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Z A P I S N I K 
sastavljen na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 25. studenog 2010. god. s početkom u 13,05 sati 
u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem 
predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak  15. Marija Tanocki 
2. Kata Krešić   16. Ivan Bosančić 
3. Zvonimir Mišić  17. Damir Rimac 
4. Jakov Barišić  18. Mate Vukušić 
5. Marina Načinović  19. Drago Majstorović 
6. Željko Brkić  20. Dubravka Kraljević 
7. Mato Benačić  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. Andrijana Bošnjak 26. Marijan Mišić 
13. Vladimir Ćirić  27. Slavka Bešlagić-Langauer 
14. Stipo Ćorluka  28. Anto Vidović 
 

IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Aladar Spajić  3. Kornelija Krizmanić 
2. Milica Benić 
 

 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik 
Vinkovaca, Tomislav Šarić i Nada Čordašić, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik 
Gradskog vijeća i pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, Zlata Vuić-
Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, 
Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Ante Slišković, pročelnik 
Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Mario Komšić, pročelnik Upravnog 
odjela gospodarstva, Marko Jureta, djelatnik Upravnog odjela gospodarstva, Mandica Sanković, 
pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 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 da je Klub vijećnika SDP-a uputio zahtjev za organizaciju 
tematske sjednice vezano za stanje u gospodarstvu grada Vinkovaca. Obzirom da Poslovnikom 
Gradskog vijeća nisu predviđene tematske sjednice stanje u gospodarstvu grada Vinkovaca uvršteno 
je na ovu sjednicu kao točka dnevnog reda. 
 

 Nakon toga predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red. 
 

Na predloženi dnevni red očituje se vijećnik Damir Rimac rekavši da je tematska sjednica 
vezano za stanje u gospodarstvu grada Vinkovaca bila prijedlog ne samo Kluba vijećnika SDP-a 
nego svih oporbenih stranaka i nezavisnog vijećnika. Održavanje tematskih sjednica predviđeno je 
Zakonom o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Budući da je inicijativu 
potpisalo 14 vijećnika, što iznosi više od 1/3, smatra da je o stanju u gospodarstvu ipak trebalo 
raspravljati na posebnoj sjednici, te će Klub vijećnika SDP-a biti uzdržan kod glasovanja o 
dnevnom redu. Također smatra da su na sjednicu trebali biti pozvani i istoj nazočiti predstavnici 
gradskih tvrtki i vinkovačkog gospodarstva. 
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Predsjednik Vijeća iznosi da je  u zahtjevu za tematsku sjednicu trebalo naznačiti da se 

pozovu i predstavnici gospodarstva, a obzirom da vijećnički mandat ne podrazumijeva samo rad na 
sjednicama Vijeća, već i kontakte bilo s građanima bilo s gospodarstvenicima ovog grada u 
mogućnosti su najaviti se kod gospodarskih subjekata i razgovarati o činjenicama koje ih zanimaju. 
 
 Vijećnik Damir Rimac ispravlja netočni navod jer smatra da sjednica nije korektno sazvana, 
obzirom da je ista trebala biti održana u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Vezano za 
kontakte sa gospodarstvom iznosi da je Klub vijećnika SDP-a prije 6 mjeseci zatražio financijske 
kartice svih gradskih tvrtki, ali do danas njihovom zahtjevu nije udovoljeno. 
 
 Predsjednik Vijeća iznosi da gradske tvrtke jednom godišnje vijećnicima podnose izvješće o 
radu i financijskom poslovanju, te se ispričava vijećnicima ukoliko do danas nisu dobili odgovore 
na svoja pitanja. Iznosi da se može napraviti analiza postavljenih vijećničkih pitanja, te utvrditi u 
kojoj su mjeri dostavljeni odgovori na ista. 
 
 Vijećnik Damir Rimac iznosi da je po Poslovniku rad Gradskog vijeća javan te postavlja 
pitanje zašto poziv za sjednicu nije objavljen na web stranicama Grada. Javnost rada predstavničkog 
tijela je netransparentna, te postavlja pitanje da li je neobjavljivanje poziva za sjednicu bilo s 
namjerom da javnost ne bude upoznata sa raspravom o stanju u gospodarstvu. 
 
 Predsjednik Vijeća iznosi da su sjednici nazočni predstavnici medija, te je prema tome rad 
na sjednici javan. 
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red te 
vijećnici sa 15 glasova „za“ i 11 „uzdržanih“ glasova usvajaju slijedeći 
 
 

D N E V N I   R E D 
     Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Izvješća o stanju u gospodarstvu Grada Vinkovaca. 
2. Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente Grada Vinkovaca. 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na 
području Grada Vinkovaca  za 2010. godinu. 

4. Prijedlog Mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Vukovarsko-srijemske županije. 

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta “Joza Ivakić” Vinkovci. 
6. Aktualna pitanja. 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice na koji vijećnici ne iznose primjedbe te se isti smatra usvojenim. 

 
 

TOČKA 1. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mario Komšić, pročelnik Upravnog odjela 
gospodarstva koji je iznio Prijedlog Izvješća o stanju u gospodarstvu 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 Marijan Mišić te iznosi da je 
neposredno prije početka sjednice dostavio pismene prijedloge vezane za ovu točku.  

Predsjednik Vijeća odgovara da prijedlozi nisu propisno zaprimljeni te se o istima ne može 
raspravljati.  
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Isti vijećnik u svojoj daljnjoj raspravi iznosi da je o ovoj točki trebalo raspravljati na 
tematskoj sjednici, te da je izvješće trebalo biti dostupno i u elektronskom obliku. Isto nema 
potpisnika, a smatra da u njemu nema niti nekih novih i dobrih prijedloga. Problemi poljoprivrede 
su zastupljeni vrlo šturo, smatra da bi trebalo izraditi konkretnije projekte i poslovne planove 
(digitalizacija katastra i gruntovnice, podizanje razine Bosuta, izmještanje vojarne iz grada, projekt 
tramvajske pruge), te štititi sirovinu a raditi polugotove i gotove proizvode, u uslužnim 
djelatnostima predlaže udruživanje obrtnika. Smatra da izvješće treba doraditi jer u izradu istog nisu 
uključeni relevantni čimbenici kao akademsko vijeće, obrtnička komora, savjet mladih i dr. 
  

Predsjednik Vijeća upozorava da vijećnici trebaju raspravljati u okviru predložene teme i 
zakonske regulative.  

 
Vijećnik Ivan Majhen smatra da je stanje u gospodarstvu katastrofalno te da je iz tog razloga 

morala biti sazvana tematska sjednica. Struktura gospodarstva je loša, ukupni prihodi kao i fizički 
opseg proizvodnje su smanjeni, nezaposlenost raste, vanjskotrgovinska bilanca je obeshrabrujuća, 
poljoprivreda i spačvanski bazeni koji su navedeni kao najveći resursi su neiskorišteni, za Sajam 
gospodarstva nema interesa unatoč tome što je sudjelovanje besplatno, poduzetnička zona "Jošine" 
nije izgrađena. Smatra da je ovakvo stanje dugoročno neodrživo i ukoliko se u što skorijem roku ne 
poduzmu konkretne mjere doći će do još većih problema.  
 

Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje koje su to planirane investicije te da li postoji 
projekcija koliko će se ljudi zaposliti u slučaju njihove realizacije. Također postavlja pitanje jesu li 
kandidirani svi projekti iz tabele pretpristupni fondovi Europske unije, da li su odobreni te o kojem 
iznosu sredstava se radi. S obzirom da se zaključku ovog materijala poziva na program 
gospodarskog oporavka kojeg je donijela Vlada RH postavlja pitanje koje su to aktivnosti koje će 
pozitivno djelovati na građane grada Vinkovaca. Također postavlja pitanje pročelniku Komšiću 
koliko ima radnog staža i da li je radio u gospodarstvu.  
 

Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer smatra da se ovo izvješće može tretirati tek kao 
prijedlog koji treba doraditi. Podržava realizaciju svih investicija koje će doprinijeti boljitku ovog 
grada i zapošljavanju, te upozorava na velik broj nezaposlenih rekavši da bi bilo dobro da je njihova 
struktura razrađena po spolu, životnoj dobi, spremi i sl. Smatra poražavajućim podatak da se odvozi 
sirovina (što je posebno izraženo u drvnoj industriji), a onda se uvoze i kupuju gotovi proizvodi 
upitne kvalitete.  

 
Vijećnik Mate Vukušić izvješće smatra nekvalitetnim i nedorađenim (dio izvješća je 

istovjetan izvješću za županijsku skupštinu, a dio su podaci sa internetskih portala, po ovom 
sistemu se rade seminarski radovi). Alarmantan je navedeni podatak iz uvodnog dijela izvješća da 
se "po prvi puta vrši informiranje gradskih vijećnika o stanju u gospodarstvu", dok se u završnom 
dijelu izvješća traži alibi za ovakvo stanje te se poziva na program gospodarskog oporavka kojeg je 
donijela Vlada RH očekujući rješenje naših problema. Trend i usporedbe sa Županijom i državom 
se ne mogu raditi na bazi dvije godine, kao u ovom izvješću, nego na bazi pet i više godina, iz čega 
proizlazi zaključak da nema sustavne analitike stanja i kretanja u gospodarstvu grada Vinkovaca. 
Negativna bilanca u gospodarstvu je od 2006. god. te postavlja pitanje što je Grad, odnosno 
aktualna gradska vlast poduzela po tom pitanju.  

 
Vijećnik Anto Vidović vezano za pretpristupne fondove Europske unije uspoređuje projekt 

naveden u tablici pod br. 12. "Izgradnja aerodroma Sopot - Bok u Vinkovcima" za koji je predviđen 
iznos od 36.930.657,00 kn i projekt naveden u tablici pod br. 14. "Izgradnja robnotransportnog 
centra u Vinkovcima" za koji je predviđen iznos od 11.000.000,00 kn. Postavlja pitanje zašto je 
takav nesrazmjer predviđenih sredstava u korist aerodroma. Osobno smatra da je izgradnja robnog 
terminala puno profitabilnija te ga zanima gdje je predviđena lokacija za isti.  
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Vijećnik Drago Majstorović smatra da treba staviti u funkciju koridor 5c, a s obzirom da su 
Vinkovci sjecište prometnih koridora treba revitalizirati i vinkovački željeznički čvor. Upozorava 
na probleme tvrtke "Vibrobeton" kao i na činjenicu da se tržišni odnosi stalno mijenjaju te se 
gospodarstvo treba tome prilagođavati.  
 

Predsjednik Vijeća na traženje određenog broja vijećnika (zbog prisustvovanja sahrani) 
određuje pauzu.  
 

Sjednica se nastavlja u 15,30 sati.  
 

Vijećnica Martina Levaković-Banović osvrće se na problem nezaposlenosti te navodi da se 
1/4 zaposlenih financira iz proračuna. Postavlja pitanje da li su jednokratne potpore za 
zapošljavanje urodile nekim konkretnim rezultatima. Vezano za poduzetničko industrijsku zonu 
"Jošine" za koju je gradonačelnik donio odluku o prolongiranju ugovornih obveza postavlja pitanje 
da li je to dobra odluka s obzirom da je recesijsko vrijeme jer treba raditi na izgradnji gospodarstva i 
zapošljavanju. Također postavlja pitanje postoje li konkretni planovi za smanjenje nezaposlenosti, 
naročito zapošljavanja žena i visokoobrazovanih mladih osoba.  
 

Vijećnica Dubravka Kraljević postavlja pitanje kakvi su planovi Grada vezano za tvrtku 
"Vinka" jer smatra da je ista ovisna o političkim odlukama, te da li se radnicima "Vibrobetona" koji 
je u stečaju može olakšati situacija jednokratnim pomoćima.  
 

Vijećnik Mario Paljušaj smatra da u ovom izvješću nije stavljen naglasak na bitne stvari i 
ključne stavke. Postavlja pitanje što je napravljeno na privlačenju novih investicija u grad (što se 
čini za promociju vinkovačkog gospodarstva, da li su predstavnici grada kontaktirali sa 
potencijalnim investitorima, koliko je sastanaka održano s istima i da li su urodili nekim konkretnim 
dogovorima i rezultatima). Vezano za pretpristupne fondove Europske unije postavlja pitanje u 
kojoj su fazi navedeni projekti. Osvrćući se na projekt aerodroma "Sopot" postavlja pitanje koja će 
biti uloga grada u tom projektu (nositelj, partner ili suradnik). Navodi da Vinkovci nisu aplicirali 
niti jedan projekt za program IPARD, a natječaj za ovu godinu je završen, dok se otvaranje novog 
natječaja očekuje polovinom siječnja iduće godine. Budući da nigdje ne vidi da su rađeni neki 
projekti koji bi se mogli prijaviti za ovaj program smatra da ćemo izgubiti i tu potencijalnu dobit. 
Analizirajući troškove Upravnog odjela gospodarstva ne nalazi troškove službenih putovanja koja 
bi ukazivala na to da se radilo na kontaktima sa potencijalnim investitorima (investitori neće sami 
doći niti tražiti projekte). Iznosi kritiku vezanu za službene web stranice grada koje su još uvijek 
samo na hrvatskom jeziku što ograničava potencijalne investitore.  
 

Vijećnik Dubravko Korenika smatra izvješće nekvalitetnim, odnosno skupom statističkih 
podataka bez prijedloga mjera i ciljeva za oživljavanje gospodarstva. Slaže se s konstatacijom da su 
Vinkovci tradicionalno obrtničko središte, ali upozorava da su obrtnici trenutno u velikim 
problemima jer se nalaze u začaranom krugu neplaćanja s obzirom da su uglavnom kooperanti 
poduzetnicima koji ne plaćaju svoje obveze već se uglavnom ide na kompenzacije, te obrtništvo na 
taj način nastoji samo preživjeti. Vezano za strukturu obrtništva navodi da su s obzirom na 
zastupljenost ugostiteljske djelatnosti Vinkovci grad s najvećim brojem kafića u odnosu na broj 
stanovnika. Postavlja pitanje postoje li podaci koliko obrtnika posluje pozitivno, te koliko njih na 
vrijeme izmiruje svoje obveze prema gradu (komunalnu naknadu).  

 
Vijećnik Damir Rimac, kao predsjednik Kluba vijećnika SDP-a, postavlja pitanje pročelniku 

Upravnog odjela gospodarstva da li je osobno radio ovo izvješće.  
 

Pročelnik Komšić odgovara da je izvješće rađeno u suradnji za županijskim odjelom za 
gospodarstvo, a on je obradio pokazatelje za grad Vinkovce.  
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U ponovnom obraćanju vijećnik Damir Rimac naglašava da se ovo izvješće našlo na 
dnevnom redu Vijeća na zahtjev Kluba vijećnika SDP-a, te iznosi slijedeće primjedbe:  
- iz dvije godine nije moguće vidjeti nikakav trend, trend se radi na bazi pet i više godina,  
- 60% izvješća je prepisano iz izvješća za županijsku skupštinu,  
- svi pokazatelji u izvješću su negativni,  
- nema sustavne analize gospodarskih kretanja u gradu,  
- prihodi za 2009. god. su 9% manji u odnosu na 2008. god., dok za 2010. god. nema podataka i 
općenito nema dovoljno podataka da bi se mogla raditi komparacija po godinama,  
- u izvješću je naveden pogrešan podatak da je plaća u 2009. god. za 2% veća u odnosu na 2008. 
god., jer se radi o 0,2%,  
- kao ključni problem iznosi porast nezaposlenosti u gradu Vinkovcima,  
- u odnosu na obrtništvo ne prihvaća tezu iz izvješća da su Vinkovci središte obrtništva jer se ono 
najvećim dijelom svodi na ugostiteljske objekte znači "nismo gospodarsko središte već grad birtija",  
- vezano za smanjenje plaćanja poreza na tvrtku drago mu je da došlo do toga ali podsjeća daje 
Klub vijećnika SDP-a ovu mjeru inicirao još 2006. god.,  
- za iznos od 67.000.000,00 kn za koji se navodi da je uložen u komunalnu infrastrukturu kako bi 
stvorili preduvjeti za razvoj gospodarstva i poduzetništva postavlja pitanje da li je isti podatak 
točan, s obzirom da razina komunalne infrastrukture ne odgovara visini uloženog iznosa,  
- iz izvješća proizlazi da je u gospodarstvo uloženo cca 400.000.000,00 kn, te postavlja pitanje 
koliko je od toga stvarnih sredstava,  
- upozorava na nedostatak inicijative iz Grada jer je vrlo malo povučeno državnih sredstava, znači 
postoji problem ili projekti nisu dovoljno kvalitetni, ili uopće nisu aplicirani prema Vladi ili su 
odbijeni (navodi da je odnos povučenih državnih sredstava u usporedbi Grad Vinkovci-Grad Rijeka 
1 :7),  
- smatra da se iz ovog podatka vidi inertnost vladajuće strukture prema traženju državnih sredstava 
te postavlja pitanje koliko je uopće projekata aplicirano prema Vladi RH, koliko je odobreno ili je u 
postupku razmatranja,  
- smatra da pročelnik Upravnog odjela gospodarstva ne pokazuje dovoljno inicijative u traženju 
financijskih sredstava za razvoj gospodarstva, kandidiranju gospodarskih projekata i traženju 
potencijalnih investitora,  
- postavlja pitanje da li će s obzirom da je prolongirana izgradnja poduzetničke zone "Jošine" 
vlasnici pokušati prodati te parcele,  
- ponavlja da je ovo izvješće "na razini seminarskog rada", te smatra da što prije treba djelovati i 
dati konkretne prijedloge,  
- iz tog razloga Klub vijećnika SDP-a predlaže formiranje gospodarsko-socijalnog vijeća u kojem bi 
bili i predstavnici oporbe je smatra da svi moraju zajednički raditi, stanje je preozbiljno, ne možemo 
se više izgovarati na rat, recesiju i sl.,  
- nakon dobivenih odgovora na pitaja i primjedbe oporbeni vijećnici predložit će svoje zaključke za 
provođenje gospodarskih mjera.  
 

Vijećnik Ivan Bosančić smatra da je izvješće korektno napravljeno i dobar temelj za 
raspravu.  
 

Vijećnik Ivan Majhen daje prijedlog konkretnih gospodarskih mjera:  
- u poduzećima u vlasništvu grada treba inicirati mjere koje će dovesti do ostvarenja dohotka - 
javno-privatno partnerstvo (država, grad, europski fondovi),  
- poticanje malog poduzetništva davanjem garancija za male poduzetnike,  
- aktivni pristup prema Vladi RH kako bi se u Vinkovcima realizirale kapitalne investicije,  
- stimuliranje svih vidova cjeloživotnog obrazovanja,  
- stvaranje pogodnog prostora za strane investitore,  
- aktivni pristup fondovima Europske unije.  
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Vijećnik Vladimir Ćirić smatra da s obzirom da Grad nije vlasnik zemljišta isti niti ne može 
pokrenuti industrijski razvitak jer ovo je vrijeme privatnog kapitala, Grad ne može osnivati 
poduzeća proizvodnog tipa. Može se baviti tvrtkama u njegovom većinskom vlasništvu, a ostale 
tvrtke djeluju neovisno (npr. Hrvatske šume). Iz ovoga proizlazi da gradska vlast ne može biti kriva 
za ono što nije u njenoj ingerenciji.  
 

Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer iznosi da ne smatra da je gradska vlast kriva za stanje u 
gospodarstvu, ali smatra da lokalna samouprava treba pomoći cjelokupnom razvoju. Iznosi da su 
fondovi Europske unije malo iskorišteni, te smatra da grad treba lobirati da domicilne firme 
("Vinkovački vodovod") dobivaju više poslova na području gdje plaćaju porez. Iznosi pritužbe 
građana da "Polet" kao gradska tvrtka nema prilagođen vozni red potrebama građana.  
 

Vijećnik Ivan Majhen, replicirajući na izlaganje vijećnika Ćirića, ne prihvaća stav da Grad 
ne može osnivati poduzeća i nadalje smatra da je Grad zadužen za stvaranje povoljnih okvira za 
razvoj gospodarstva.  
 

Vijećnik Mario Paljušaj, također se očituje na izlaganje vijećnika Ćirića, te navodi da je u 
članku 19. Statuta Grada Vinkovaca izričito navedeno da Grad između ostalih poslova ima u 
nadležnosti i stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj. Smatra da Upravni odjel gospodarstva treba 
biti aktivniji u poticanju gospodarskog razvoja i promicanju uvjeta za razvoj istog.  
 

Vijećnik Vladimir Ćirić iznosi da je u ingerenciji grada osiguravanje lokacijskih faktora i 
promicanje poticajnih mjera. Grad npr. može osnovati poduzeće tipa "Periske", ali ne i 
poljoprivrednu zadrugu ili proizvodni pogon. Postavlja pitanje oporbenim vijećnicima iz kojih 
stavki gradskog proračuna da se iznađu sredstva za realizaciju njihovih prijedloga.  
 

Vijećnik Ivan Majhen odgovara da oporbeni vijećnici ne sudjeluju u radu Odbora za 
financije i proračun, te stoga nisu niti u mogućnosti sudjelovati u kreiranju proračuna.  
 

Vijećnik Anto Jakovljević smatra da Grad pri postupku prodaje ili davanja u zakup 
poljoprivrednog zemljišta ima pravo uvjetovati kupcima odnosno zakupcima u koju namjenu će se 
isto koristiti.  
 

Vijećnik Damir Rimac, također replicira vijećniku Ćiriću, u smislu osnivanja proizvodnih 
pogona navodeći da je Grad u 1/4 suvlasnik "Energane". Osvrće se na problem "Spačve" koja 
uzima sirovinu od "Hrvatskih šuma" ali istu ne plaća.  
 

Vijećnik Zvonimir Mišić iznosi daje točna činjenica daje "Spačva", kao i cijela drvna 
industrija u državi, 2009. god. bila u krizi i imala probleme s plaćanjem, ali "Spačva" danas svoje 
obveze podmiruje i isporučenu robu plaća "Hrvatskim šumama". Perspektiva je da će "Spačva" uz 
pomoć šire lokalne zajednice izići iz krize.  
 

Pročelnik Mario Komšić odgovarajući na postavljena pitanja i primjedbe vijećnika iznosi 
slijedeće:  
- statistički podaci su interpretirani po viđenju Upravnog odjela gospodarstva, a navedene podatke 
smatra dovoljnim za informiranje vijećnika,  
- podatak o rastu plaće od 2,0% je pogrešan, radi se o rastu od 0,2%,  
- za programe pomoći i sufinanciranja pretpristupnih fondova kandidirani su: poduzetničko-
industrijska zona, centar za navodnjavanje, prekogranična suradnja Vinkovci-Srebrenik, a 
poduzetnički inkubator je u pripremi.  
 

Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje koji će programi i mjere u poljoprivredi biti 
sufinancirani u narednom razdoblju.  
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Pročelnik Mario Komšić iznosi da će programi mjera poticanja poljoprivredne proizvodnje 

biti predočeni vijećnicima početkom iduće godine.  
 

Vijećnik Anto Jakovljević traži odgovor na postavljeno pitanje vezano za program 
gospodarskog oporavka kojeg je donijela Vlada RH koje su to aktivnosti koje će pozitivno djelovati 
na građane grada Vinkovaca, kao i na pitanje pročelniku Komšiću koliko ima radnog staža i da li je 
radio u gospodarstvu.  
 

Predsjednik Vijeća iznosi da vijećnik Jakovljević može od stručnih službi grada dobiti 
navedene mjere Vlade, dok pročelnik Komšić odgovara da ima 9 godina radnog staža koje je 
proveo u gradskoj upravi.  
 

Vijećnik Damir Rimac iznosi načelnu primjedbu na dobivanje odgovora na vijećnička 
pitanja, za koje rok iznosi 30 dana po članku 14. Poslovnika. Smatra da treba raditi timski iznoseći 
primjer poduzetničko-industrijske zone, te iznosi kritiku na rad pročelnika Upravnog odjela 
gospodarstva.  
 

Vijećnik Anto Vidović ponovno postavlja pitanje nesrazmjera predviđenih sredstava iz 
pretpristupnih fondova Europske unije u odnosu "Izgradnja aerodroma Sopot - Bok u Vinkovcima" 
i projekta "Izgradnja robnotransportnog centra u Vinkovcima".  
 

Pročelnik Mario Komšić odgovara da se radi o slobodnoj procjeni.  
 

Vijećnik Mario Paljušaj traži odgovor na postavljeno pitanje što je napravljeno na 
privlačenju novih investicija u grad, da li su predstavnici grada kontaktirali sa potencijalnim 
investitorima, koliko je sastanaka održano s istima i da li su urodili nekim konkretnim dogovorima i 
rezultatima, te vezano za pretpristupne fondove Europske unije u kojoj su fazi navedeni projekti.  
 

Pročelnik Mario Komšić iznosi da će dostaviti pismene odgovore u zakonskom roku.  
 

Vijećnica Martina Levaković-Banović traži odgovor na postavljeno pitanje da li su 
jednokratne potpore za zapošljavanje urodile nekim konkretnim rezultatima i da li postoje konkretni 
planovi za smanjenje nezaposlenosti, naročito zapošljavanja žena i visokoobrazovanih mladih 
osoba. Također postavlja pitanje o strukturi i broju nezaposlenih.  

 
Pročelnik Mario Komšić iznosi da je podatke o strukturi i broju nezaposlenih zatražio od 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Po dobivanju odgovora isti će proslijediti vijećnici. Svaku 
antirecesijsku mjeru smatra uspješnom a istodobno i mjerom za poticanje zapošljavanja. Navedene 
mjere se odnose na sve nezaposlene, bez obzira na dob i spol.  
 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić očitujući se na provedenu raspravu iznosi slijedeće:  
- radovi na bazenu su u završnoj fazi i očekuje se otvorenje do 06. prosinca,  
- prezentirani materijal je bio opća analiza gospodarskog stanja u gradu, poticajne mjere su 

probne, a Grad nastoji pomoći (izgradnja infrastrukture, porezno rasterećenje ),  
- usporedbu sa gradovima na području koje uopće nije bilo zahvaćeno ratom i koji su bliži 

Zagrebu smatra neumjesnom jer je očigledno da će svaki investitor otići na razvijenija područja,  
- razvoj gospodarstva na nekom području ovisi i o poduzetničkom duhu gospodarstvenika, 

ne treba katastrofalno gledati na trenutno gospodarsko stanje, radi se na dovođenju investitora (na 
lokaciji bivše "Titove vile" predviđen je prostor za tehnološki park),  

- u ugovorima za poduzetničko industrijsku zonu "Jošine" postoji klauzula ukoliko 
investitori ne budu gradili i žele prodati parcele Grad ima pravo prvokupa (u tom slučaju Grad treba 
osigurati novac u proračunu za kupnju istih),  
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- Grad ima dobru suradnju sa "Spačvom" te je pismom namjere istu riješio duga od 
21.000.000,00 kn prema državi, "Spačva" se oporavlja, vraćeno je na posao 50-tak radnika, dok s 
tvrtkom "Vibrobeton" nemamo takvu suradnju, a vezano za djelatnike "Vibrobetona" oni samo kao 
fizičke osobe trebaju tražiti jednokratnu pomoć od grada,  

- konstantno se radi na privlačenju investicija u grad (iz tog razloga namjerava se pojačati 
Upravni odjel gospodarstva s novim stručnjacima), grad Vinkovci nosi 45% prihoda Vukovarsko-
srijemske županije, a da nije bilo antirecesijskih mjera gospodarska situacija bi bila daleko 
složenija.  
 

Vijećnik Damir Rimac govoreći u osobno ime, ističe da je o ovoj točki kvalitetnije 
raspravljao gradonačelnik nego pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, premda ne prihvaća 
tvrdnju gradonačelnika da će svaki investitor otići na razvijenija područja, Vinkovci imaju prednost 
geoprometnog i geopolitičkog središta. Gospodarsku situaciju smatra složenom i predlaže 
sudjelovanje oporbenih vijećnika u kreiranju i donošenju konstruktivnih i kvalitetnih mjera za 
poboljšanje iste.  
 

Vijećnik Ivan Majhen iznosi da se rat ne može koristiti kao univerzalna izlika za nedolazak 
investitora, treba gledati i prednosti ovog područja (jeftinija radna snaga). U konačnici sve ovisi o 
ljudima i poduzetničkom duhu, treba osigurati kreditne linije za poduzetništvo.  
 

Vijećnica Martina Levaković-Banović postavlja pitanje da li je bilo posjeta potencijalnih 
investitora našoj poduzetničkoj zoni. Također smatra da bi se u raspravu trebali aktivnije uključiti 
vijećnici HSS-a s obzirom da živimo na poljoprivrednom području.  
 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu, te određuje pauzu u trajanju od 15 minuta kako bi 
oporbeni vijećnici mogli formulirati svoje prijedloge zaključaka temeljem rasprave u Gradskom 
vijeću. 
 

Sjednica se nastavlja u 18,10 sati.  
 

Predsjednik Vijeća iznosi na glasovanje Prijedlog Izvješća o stanju u gospodarstvu grada 
Vinkovaca koje nazočni vijećnici prihvaćaju "većinom" glasova (16 "za", 11 "protiv").  

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
Prihvaća se  Izvješće o stanju gospodarstva Grada Vinkovaca. 
 
Nakon provedenog glasovanja o izvješću vijećnik Damir Rimac, u ime vijećnika oporbenih 

stranaka kao i u ime nezavisnog vijećnika iznosi prijedloge zaključaka za provođenje gospodarskih 
mjera:  

PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA 
 

1. Zbog stanja u gospodarstvu Grada Vinkovaca Gradsko vijeće će formirati  
Gospodarsko vijeće Grada Vinkovaca koje će biti sastavljeno od:  
a) vijećnika razmjerno vijećničkoj zastupljenosti u Gradskom vijeću,  
b) predstavnika gospodarstvenika grada Vinkovaca,  
c) neovisnih gospodarskih stručnjaka.  
 
Članove Gospodarskog vijeća imenuje Gradsko vijeće 2/3 većinom.  
 
2. O stanju u gospodarstvu Grada Vinkovaca Gradsko vijeće će raspravljati svakih 6 mjeseci.  
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Nakon iznošenja prijedloga zaključaka predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Jakov Barišić u 
ime koalicijskih partnera traži pauzu u trajanju od 10 minuta, kako bi se mogli očitovati o 
iznesenom prijedlogu zaključaka.  
 

Predsjednik Vijeća određuje istu, te se sjednica nastavlja u 18,45 sati.  
 

U nastavku sjednice predsjednik Vijeća iznosi na glasovanje navedeni prijedlog ali dodatno 
usuglašen sa svim nazočnim vijećnicima te isti „jednoglasno" donose  
   

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 Zbog sustavnog praćenja stanja u gospodarstvu Grada Vinkovaca i ukupne gospodarske 
situacije Gradsko vijeće Grada Vinkovaca osniva Gospodarsko vijeće Grada Vinkovaca. 
 

II. 
 Gospodarsko vijeće Grada Vinkovaca broji 11 (jedanaest) članova, a bit će sastavljeno kako 
slijedi: 

- 7 (sedam) članova imenuje se iz reda gradskih vijećnika, razmjerno vijećničkoj 
zastupljenosti na način da stranke pozicije imenuju 4 (četiri) člana, dok stranke opozicije 
imenuju 3 (tri) člana; 

- 2 (dva) člana imenuju se iz reda predstavnika tvrtki i gospodarstvenika Grada Vinkovaca, na 
način da se jedan predstavnik imenuje iz reda tvrtki u vlasništvu ili suvlasništvu Grada 
Vinkovaca, a drugi ispred ostalih tvrtki sa sjedištem u Gradu Vinkovcima; 

- 2 (dva) neovisna gospodarska stručnjaka koje će izabrati Gradsko vijeće. 
 

III. 
 O stanju u gospodarstvu Grada Vinkovaca Upravni odjel gospodarstva pripremit će izvješće 
o kojem će Gradsko vijeće Grada Vinkovaca raspravljati dva puta godišnje. 
 

IV. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku“ 
Grada Vinkovaca. 
 

Vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno prihvaćaju i slijedeći Zaključak: 
 

Z A K LJ U Č A K 
O MJERAMA ZA POTICANJE I POBOLJŠANJE   

GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA VINKOVACA 
 

I. 
Redefinirat će se strategija gospodarskog razvoja Vinkovaca koju je Poglavarstvo usvojilo 

2003/2004. god. 
II. 

 Intenzivirat će se rad na izradi projekata za povlačenje sredstava iz pred pristupnih i 
pristupnih fondova Europske unije. 

III. 
 Pristupit će se izgradnji Tehnološkog parka  i Poduzetničkog inkubatora kao potpornih 
institucija poduzetništvu. 

IV. 
 Poduzet će se radnje za formiranje nove poduzetničke zone  poradi privlačenja novih 
investicija i na taj način otvoriti mogućnost „greenfield“ investicija. 
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V. 
 Izradit će se Program poticanja poljoprivrede na području Grada. 

 
VI. 

 Poduzet će se aktivnosti na pokretanju kreditne linije za poduzetništvo uz sufinanciranu 
kamatnu stopu. 

VII. 
 Nastavit će se dosadašnje mjere za poticanje zapošljavanja na području Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 2. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente 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 sa pitanjem 
kolika je visina prihoda koje se ubere od spomeničke rente, na što se troši prikupljeni novac i kakav 
je postotak plaćanja iste, te da li se poduzimanju neke mjere prema neplatišama. 
 Vijećnica Martina Levaković-Banović smatra da je spomenička rente trebala biti snižena u 
još većem postotku te postavlja pitanje zašto se ne odrede barem dvije zone i da li se od plaćanja 
spomeničke rente mogu izuzeti deficitarne djelatnosti i tradicijski obrti (navodi promjere gradova 
Zagreba i Trogira). 
 Pročelnik Zdenko Rečić odgovara da je očekivani prihod od spomeničke rente cca 
700.000,00 kuna, inicijativa za smanjenje rente je potekla od strane gospodarstvenika, a prikupljeni 
novac se troši za održavanje i popravak spomenika. Vlada je odredila raspon od 1-7 kuna, a Grad se 
odlučio za 4 kn. Odluke o visini spomeničke rente uz različite po gradovima, negdje je i ukinuta. 
Vezano za izuzimanje deficitarnih djelatnosti od plaćanja spomeničke rente, nije bilo takvih 
zahtjeva. 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak upozorava da bi iz sredstava spomeničke rente trebalo 
urediti prolaz iz Duge ulice prema poslovnici FINE, te smatra da bi izuzimanje deficitarnih 
zanimanja od plaćanja spomeničke rente bilo znak dobre volje od strane grada, a grad financijski ne 
bi bio na velikom gubitku. 
 Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici, «većinom» glasova (18 «za», 7 «uzdržanih»), 
donose 

O D L U K U 
o visini spomeničke rente Grada Vinkovaca 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada 
Vinkovaca, a osobito: 
- obveznici plaćanja spomeničke rente,  
- nepokretna kulturna dobra i kulturno – povijesna cjelina na području Grada u kojima se           
plaća spomenička renta kada se u njima obavlja gospodarska djelatnost, 
- visina spomeničke rente,  
- način plaćanja spomeničke rente. 
 
II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE  
 

Članak 2. 
Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na 

dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom 
dobru ili na području kulturno - povijesne cjeline.  
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      Fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku  ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu 
djelatnost u objektima koji se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru  ili na području kulturno 
povijesne cjeline, nisu obveznici  plaćanja spomeničke rente. 
 

Članak 3. 
      Obveznici spomeničke rente dužni su do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička 
renta, nadležnom upravnom odjelu  dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se 
nalaze u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno–povijesne cjeline.  
 
III. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I KULTURNO-POVIJESNA CJELINA 
 

Članak 4. 
Na području Grada Vinkovaca plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske 

djelatnosti u objektima kojima je Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske utvrđeno 
svojstvo kulturnog dobra kao nepokretnog kulturnog dobra i to: 
• Crkva Sv. Ilije – Meraja na k.č. br. 2679, k.o. Vinkovci, 
• Jednokatnica galerije umjetnosti na k.č. br.3353, k.o. Vinkovci, 
• Zgrada Gradskog muzeja (nekad zgrada sjedišta 7. Brodske pukovnije), na k.č. br.2614, k.o. 

Vinkovci, 
• Župna Crkva Sv. Euzebija i Poliona na k.č. br.2772 k.o. Vinkovci, 
• Kapetanov stan – Zgrada suda  na k.č. br. 2612/1, k.o. Vinkovci, 
• Zgrada Brodske imovne općine na k.č. br 2767/1, 2767/2, 2767/3, k.o. Vinkovci, 
• Zgrada Narodnog magazina na k.č. br. 3341/3, 3341/4, k.o. Vinkovci, 
• Zgrada suda na k.č. br. 2613/2,  k.o. Vinkovci, 
• Jankovićeva kuća na k.č. br. 2761/1, k.o. Vinkovci, 
• Kip Sv. Trojstva  na k.č. br. 2775, k.o. Vinkovci, 
• Zgrada Nove gimnazije na k.č. br. 2760, k.o. Vinkovci, 
• Zgrada Stare gimnazije na k.č. br. 2759/2, k.o. Vinkovci, 
• Župni dvor na k.č. br. 2772, k.o. Vinkovci. 
 

Članak 5. 
      Na području Grada Vinkovaca plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske 
djelatnosti u kulturno – povijesnoj cjelini , a koja se proteže:  
od glavne gradske longitudinale – Duge ulice prema sjeveru istočnom stranom Glagoljaške do 
raskrižja s Gundulićevom. Prateći sjeverne rubove parcela sa sjeverne strane Gundulićeve na istok 
se širi presijecanjem Nazorove te, prateći sjeverne rubove parcela Trga bana J. Šokčevića, obuhvaća 
sjevernu obodnu izgradnju trga. Dalje se prema sjeveru uspinje zapadnim međama parcela uz 
zapadnu stranu Ulice kralja Zvonimira zaključno s k.č. br. 1843/16 odnosno 2748/2. Na istok se 
zona proteže prateći sjeverni rub parcela uz sjevernu stranu Ulice hrvatskih žrtava zaključno s k.č. 
br. 1745 odnosno 1736. Prema jugu se spušta do Ulice bana Jelačića i to njezine sjeverne strane od 
k.č. br. 2742/1, a tek s k.č.br. 3187/1 prelazi na njezinu južnu stranu i dalje se prema zapadu, 
zatvarajući krug obuhvata, proteže južnim rubovima parcela uz južnu stranu ulice, zatim Trga bana 
J. Šokčevića sve do k.č. br. 3332 Duge ulice.  
 
IV. VISINA SPOMENIČKE RENTE 

Članak 6. 
      Određuje se jedinstvena visina spomeničke rente za sve obveznike koji obavljaju 
gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno - povijesne cjeline.  
      Visina spomeničke rente iznosi 4,00 kn po četvornom metru korisne površine poslovnog 
prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno – povijesne cjeline 
mjesečno. 
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V. NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE  RENTE  
 

Članak 7. 
      Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu. 
      Osnova za plaćanje je Rješenje o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi nadležni 
Upravni odjel Grada .  
      Obveznik plaćanja dužan je rentu platiti u roku 15 dana od dostave Rješenja. 
      Ovom odlukom isključuje se mogućnost oslobađanja obveznika od plaćanja spomeničke 
rente. 

Članak 8. 
      Ako tijekom kalendarske godine fizička ili pravna osoba počne ili prestane obavljati 
djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno – povijesne cjeline, plaća 
godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj se djelatnost obavljala. 
      Ako tijekom kalendarske godine neka građevina ili dio Grada stekne ili izgubi svojstvo 
kulturnog dobra ili kulturno – povijesne cjeline, obveznik spomeničke rente u obvezi je plaćanja 
spomeničke rente za razdoblje godine u kojem je obavljao djelatnost u nepokretnom kulturnom 
dobru ili na području kulturno – povijesne cjeline Grada. 
      Fizička ili pravna osoba dužna je nadležnom Upravnom odjelu Grada prijaviti svaku 
promjenu, koja utječe na visinu ili postojanje obveze plaćanja spomeničke rente,  u roku 15 dana od 
dana njezina nastanka.  

Članak 9. 
      Nadležni odjel za donošenje Rješenja o obvezi plaćanja spomeničke rente je Upravni odjel 
društvenih djelatnosti Grada. 
      Na žalbeni i ovršni postupak primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
      Rješenje o ovrsi radi naplate dugovanja po osnovi spomeničke rente donosi Upravni odjel  
za proračun i financije Grada Vinkovaca. 
 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 10. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini spomeničke rente 

Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 4/04. i 4/05.).  
 

Članak 11. 
      Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2011. godine, a objavit će se u  «Službenom 
glasniku» Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 3. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada 
Vinkovaca za 2010. 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 Anto Jakovljević sa konstatacijom 
da je opet od ulaganja izostavljena OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima, gdje se nastava odvija u 
neadekvatnim uvjetima (podrum škole, dio hodnika), što je protivno pedagoškim standardima. 
Unatoč dopisu nadležnog Ministarstva da se gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela društvenih 
djelatnosti očituju isti ne poduzimaju ništa, osim što se zauzimaju za razrješenje školskog odbora a 
time i ravnatelja. O peticiji roditelja iz Mirkovaca predanoj krajem listopada Grad se nije očitovao. 
Budući da se znalo da 200.000,00 kn namijenjenih za PŠ Borinci neće biti utrošeno, smatra da je 
ovaj iznos trebalo prebaciti za sanaciju OŠ Nikole Tesle. 
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 Predsjednik Vijeća iznosi mišljenje da ravnatelj OŠ u Mirkovcima «tjera silu» jer je škola u 
Mirkovcima u postupku rješavanja. 
 Pročelnik Zdenko Rečić iznosi da je upoznat sa situacijom u školi u Mirkovcima, kao i da se 
gradonačelnik očitovao prema Ministarstvu. Grad je istaknuo OŠ u Mirkovcima kao prioritet broj 1, 
iako ravnatelj uporno odbija sugestije o radu u 3 smjene, kako već godinama radi OŠ I. Mažuranića. 
U slučaju prebacivanja iznosa od 200.000,00 kn namijenjenog za PŠ Borinci za sanaciju 
mirkovačke škole, trebalo bi ukinuti ishođene dozvole i poništiti u Ministarstvu zahtjev za izgradnju 
nove škole, tek u tom slučaju bi se moglo ići u sanaciju postojeće zgrade. 
 Vijećnik Anto Jakovljević ne prihvaća tvrdnju da se u slučaju sanacije moraju poništiti 
ishođene dozvole za gradnju nove škole, upozorava da je školska zgrada stara preko 250 godina, te 
da prokišnjava i da je u interesu djece da se taj problem riješi. Smatra da izrađeni projekt za novu 
školu nije po pedagoškim standardima. 
 Pročelnik Zdenko Rečić iznosi da se idejno rješenje projekta za novu školu najprije radi i 
usaglašava sa zaposlenicima škole, tako da ne stoji tvrdnja da projekt nije izrađen po pedagoškim 
standardima. 
 Predsjednik Gradskog vijeća iznosi da brigu o učenicima u Mirkovcima ne vodi samo 
vijećnik Jakovljević, te upozorava da vijećnik treba iznositi provjerene informacije. 
 Vijećnik Jakovljević iznosi da je uputio dopis ravnatelju OŠ u Mirkovcima, zašto ne poštuje 
preporuku o izvođenju nastave u tri smjene, te je dobio odgovor da to nije po pedagoškim 
standardima. Također iznosi da je predviđena sportska dvorana neadekvatna za mirkovačku školu s 
obzirom na broj učenika. 
 Pročelnik Rečić odgovara da je predviđena dvorana u skladu s brojem učenika u 
Mirkovcima. 
 Zamjenik gradonačelnik Tomislav Šarić iznosi da najveći dio problema nefunkcioniranja 
osnovne škole u Mirkovcima leži u osobi ravnatelja Ante Vidovića, jer nije spreman za suradnju i 
na svaki ponuđeni prijedlog odgovara negativno (prijedlog za nastavu u tri smjene, prijedlog za 
nastavu u prostorijama MO). Ravnatelj je inicirao kupnju kontejnera za koji je odgovornim ljudima 
u gradskoj upravi tvrdio da će u isti smjestiti zbornicu, a kupio je «cirkusku prikolicu» i to od tvrtke 
«Antiša» d.o.o. za koju se opravdano sumnja da je u sukobu interesa. Kao jedino rješenje vidi da 
ravnatelj ozbiljno počne raditi svoj posao ili odstupi s dužnosti ravnatelja. 
 Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici «većinom» glasova  (17 «za», 7 «protiv») 
donose 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu  

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  
u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2010. godinu 

 
Članak 1. 

U Odluci o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca  za 2010. godinu 
(«Službeni glasnik» Grada Vinkovaca broj: 04/2010.) članak 1. mijenja se i glasi:  

“Ukupno planirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
na nefinancijskoj imovini u  osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2010. godinu  
iznose 4.134.557,00 kn. Od toga  2.190.000,00 kn su sredstva proračuna Grada Vinkovaca, a kroz 
decentralizirane funkcije osnovnog školstvu za 2010. godinu na ime rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva u iznosu od  
1.944.557,00 kn.“ 
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Članak 2. 
Članak 2. mijenja se i glasi:  
 

«  Sredstva iz članka 1. raspoređuju se kako slijedi: 
 

- u kunama- 
Red. 
broj 
 

NAZIV 
OSNOVNE 

ŠKOLE 

NAMJENA 
SREDSTAVA 

UKUPNO PLANIRAN  
IZNOS  POTREBAN 
ZA REALIZACIJU 
SVIH ULAGANJA 
OBUHVAĆENIH 

PROJEKTOM 

PLANIRANA 
DECENTRALIZIRANA 

SREDSTVA  
U 2010. GOD. 

PLANIRANA 
SREDSTVA  
GRADA U  
2010. GOD. 

- školski namještaj 33.000                33.000  
 

UKUPNO 
OPREMA 

     
                        

33.000  
 

- rekonstrukcija i 
sanacija krovišta 
OŠ „A.G.Matoš“ 

75.000           
 

75.000                 
 

                  
                       

1. OŠ «ANTUN 
GUSTAV 
MATOŠ» 

UKUPNO OŠ 108.000 108.000              

- računalna  
oprema 

 
 

15.000                 
 

- knjige za 
knjižnicu 

20.000 5.000  
 

UKUPNO 
OPREMA 

          
 

 20.000        
 

- završetak izrade 
projektno-tehničke  
dokumentacije  
za dogradnju   
OŠ B.Kašića, 
Vinkovci 
(završetak projekta, 
komunalni 
doprinos, vodni 
doprinos i dr.)     

30.000.000 
 

                   

   
             
               
 
 
 

           190.000                   
            
         
             

2. OŠ BARTOLA 
KAŠIĆA 

UKUPNO OŠ 30.020.000 20.000 190.000 
- uredski namještaj  22.000 22.000 

 
 

 
UKUPNO 
OPREMA 

 
 

22.000  
 

- rekonstrukcije 
sanitarnog prostora 
na I katu  OŠ J. 
Kozarca-II etapa 

         444.250 
 

                        

                    244.250 
 

 

 
      

                 
             

3. OŠ JOSIPA 
KOZARCA 

UKUPNO OŠ 466.250 266.250                         

- računalna i 
komunikacijska 
oprema  

 
                

 

10.000 
 
 

 
 
 

- uredski namještaj                        10.000  
 

UKUPNO 
OPREMA 

20.000 
 

  20.000 
 

 

- rekonstrukcija 
vanjskih športskih 
terena i dvorišta 
OŠ I.G.Kovačića II 
etapa 

244.500 244.500  

4. OŠ IVANA 
GORANA 
KOVAČIĆA 
 
 
 
 

UKUPNO OŠ 264.500 264.500  
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- motorna kosilica                        16.000  
- glazbeni 
instrumenti 

 
 

  8.000  
 

UKUPNO 
OPREMA 

24.000                              
 

                      24.000        

5. 
OŠ VLADIMIRA 
NAZORA 

UKUPNO OŠ  24.000                             
 

                      24.000       

- računalna oprema            
 

7.000  
        

- klima uređaji  12.000  

UKUPNO 
OPREMA 

                         19.000  
 

19.000                              
 

                      

- sufinanciranje 
izgradnje nove  OŠ 
I.Mažuranića 
(izrada projekta 
opreme za novu 
školu, projektantski 
nadzor, izgradnja 
nove škole i dr.) 

58.000.000    
 

1.160.250 2.000.000 

6. 
OŠ IVANA  
MAŽURANIĆA 

UKUPNO OŠ 58.019.000 1.179.250 2.000.000 
- računalna oprema           

                     
12.000                 

 
 
 

- školski namještaj      
 

12.000                
 

 
 

UKUPNO 
OPREMA 

   
                       24.000 

     
                            24.000 

 
 

- rekonstrukcija   
učioničkog  
prostora OŠ 
N.Tesle 

 
58.557 

 
58.557 

 

7. 
OŠ NIKOLE 
TESLE 
 

UKUPNO OŠ 82.557 82.557  

 UKUPNO  88.984.307 1.944.557 
 

2.190.000 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u “Službenom 
glasniku” Grada Vinkovaca. 

 
 

TOČKA 4. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Mandica Sanković, pročelnica Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, koja je iznijela Prijedlog Mišljenja o Nacrtu 
konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostorno plana Vukovarsko-srijemske županije. 
 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 Marijan Mišić sa prijedlogom da 
se u Prijedlogu Mišljenja promijene nazivi pojedinih poglavlja. 
 Vijećnik Anto Jakovljević iznosi pohvalu za dostavljeni materijal i smatra da bi ovo trebalo 
biti ogledni primjer za izradu materijala za sjednice Vijeća. Također općenito pohvaljuje rad 
pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenja, gradnju i zaštitu okoliša. 
 Pročelnica Sanković iznosi da se nazivi pojedinačnih poglavlja ne mogu mijenjati jer je tako 
određeno od strane Vukovarsko-srijemske županije. 

Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
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MIŠLJENJE 
o Nacrtu konačnog prijedloga Izmjena i dopuna  

Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije 
 

I. 
 Na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske 
županije,  daje se pozitivno mišljenje.  

II. 
Mišljenje se daje na dokumentaciju koju je dostavio Zavod za prostorno uređenje 

Vukovarsko-srijemske županije, Klasa: 350-02/08-01/848, Ur. broj 2196/1-10-10-18, Vinkovci 9. 
studenog 2010. godine. Nositelj izrade Izmjene i dopune Plana je Zavod za prostorno uređenje 
Vukovarsko-srijemske županije. Izrađivač Plana je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek. Broj 
Plana je 35/2009. 

III. 
 Ovo Mišljenje bit će dostavljeno Zavodu za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske 
županije. 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor i 

imenovanja, koji je iznio Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta "Joza 
Ivakić" Vinkovci.  

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 iznoseći da će Klub 
vijećnika SDP-a podržati imenovanje Ivice Zupkovića za ravnatelja kazališta, ali smatra da bi 
kriterij za izbor istoga trebali biti preciznije određeni (adekvatna stručna sprema društvenog 
smjera). Također navodi problem neuređenog okoliša kazališta, te smatra da Grad treba povesti 
računa o uređenju istog.  

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić odgovara da je dobro ostaviti širinu u pogledu kriterija 
kako bi se moglo prijaviti više kandidata sa svojim programima, te da vijećnici mogu birati 
kandidata sa najboljim programom. Grad vodi brigu oko uređenja okoliša kazališta, ali problem je 
trafostanica i plinske instalacije koje bi trebalo izmjestiti. Ovaj problem će se nastojati riješiti do 
održavanja slijedećeg Festivala glumca.  

Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose  
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta "Joza Ivakić" Vinkovci 

 
I. 

Za ravnatelja Gradskog kazališta "Joza Ivakić" Vinkovci imenuje se Ivica Zupković, prof., 
Vinkovci, Hrvatskih žrtava 17.  

II. 
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.  
 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku" 

Grada Vinkovaca.  
TOČKA 6. 

Aktualna pitanja 
 

1. Vijećnik Anto Vidović ponavlja pitanje upućeno pročelniku Komšiću vezano za iznos 
predviđen za projekte kandidirane za pretpristupne fondove (odnos sredstava predviđen za 
aerodrom Sopot-robnotransportni centar) te traži pismeni odgovor.  
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2. Vijećnik Mate Vukušić traži odgovor na svoja pitanja od pročelnika Rečića u pismenom 
ili elektronskom obliku u zakonom predviđenom roku.  
 

3. Vijećnica Martina Levaković-Banović postavlja slijedeća pitanja:  
- što je sa sanacijom Dirovog brijega,  
- traži kopiju ugovora vezanih za poduzetničku zonu,  
- još uvijek nije dobila odgovore na pitanja koja je u pisanoj formi uputila tajniku Vijeća 

prije 7 mjeseci.  
 

4. Vijećnik Dubravko Korenika postavlja pitanje da li se može nešto poduzeti vezano za 
uklanjanje limenih garaža u gradu, s obzirom da je prihod od njihovog zakupa minimalan, a 
nagrđuju grad.  
 

5. Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje gradonačelniku da li je odgovorio na dopis 
Ministarstva vezano uz školu u Mirkovcima i koje mjere će se poduzeti da bi se riješio problem iste.  
 

6. Vijećnik Marijan Mišić postavlja slijedeća pitanja:  
- da li se planira uređenje prilaza ulici A. Mihanovića, da li je plaćanje odvoza smeća 

obvezno za sve.  
 

Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe gradonačelnik dr. Mladen Karlić  
iznosi slijedeće:  
- vezano za raspravu o stanju u gospodarstvu smatra da pojedini odgovori pročelnika Upravnog 
odjela gospodarstva doista nisu bili primjereni te se ispričava u ime istoga,  
- vijećnica Levaković-Banović može dobiti dokumentaciju vezanu za poduzetničku zonu, ali što se 
tiče ugovora s pojedinim kupcima treba provjeriti da li je davanje istih u skladu sa zakonom,  
- limene garaže se pokušavaju riješiti, nisu jedini objekti koji nagrđuju grad, a dodatni problem je 
što se neke od njih nalaze u privatnom vlasništvu,  
- uređenje prostora oko ulice A. Mihanovića planira se slijedeće godine, predviđeno je 70-tak 
parkirnih mjesta,  
- plaćanje odvoza smeća je obvezno za sve građane i pravne osobe,  
- odgovor Ministarstvu vezano za školu u Mirkovcima je poslan, a kvalitetnijom organizacijom rada 
moguće je odvijanje nastave bez većih problema.  
 

Tajnik Gradskog vijeća vezano za pitanje vijećnice Levaković-Banović odgovara da su 
pitanja proslijeđena gradskim tvrtkama te će provjeriti što je sa odgovorima koje nije dobila.  
 

Pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Ante Slišković iznosi 
da je ulica Dirov brijeg sanirana koliko je to bili moguće u postojećim uvjetima koji nisu 
dozvoljavali opsežniju sanaciju.  
 

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 
21,05 sati.  
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 


