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Z A P I S N I K 

sastavljen na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana  31. svibnja 2010. god. s početkom u  16,45 sati 

u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem 

predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 

 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   13. Andrijana Bošnjak  
2. Kata Krešić  14. Marija Tanocki  
3. Zvonimir Mišić  15. Ivan Bosančić  
4. Jakov Barišić  16. Damir Rimac  
5. Aladar Spajić  17. Milica Benić  
6. Marina Načinović  18. Drago Majstorović  
7. Željko Brkić  19. Mate Vukušić  
8. Mato Benačić   20. Mario Paljušaj  
9. Krunoslav Šporčić 21. Martina Levaković Banović  
10. Davor Vukovac  22. Dubravko Korenika 
11. Ivan Barbarić  23. Marijan Mišić 
12. Elvis Kovačević    
 .  

 

IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Stipo Ćorluka  5. Slavka Bešlagić-Langauer 
2. Dubravka Kraljević  6. Vladimir Ćirić   
3. Anto Jakovljević  7. Kornelija Krizmanić 
4. Ivan Majhen  8. Anto Vidović 
 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: 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, 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, nakon čega vijećnik 
Damir Rimac daje primjedbu jer u dnevnom redu stoji usvajanje Skraćenog zapisnika, a isti 
nije dostavljen u prijedlogu materijala.  Postavlja pitanje da li je kršenje Poslovnika  ako se 
prije rasprave o točkama dnevnog reda prethodno ne stavi na usvajanje Skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice. 
 Na postavljeno pitanje tajnik Vijeća Zlatko Dovhanj iznosi da održavanje sjednice bez 
usvajanja Skraćenog zapisnika s prethodne sjednice nije kršenje Poslovnika, niti se to smatra 
zakonskom pogreškom. Zapisnik nije napravljen iz razloga što se nastavlja 11. sjednica, a 
tehnička pogreška je  napravljena u pozivu dnevnog reda da se usvaja Skraćeni zapisnik. Za 
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slijedeću sjednicu Gradskog vijeća bit će dostavljeni zapisnici sa 11. i 12. sjednice Vijeća, te 
će isti biti stavljeni na usvajanje. 
  Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni 
red koji nazočni vijećnici „većinom“ glasova (16 „za“, 7  „uzdržani“) donose 
 
 

D N E V N I   R E D 

 
1. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina. 
2. Aktualna pitanja. 

 
TOČKA 1. 

 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Zlata Vuić-Resli koja je iznijela 

prijedlog Odluke o kupnji nekretnina. 
 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 Davor Vukovac koji ispred 
Kluba HSS-HSLS iznosi da će isti prihvati, ali smatra da je pogreškom naznačeno da se 
Spačvina parcela nalazi u Ružinoj ulici jer je ista preimenovana u ulicu Dragutina Žanića-
Karle. Također smatra da treba napraviti geodetsku provjeru za novu parcelu jer postoji 
mogućnost da se  tvrtka «Elektromontaža Bošković» dijelom nalazi u navedenoj parceli. 

Aladar Spajić ispred kluba HSP «dr. Ante Starčević» iznosi da će isti podržati jer 
smatra da se na ovakav način pomaže rješavanje pitanja tvrtke sa 700 uposlenika. Također 
smatra dobrim postupkom Države da Grad dobije ove dvije parcele. 

Mario Paljušaj iznosi da nigdje u Ugovoru ne piše da će se ovim spasiti radnici to je 
daleko od toga, ali dobro je da se ide u tom smjeru da se spasi taj gigant. 

 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici, „većinom“ glasova (22„za“ i 1 

„uzdržan“) donose 
 

O D LU K U 

o kupnji nekretnina 
 

I. 

Prethodno se utvrđuje da je Spačva d.d. Vinkovci, Vinkovci, Duga ulica 181, vlasnik 
nekretnina značajnih Gradu Vinkovcima za rješavanje problema u području športske i 
poduzetničke infrastrukture. 
 Isto tako se utvrđuje da Republika Hrvatska ima po osnovu neplaćenih poreza te javnih 
davanja dospjela potraživanja od Spačve d.d. Vinkovci. 

U svrhu rješenja gore navedenog problema Vlada Republike Hrvatske donijela  je 
Odluku o prodaji potraživanja Ministarstva financija – Porezne uprave od društva Spačva d.d. 
Vinkovci, radi rješavanja za rad športskih društava i formiranja nove poduzetničke zone u 
Gradu Vinkovcima, Klasa: 432-02/10-02/10, Urbroj: 5030120-10-1, od 22. travnja 2010. 
godine, temeljem koje je za jednu kunu prodala Gradu Vinkovcima potraživanja od 
trgovačkog društva Spačva d.d. Vinkovci, u iznosu od 21.242.708,00 kuna. 
Odlukom je uvjetovano da Grad Vinkovci s navedenim sredstvima otkupi od Spačve d.d. 
Vinkovci parcele 5673/1, k.o. Vinkovci, te 687/14 i 687/15, obadvije u k.o. V. N. Selo, a u 
svrhu trajnog osiguranja prostora za rad športskih društava i formiranja nove poduzetničke 
zone. 
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II. 

Odobrava se kupnja nekretnina od Spačve d.d. Vinkovci, Vinkovci, Duga ulica 181 i 
to: 

- k.č.br. 5673/1 Oranica u Ružinoj ulici sa 7449 m2, upisane u zk.ul.br. 433, k.o. Vinkovci, 
- k.č.br. 687/14 Oranica Trogirska ulica sa 14543 m2 i  
- k.č.br. 687/15 Oranica Trogirska ulica sa 2190 m2, obadvije upisane u zk.ul.br. 2168, 

k.o. V. N. Selo, po cijeni od 21.242.708,00 kuna, u svrhu trajnog osiguranja prostora za rad 
športskih društava i formiranja nove poduzetničke zone. 
 

III. 

Grad Vinkovci će plaćanje kupoprodajne cijene iz točke II. ove Odluke izvršiti 
prijebojem dugovanja koje je Spačva d.d. Vinkovci imala prema Ministarstvu financija – 
Porezna uprava po osnovu neplaćenih poreza te javnih davanja, a koje je potraživanje prodano 
Gradu temeljem Odluke Vlade RH, od 22. travnja 2010. godine. 
 

                                                                         IV. 
 O međusobnim pravima i obvezama Grad Vinkovci i Spačva d.d. Vinkovci zaključit će 
kupoprodajni ugovor. 
 

V. 

 Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje gradskom 
imovinom i mjesnu samoupravu. 
 

VI. 

 Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 
 
 
 

TOČKA 2. 

Aktualna pitanja 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
 
 
 Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 
 
 Budući da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen, predsjednik Vijeća istu je 
zaključio u 17,05 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec. 

 


