIJEDNOST 

1. Otkup zemljišta za groblje 550.000,00 kn 
2. Izgradnja zida na židovskom groblju  

i izgradnja ograde 
 

330.000,00 kn 
 UKUPNO: 880.000,00 KN 

 
 
 
 
 



Članak 3. 
Red «SVEUKUPNO» mijenja se i glasi: «SVEUKUPNO 1+2+3+4+5+6 - 26.388.000,00 kn». 

 
 

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

«Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 
 
 
 
 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija 

koja je podnijela Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Vinkovaca za 
2007. 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 smatra 

nedopustivim da se ljetne terase pojavljuju kao prepreka bezuvjetnom mišljenju revizije.  
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno donose 
 

Z A K L J U Č A K 
I 

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Vukovar, o obavljenoj reviziji 
financijskih izvještaja i poslovanja Grada Vinkovaca za 2007. godinu. 

 
 
 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak koja je iznijela Prijedlog 

Financijskog izvješća o poslovanju Zrakoplovne luke «Bok» d.o.o. Vinkovci i Prijedlog Odluke o 
prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za 2007. godinu. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 

 
O D L U K U 

o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća  
za 2007. god. Zrakoplovne luke “BOK” d.o.o., Vinkovci 

 
Točka 1. 

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća slijedeća financijska izvješća Zrakoplovne luke 
“BOK” d.o.o. Vinkovci: 
 1. Bilancu sa zbrojem aktive i pasive 
   na dan 31. prosinca 2007. god. …………………………………………….321.557,49 kn 

2. Račun dobitka i gubitka za razdoblje od  
01. siječnja do 31. prosinca 2007. god. sa  
slijedećim podacima  

- Prihodi …………………………………………………………….………...7.044,40 kn 
 - Rashodi ………………………………………………………………………1.917,30 kn 
 - Dobitak prije oporezivanja …………………………………………………...5.127,10 kn 
 - Dobitak financijske godine……………………………………………...……4.575,49 kn 

3. Bilješke uz financijska izvješća. 
Točka 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom glasniku" 
Grada Vinkovaca. 

 
 
 



TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih 

djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjem vrtiću «Kosjenka» 
Vinkovci. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 

 
O D L U K U 

o sufinanciranju boravka djece u dječjem vrtiću «Kosjenka» 
 

Članak 1. 
Odobrava se sufinanciranje novootvorenog dječjeg vrtića «Kosjenka» u Vinkovcima, I. 

Mažuranića 3, koji nije u vlasništvu grada Vinkovaca. 
Sufinanciranje će se obavljati temeljem Mjerila o načinu i uvjetima sudjelovanja Grada Vinkovaca 

u financiranju dječjih vrtića na području Grada čiji vlasnik nije Grad (“Službeni glasnik” Grada 
Vinkovaca br. 20/07). 

Sufinanciranje počinje po osiguranju potrebnih financijskih sredstava u Proračunu Grada 
Vinkovaca za 2008. godinu. 

Članak 2. 
S dječjim vrtićem «Kosjenka» zaključit će se poseban ugovor temeljem navedenih Mjerila 

citiranih u članku 1. ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» grada 

Vinkovaca. 
 
 

TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, pročelnik Upravnog odjela za 

normativnu djelatnost i opće poslove koji je iznio Analizu sustava zaštite i spašavanja za 2007. god. 
Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno utvrđuje slijedeće: 

 
Sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama, 
način upravljanja i rukovođenja i koordiniranja u akcijama zaštite i spašavanja kao i prava, obveze i 
osposobljavnje sudionika zaštite i zadaća i ustroj tijela za rukovođenje i koordinaranje u aktivnostima 
zaštite reguliran je odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04.). 
 Člankom 2. st. 3. određeno je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuju 
i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje, u okviru svojih prava i obveza 
utvrđenih Ustavom i zakonom. 
 Sudionici zaštite i spašavanja su pravne i fizičke osobe, izvršna i predstavnička tijela Grada 
Vinkovaca, udruge građana i središnja tijela državne uprave. 
 Moguće opasnosti i prijetnje koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velike nesreće 
razvrstane su, ovisno o uzrocima nastanka na: 

- prirodne, 
- tehničko tehnološke, 
- ratna djelovanja i terorizam i 
- proizvodnju, skladištenje, preradu, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje vezano za 

opasne tvari koje predstavljaju stvarnu ili potencijalnu opasnost. 
Na području Grada Vinkovaca u tijeku 2007. godine na području Grada Vinkovaca nisu 

registrirane opasnosti i prijetnje koje bi zahtjevale aktivnosti zaštite i spašavanja stanovništva. 
Odgovarajućim aktivnostima popraćeno je Proglašenje elementarnih nepogoda od strane 

Vukovarsko-srijemske županije, Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i to 24. 
srpnja 2007. godine zbog sušnog razdoblja tijekom proljetnih mjeseci te Proglašenje elementarne 
nepogode od 22. kolovoza, zbog šteta na poljoprivrednim kulturama proljetne sjetve. Zbog razloga 
proglašenja elementarne nepogode aktivirano je Povjerenstvo za procjenu šteta, izvršen je uvid i 
procjena štete, ali nisu, niti je bilo potrebno, provođene aktivnosti zaštite i spašavanja. 



S ciljem utvrđivanja polaznih osnova za optimalnu zaštitu i spašavanje na području Grada 
Vinkovaca, kao važnim čimbenikom za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih dobara i 
okoliša, Grad Vinkovci, gradsko Poglavarstvo osnovalo je Zapovjedništvo zaštite i spašavanja na 
svojoj sjednici održanoj 26. rujna 2006. godine.  
 Grad Vinkovci za razdoblje 2007. godine planirao je proračunska sredstva kao izdvajanje za 
sustav zaštite i spašavanje te sustav za zaštitu od požara i tehnoloških eksplozija.  
 Prilikom donošenja donošenja Rješenja o izmjeni Rješenja o izmjeni i dopuni o imenovanju 
članova Zapovjedništva razmatrano je funkcioniranje pravnih osoba i resursa koji su na raspolaganju, 
ali iz razloga nepostojanja procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, donošenje operativnog 
plana zaštite i spašavanja je odgođeno, do donošenja odgovarajućih  dokumenta. Naime, Pravilnikom 
o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja («Narodne novine» br. 
20/06.) propisan je opseg i sadržaj (dijelovi) procjene. Osim procjene koju je dužna bila donijeti 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave istu su dužne donijeti i pravne osobe kojima su 
određene posebne zadaće, a operativne planove dužne su bile donijeti i pravne osobe koje su vlasnici i 
korisnici javnih objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, te korisnici objekata «kritične» 
infrastrukture.  
 

U razdoblju koje predmet ovog izvješća mnogi pravni subjekti nisu informirani o donošenju 
ovih dokumenata više razine, što je i razumljivo iz razloga jer se radi o postupku organizacije sustava 
zaštite i spašavanja na lokalnoj razini te svojevrsnog prijenosa ovlasti pa subjekti koji su dobili nove 
obveze, sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, o ovom procesu nisu bili dovoljno informirani ili, 
uvažavajući činjenicu da se radi o su uglavnom posebnim poslovima, za iste nisu kadrovski 
osposobljeni, cijeli je proces, sustavno i pravno gledajući, u zaostatku. 
  Uvažavajući prethodno izneseno, Poglavarstvo Grada Vinkovaca zauzelo je opredjeljenje za 
postupno razvijanje sustava zaštite i spašavanja, oslanjajući se na postojeći sustav,  koji se u proteklom 
razdoblju pokazao učinkovitim. 
 Poglavarstvo je također prepoznalo potrebu osiguranja potrebitih sredstava za razvoj sustava 
zaštite i spašavanja, te se u tom pogledu očitovalo pozitivno, što je popraćeno odlukama Gradskog 
vijeća prilikom donošenja proračuna i osiguranju potrebnih sredstava. 
 Stručne službe Grada Vinkovaca napravile su i stanje osnovne, dopunske i pojačane zaštite u 
pogledu sklanjanja potencijalno ugroženih skupina stanovništva na području Grada.  

 Nastavno je pregled skloništa na područjima mjesnih odbora koji njima raspolažu: 
 
 

PREGLED JAVNIH SKLONIŠTA GRADA VINKOVACA 
Red. 
broj 

MJESNI ODBOR Lokacija javnog skloništa 

1. I. MO «LENIJE»  1. «Poljostroj»  - sada  «Plodine» 

2. III. MO «CENTAR« 1. Poslovni centar «Kerum», 
2. Hotel « Slavonija « Son-ugo cor d.o.o., 
3. Poslovni centar « Terme» 

3. IV. MO «KOLODVOR« 1. HŽ kolodvor, 
2. Autobusni kolodvor  « Polet» Vinkovci, 
3. Hrvatske šume Vinkovci, 
4. HZZO i mirovinsko osiguranje Vinkovci 

4. VI. MO «VINKOVAČKO NOVO SELO«    1. Javno sklonište «Dirov brijeg « 
5. IX.  MO «ZAGREBAČKI BLOK«       1. « Elektra « HEP Vinkovci, 

2. Višekatne stambene zgrade 
� S. Šulcera  br. 16, 
� A.Šenoe  br. 22,24,35,37,39, 
� Zagrebačka  br. 16,18,20, 
� A.G.Matoša  br. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 54 

 
 

Izvršen je pregled stanja ovih skloništa namjene osnovne, dopunske i pojačane zaštite na području 
Grada Vinkovaca te je utvrđeno slijedeće stanje: 



PREGLED STANJA SKLONIŠTA OSNOVNE, 
DOPUNSKE I POJAČANE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA 

 
 

Površina  
m² 

Stanje Red. 
broj 

Objekat 
 
 

Vrsta * Adresa 

 Struja  
ima/ 
nema 
 

Filteri  
ima/ 
nema 
** 

Kreveti  
ima/ 
nema 
*** 

Suhi 
WC 
ima/ 
nema 
 
  

Prinudni 
izlaz ima/ 
nema 
**** 

1.  PC Kerum osnovno Vinkovci,  
 Duga 26 

165 ima ispravan 110 
kom 
ima 

ima prohodan 
ima 

2. Hotel 
Slavonija 

osnovno Vinkovci,  
 Duga 1 

65 ima ima nema ima prohodan 
ima 

3.  Autobusni 
kolodvor  
Polet 

osnovno Vinkovci,   
Trg kralja  
Tomislava  

130 ima ima 18 kom 
ima 

ima zarušen  
ima 

4.  Elektra HEP osnovno Vinkovci, 
Ulica kralja  
Zvonimira 96 

81 ima ispravan 
ima 

nema ima prohodan 
ima 

5. Plodine 
 Poljostroj 

osnovno Vinkovci, PODACI   NEDOSTUPNI 

6. PC Terme osnovno Vinkovci, 
H.D.Genschera 2 

145 ima ispravan 
ima 

100 
kom. 
ima 

nema prohodan 
ima 

 
        * osnovne, dopunske, pojačane zaštite 

  **  ako ima – ispravan/neispravan 
  *** ako ima – broj kreveta 
  **** ako ima – prohodan/zarušen 
 
 
 

OBJEKAT ODGOVORNA OSOBA 
(ima ključ objekta) 

ADRESA TELEFON/ 
MOBITEL 

1 2 3 4 
PC KERUM Krunoslav Kampić Vinkovci, 

A.Starčevića 13 
334-670  
091/657-5003 

HOTEL 
SLAVONIJA 

Dragutin Tapal Vinkovci, 
S. Jankovića 8 

341-888 
 091/721-6633 

AUTOBUSNI  
KOLODVOR 
POLET 

Žarko Kušević Vinkovci, 
H.D.Genschera 66 

 
099/269-9446 

ELEKTRA  
– HEP 

Jelena Tisucki Vinkovci, 
 Ulica kralja Zvonimira 96 

332-111 
- 

PLODINE    
(Poljostroj) 

- - - 
- 

PC TERME  Vinkovci, H.D.Genschera 2 331-144 
 
 
 

Osim ovih prostora za smještaj i sklanjanje stanovništva, a s obzirom na javne prostore na 
kojima se okuplja veći broj potencijalno ugroženog stanovništva utvrđena je potreba za sklanjanjem u 
osnovnim školama na području Grada Vinkovaca, kako slijedi: 

 



PREGLED STANJA PROSTORIJA ZA SMJEŠTAJ STANOVNIŠTVA 
U IZVANREDNIM PRILIKAMA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA 

Objekat 
 

Adresa Površina  
objekta   

m² 

Stanje 
objekta 

Odgovorna 
osoba 

Adresa Telefon 

1 
 

2 3 4 5 6 7 

OŠ «A.G. 
Matoš» 

Vinkovci,  
Ohridska 21 

Obj.5397 
Dv. 2223 

Struja, 
voda, 
WC 

Petar Markić Vinkovci,  
Zagrebačka 46 

369-952 

OŠ Bartola 
Kašića 

Vinkovci,  
B.Kašića 21 

Obj. 1300 
- 

Struja, 
voda, 
WC 

Adrijana 
Cvrković-
Lasić 

V.N.Selo,  
Jadranska 46 

57-173 

OŠ Josipa 
Kozarca 

Vinkovci,  
Hrvatskih 
žrtava 13 

Obj. 2700 
- 

Struja, 
voda, 
WC 

Ivan 
Županić 

Vinkovci,  
A. Starčevića 11 

334-024 

OŠ I.G. 
Kovačića 

Vinkovci, 
Hrvatskih 
žrtava 11 

Obj.  2270 
- 

Struja, 
voda, 
WC 

Krešimir  
Marijanović 

Vinkovci, 
A.B.Šimića 15 

322-035 

OŠ Vladimira 
Nazora 

Vinkovci, I.K. 
Sakcinskog 
46a 

Obj. 2800 
Dv. 550 

Struja, 
voda, 
WC 

Damir Burić Vinkovci, 
Mostarska 12 

366-829 

OŠ Ivana 
Mažuranića 
 

Vinkovci,  
Vatrogasna 5 

Obj. 1200 
- 

Struja, 
voda, 
WC 

Josipa 
Miljak 

Vinkovci, 
V. Radauša 27 

354-255 

OGŠ Josipa 
Runjanina 

Vinkovci,  
Istarska 3 

Obj. 239 
- 

Struja, 
voda, 
WC 

Igor 
Blažević 

Vinkovci,  
J. Kosora 19 

369-666 

OŠ Nikole 
Tesle 

Mirkovci,  
Vuka 
Karađžića 2 

Obj. 1695 
- 

Struja, 
voda, 
WC 

Anto 
Vidović 

Vinkovci,  
R. Boškovića 49 

303-489 

 
Za uređenje skloništa koja su namjenjena za osnovnu, dopunsku i pojačanu zaštitu na području 

Grada Vinkovaca napraviti će se potrebne radnje radi utvrđivanja potrebnih sredstava. 
Da bi se uklonile posljedice mogućeg ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša te 

eventualne štete smanjile na najmanju moguću mjeru potrebno je uspostaviti integralni sustav koji će 
dati optimalni odgovor na moguća ugrožavanja, stavljanjem na raspolaganje svih raspoloživih sustava 
koji na eventualno ugrožavanje mogu efikasno reagirati.  
 
 

TOČKA 9. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zlatko Dovhanj, koji je iznio Smjernice za 

razvoj sustava zaštite i spašavanja Grada Vinkovaca za 2008. god. 
Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 

 
SMJERNICE ZA RAZVOJ SUSTAVA  

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  GRADA VINKOVACA ZA 2008. GOD. 
 

I. 
 Uvažavajući razmatranje sustava zaštite i spašavanja Grad Vinkovci poduzet će aktivnosti u 
smjeru neprekidnog razvoja sustava zaštite i spašavanja, sukladno potrebama i postizanju 
odgovarajuće zaštićenosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša. 

U tekućim programima za sustav zaštite i spašavanja, te civilnu zaštitu  planirana su sredstva u 
iznosu od 80.000,00 kn koja se osiguravaju kao sredstva za izradu procjene i plana zaštite i spašavanja 
i izradu operativnog plana. Dio sredstava utrošiti će se za minimalno opremanje tima civilne zaštite 
kojeg smo već djelomično opremili i za uređenje prostora za sklanjanje stanovništva.  



II. 
Osnovne smjernice, planska rješenja i prijedlozi za provedbu mjera zaštite i spašavanja ljudi, 

materijalnih dobara i okoliša na području Grada mogu se utvrditi temeljem izrade procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša te prihvaćanja ove procjene od strane Gradskog 
vijeća, stoga se nalaže gradskom Poglavarstvu i upravnim odjelima Grada Vinkovaca izrada procjene 
ugroženosti i plana zaštite i spašavanja.  

 
 Temeljem osiguranih sredstava, uvažavajući propisane rokove utvrđene Pravilnikom o 
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, dužni smo donijeti procjenu 
ugroženosti i plan zaštite i spašavanja za Grad Vinkovce do 01. listopada 2008. godine.  
 

III. 
 Neovisno o izradi procjene i plana, nalaže se Gradskom poglavarstvu da u narednom razdoblju 
i utvrđenog stanja javnih skloništa i izvrši procjenu potreba za sklanjanje stanovništva te na osnovi 
istih izvrši porebno uređenje i dovođenje u stanje funkcionalnosti skloništa koja nisu u 
zadovoljavajućem stanju te da za isto osigura dostatna sredstva. 
 

IV. 
 Sveobuhvatno i globalno gledajući osnovne smjernice, planska rješenja i budući prijedlozi za 
provedbu mjera zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih dobara i okoliša, osim obvezujućih 
zakonskih i podzakonskih normi koje se moraju poštivati uvjetovani su i zemljopisnim i 
demografskim  karakteristikama, dostignutom stupnju razvoja gospodarstva i postojeće komunalne i 
društvene infrastrukture. Stoga su sve pravne osobe koje Poglavarstvo utvrdi kao subjekte zaštite i 
spašavanja dužne sudjelovati u zaštiti i spašavanju sa svim raspoloživim osobama i materijalno-
tehničkim sredstvima. Osim obveze sudjelovanja u zaštiti i spašavanju, ove pravne osobe dužne su, 
sukladno članku 2. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i 
spašavanja, izraditi svoje vlastite procjene ugroženosti i operativne planove u slučaju nastanka 
prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća koje mogu izazvati katastrofe i veće nesreće te od ratnih 
razaranja ili posljedica terorizma. 
 

V. 
 Ove smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja Grada Vinkovaca dostavit će se Državnoj 
upravi za zaštitu i spašavanje, Područni ured Vukovar/Vinkovci, Odjelu za zaštitu i spašavanje 
Vukovar/Vinkovci. 
 

TOČKA 10. 
Aktualna pitanja. 

 
Vijećnik Željko Janović postavlja slijedeća pitanja: 

- definirati plaćanje dimnjačarskih usluga s obzirom na način grijanja, 
- što je sa održavanjem nastave za studente Elektrotehničkog fakulteta u Vinkovcima. 
 
Odgovarajući na postavljena pitanja gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi slijedeće: 
- dekan Elektrotehničkog fakulteta traži financijska sredstva koja nisu osigurana u proračunu, a 

način financiranja je dogovaran s Ministarstvom znanosti i u tom smislu su Grad i Županija 
ispunili svoj dio obaveza. Radi se na organiziranju sastanka s rektoricom Sveučilišta u Osijeku 
i rješavanju istog problema. 
 
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 
14,00 sati. 

 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec.  


