
 1

Z A P I S N I K 
sastavljen na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 13. srpnja 2011. god. s početkom u 12,00 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. Jakov Barišić   17. Damir Rimac 
4. Aladar Spajić   18. Mate Vukušić 
5. Marina Načinović   19. Drago Majstorović 
6. Željko Brkić   20. Dubravka Kralj ević 
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. Andrijana Bošnjak  26. Marijan Mišić 
13. Vladimir Ćirić   27. Kornelija Krizmanić 
14. Stipo Ćorluka   28. Slavka Bešlagić-Langauer 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Zvonimir Mišić   3. Anto Vidović 
2. Milica Benić 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik 
Vinkovaca (nije nazočan cijelom tijeku sjednice), 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 Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije (nazočna prvom 
dijelu sjednice), Mario Komšić, pročelnik Upravnog odjela gospodarstva (nazočan prvom 
dijelu sjednice), 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 vijećnici 
jednoglasno usvajaju. 

     D N E V N I   R E D 
    Skraćeni zapisnik  
1. Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja grada Vinkovaca za 2010. god. 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Vinkovaca za 2011. god.  
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 

2011. god.  
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4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2011. god 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2011. god. 

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gradnje vodnih građevina za 2011. god. 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Vinkovaca za 

2011. god. 
8. A/ Prijedlog Odluke o Mjerilima, načinu i uvjetima financiranja Centra za predškolski  

     odgoj Vinkovci. 
B/ Prijedlog Odluke o Mjerilima, načinu i uvjetima sudjelovanja Grada Vinkovaca u    
     financiranju dječjih vrtića na području Grada Vinkovaca čiji vlasnik nije grad. 

9. Prijedlog Odluke o određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama. 
10. Aktualna pitanja. 
 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice te vijećnik Mate Vukušić stavlja slijedeće primjedbe: 
- navedeno je da je na prethodnoj sjednici Vijeća bio nazočan gradonačelnik dr. Mladen 

Karlić, a isti je bio nazočan vrlo kratko vrijeme na početku sjednice te smatra da se to ne 
može smatrati nazočnošću na sjednici, 

-  što je s izvješćem o radu privatnih vrtića u gradu koje je vijećnicima na ovoj sjednici 
trebao podnijeti pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak očitujući se na iznesene primjedbe iznosi slijedeće: 

- prihvaća primjedbu vezanu za nazočnost gradonačelnika na sjednici te će se zapisnik 
korigirati u tom smislu i dostaviti vijećnicima, 

- o radu privatnih vrtića nije bilo moguće u relativno kratkom vremenu između prošle i 
današnje sjednice Vijeća prikupiti mjerodavne podatke ali vijećnici će biti upoznati s 
izvješćem o radu privatnih vrtića što stavlja u obvezu pročelniku Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti.  
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 

prethodne sjednice dopunjen primjedbama vijećnika Vukušića koji vijećnici jednoglasno 
usvajaju. 

 
TOČKA 1. 

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog 
odjela za proračun i financije, koja je iznijela Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Grada 
Vinkovaca za 2010. 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 Damir Rimac koji podsjeća 
na prošlogodišnje izvješće revizije iznoseći mišljenje da je nalaz Državne revizije konačan i 
kao takav vijećnici ga mogu samo primiti na znanje. 

Pročelnica Bošnjak slaže se s mišljenjem vijećnika Rimca i iznosi da je nalaz i prošle 
godine prihvaćen kao informacija. 
 
 Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
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Z A K LJ U Č A K 
 

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

obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Vinkovaca za 2010. god. 
 
 

TOČKA 2. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak, koja je 

iznijela Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Vinkovaca za 2011. god.  
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Damir Rimac rekavši da bi 
na sjednicama Vijeća trebao biti nazočan gradonačelnik koji to nije već nekoliko sjednica. 
Gradonačelnik ili njegovi zamjenici trebali bi prezentirati i braniti proračun. Smatra da će 
Proračun Grada Vinkovaca u konačnici iznositi oko 90 mil kn jer se ne puni predviđenom 
dinamikom. Postavlja pitanje da li je ovo Proračun forme radi ili ga se smatra razvojnim 
proračunom, a u tom slučaju htio bi od gradonačelnika čuti viziju razvoja grada. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak slaže se s mišljenjem vijećnika Rimca da bi 

sjednicama trebao biti nazočan gradonačelnik, te izvještava vijećnike da će se gradonačelnik 
priključiti vijećnicima nakon boravka u Otoku gdje je predsjednica Vlade. 

 
Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić također izvještava vijećnike da 

gradonačelnik nije nazočan sjednici zbog boravka predsjednice Vlade u Otoku, te će se 
priključiti vijećnicima. 

 
Vijećnik Damir Rimac iznosi da nije tražio ispriku za gradonačelnika nego da 

mjerodavna osoba obrazloži rebalans proračuna i prezentira viziju razvoja grada za naredno 
razdoblje (šest mjeseci ili duže), te postavlja pitanje da li je bitnije braniti rebalans proračuna 
ili biti na sastanku s premijerkom. 

 
U ovom dijelu sjednice vijećnicima se priključuje gradonačelnik dr. Mladen Karlić. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici „većinom“ glasova (18 „za“, 9 „protiv“, 1 

„uzdržan“) donose 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju  

Proračuna Grada Vinkovaca za 2011. god. 
 
 

TOČKA 3. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak, koja je 

iznijela Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 
2011. god.  
 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 Ivan Majhen smatra da ovaj 
proračun ne daje nadu građanima Vinkovaca jer poznato je da sve manje ljudi radi, a grad 
smanjuje sredstva za socijalu, a povećava cijenu vrtića. Predlaže da se smanje sredstva za 
razvoj grada, a sredstva za socijalu i vrtiće povećaju ili barem ostanu na istoj razini. 

 
Gradonačenik dr. Mladen Karlić iznosi da se kod planiranja i izrade proračuna 

pokušavaju uvažavati želje i potrebe svih korisnika proračuna i dati im što više sredstava. 
Nakon šest mjeseci dobivena je slika o punjenju proračuna, te se ovim rebalansom želi na 
vrijeme upozoriti sve korisnike proračuna da neće moći dobiti sva planirana sredstva te da 
svoj rad i poslovanje prilagode tome, dakle ide se na realnije planiranje i proračun se smanjuje 
„opreza radi“. Ovaj proračun i dalje osigurava planirane investicije u gradu (rekonstrukcija 
Duge ulice i ulice Bana J. Jelačića), a smatra da statistički podaci pokazuju naznake izlaska iz 
krize i oporavka gospodarstva, pa je moguće da će na jesen doći do povećanja proračuna.  

 
Vijećnik Ivan Majhen iznosi da ne vidi naznake izlaska iz krize te postavlja pitanje 

koliko je od planiranih 26 mil kn kapitalnih pomoći od države realizirano. 
 
Pročelnica Sanja Bošnjak odgovara da ukupne pomoći u iznosu 26 mil kn sadrže: 

pomoći iz proračuna u iznosu 17 mil kn, pomoći od ostalih subjekata unutar opće države u 
iznosu 2 mil kn, te pomoći za decentralizirane funkcije u iznosu 7,7 mil kn. U okviru 
navedenog u svakom od područja nalazimo tekuće i kapitalne pomoći. Tekuće pomoći 
ostvaruju se planiranom dinamikom, a realizacija kapitalnih pomoći ovisio realizaciji i fazi 
određenog projekta. 

Vijećnik Damir Rimac iznosi da investicije o kojima je gradonačelnik govorio ne 
financira Grad. Ne prihvaća ispriku o izostanku gradonačelnika zbog boravka premijerke o 
Otoku, te smatra da gradonačelnik i predsjednik Vijeća trebaju zajednički planirati datume 
održavanja sjednica Vijeća. Smatra da proračun nije realno planiran, te je korisnicima dana 
lažna nada. Neproizvodne investicije u koje se ulagalo ne daju profit i proračun ide ka 
dubiozi, a već prilikom planiranja bilo je evidentno da je proračun iznad 100 mil kn neodrživ. 

 
Potpredsjednica Vijeća Kata Krešić iznosi da rezanje proračuna sigurno nije popularna 

kategorija, ali realno gledano isto je u ovom trenutku nužno kako bi učinak rebalansa bio što 
veći. Smatra da ovu mjeru treba sagledati u širem kontekstu respektirajući trenutnu situaciju 
koja to nalaže. Iznosi da se nastojalo ne smanjivati sredstva namijenjena socijalno 
najugroženijoj kategoriji građana, a za povećanje cijena boravka djece u vrtiću smatra da se 
ipak radi o ljudima koji su zaposleni i imaju primanja. Vjeruje da situacija neće uvijek biti 
tako teška jer prava koja se trenutno smanjuje moguće je i vratiti. 

 
Vijećnik Ivan Majhen iznosi da je smanjenje za socijalu u odnosu na 2010. god. 1 mil 

kn, a proračun je posljedica gospodarske politike jer se ulagalo u neprofitabilne djelatnosti a 
ne u gospodarstvo. 

 
Vijećnik Damir Rimac ne slaže se s izlaganjem potpredsjednice Krešić i iznosi da je 

povećanjem cijene vrtića oštećen kućni proračun građana. Iznosi da se nisu uvažavali 
prijedlozi oporbenih vijećnika da proračun ne bude veći od 100 mil kn, kao što nije 
prihvaćeno niti da članovi Odbora za proračun i financije budu dvije stručne osobe iz redova 
oporbenih vijećnika. 
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Potpredsjednica Vijeća Kata Krešić iznosi da nije bilo namjere da se smanje 
subvencije i pomoći bilo kojoj kategoriji građana, ali trenutna situacija nalaže da se negdje 
nađe prostor za uštede. 

 
Vijećnik Drago Majstorović iznosi da treba raditi na razvijanju gospodarstva kako bi 

mogle podmirivati socijalne kategorije. Postavlja pitanje jesmo li iskoristili sve svoje 
gospodarske potencijale i koje su to naznake izlaska iz krize. 

 
Vijećnica Kornelija Krizmanić nezadovoljna je tretmanom oporbenih vijećnika u 

ovom Vijeću jer što god isti predlože ne prihvaća se. Podatak o smanjenju prihoda od poreza i 
prireza jasno ukazuje na to da masa ljudi ne radi i u tom kontekstu nikako ne može prihvatiti 
smanjenje socijalnih davanja i povećanje cijene vrtića jer je to udar na kućni proračun 
građana, dok se s druge strane troše ogromni novci za financiranje nogometa. Smatra da 
proračun nije trebalo raditi optimistično nego realno, a poslove u gradu bi trebale dobivati 
domaće tvrtke kako bi porezi i prirezi ostajali u gradskoj blagajni. Smatra da se ne planira 
dugoročno, trebalo bi to biti bar na razdoblje od pet godina sa razrađenom financijskom 
konstrukcijom, a ne sve raditi stihijski. 

 
Vijećnik Marijan Mišić smatra da ne treba samo kritizirati već dati konkretne 

prijedloge, a budući da je vijećnik Rimac član Gospodarskog vijeća treba se više uključiti u 
taj dio. Ovaj rebalans dolazi u pravom trenutku, a isti je domaćinski, socijalan i gospodarski. 

Vijećnik Mate Vukušić iznosi da poslove koji se sada odvijaju u gradu izvode domaće 
firme. 

Vijećnik Damir Rimac iznosi da nije član Gospodarskog vijeća, ali su  se vijećnici 
SDP-a uvijek aktivno uključivali u rad Gradskog vijeća i davali sugestije i prijedloge. Smatra 
da ovaj proračun nije niti socijalan niti gospodarski. Smatra da je netočna tvrdnja 
potpredsjednice Vijeća o zalaganju da se ne diraju najosjetljivije kategorije jer je ovim 
rebalansom upravo smanjen socijalni program. Podsjeća da oporbeni vijećnici nisu članovi 
niti Odbora za financije i proračun, smatra da gradonačelnik u svom obraćanju nije dao viziju 
proračuna, te postavlja pitanje nakon predloženog povećanja kakav će odnos u ekonomskoj 
cijeni vrtića biti roditelja i Grada. 

 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da nije lako napraviti proračun, a oporba nije 

dala niti jedan pisani amandman, a 80% proračuna definirano je zakonom. Nije došlo do 
smanjenja socijalnog programa, nego smo u prošloj godini imali na stavci socijalnog 
programa kupovinu kuće za beskućnike i 200.000,00 kn za rad pučke kuhinje koju Karitas 
nije otvorio pa je u ovoj godini za toliko  smanjena stavka jer u ovoj godini nema kupovine 
kuće. Vizija razvoja grada je da bude što štedljiviji i racionalniji, a da se građanima ipak 
osigura određeni standard i da se izgradi što kvalitetnija infrastruktura. Grad nastoji dati 
doprinos razvoju gospodarstva kroz davanje potpora za zapošljavanje, rast gospodarstva ovisi 
najviše o gospodarskom duhu poduzetnika, a na nama je da izgradimo infrastrukturu. Dobro 
je što u zadnje vrijeme poslove u gradu dobivaju domaće tvrtke te i time dolazi do smanjenja 
broja nezaposlenih. Uz svu brigu o djeci predškolskog uzrasta smatra da vrtići ipak nisu 
socijalna kategorija, a cijena vrtića nije povećana nego je promijenjen odnos učešća roditelja i 
Grada, a u  vrtiće se ulaže 10% proračuna. Sredstva koja se troše za sport uložena su i u 
izgradnju sportske infrastrukture, a uvijek se nastoji da poslove dobivaju domaće tvrtke. 

 
Vijećnik Mate Vukušić iznosi mišljenje da što više djece treba pohađati vrtiće jer to 

doprinosi njihovoj socijalizaciji i lakšem kasnijem uključivanju u školu i društvo općenito. 
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Vijećnik Damir Rimac iznosi da oporba nije uključena u rad Odbora za financije i 
proračun, te postavlja pitanje tko je izvodio radove na kružnom toku. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da posao dobije najpovoljniji ponuditelj na 

natječaju. 
Vijećnik Damir Rimac iznosi da domaće tvrtke očito nisu dale dobre ponude jer nisu 

educirane, što je u tom smislu poduzeo pročelnik Upravnog odjela gospodarstva (koliko je 
sastanaka održano sa gospodarstvenicima), a ne slaže se s izjavom da u gradu nema 
poduzetničkog duha te smatra da poduzetnički duh treba stvarati što smatra zadatkom 
aktualne vlasti. Iz gradonačelnikovog izlaganja proizlazi da je vizija grada ne povećavati 
poreze i prireze, ulagati u sport i napraviti sportski grad, a pri tom zanemariti obrazovanje na 
što ukazuje podatak da samo 25-30% predškolske djece pohađa vrtić što je po europskim 
standardima apsolutno neprihvatljivo. 

Nakon provedene rasprave vijećnici „većinom“ glasova (170 „za“, 10 „protiv“ i 1 
„uzdržana“) donose 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu 

 Grada Vinkovaca za 2011. god. 
 

TOČKA 4. 
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 objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. god 

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

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić rekavši da je 
ovaj program nerealan i da se radi o neracionalnom trošenju novaca. Smatra da za košnju nisu 
potrebni toliki iznosi i da se može smanjiti broj operacija a da grad i dalje izgleda uredno, Isto 
je i sa sadnjom cvijeća, te predlaže na određenim mjestima (ulazi u grad i sl.) sadnju trajnica. 
Postavlja pitanje kako je moguće da su cijene sadnica za sve vrste cvijeća (maćuhice, tulipani 
i dr.) jednake. Smatra da bi se sredstva koja bi se uštedjela na održavanju javnih zelenih 
površina mogla preusmjeriti za predškolski odgoj.  

 
Vijećnik Damir Rimac upozorava na ulicu J. Kozarca za koju je navedeno da je 

posađeno 37 grmova i da je do sada predviđeno 5-6 košnji, a na terenu ne postoji toliki broj 
grmova a košeno je do sada tri puta. Smatra da bi trebalo napraviti uskladiti knjižno stanje s 
onim na terenu. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da vijećnici trebaju pratiti stanje na terenu 
vezano za održavanje zelenih površina u svom dijelu grada, kako bi se otklonile sumnje. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika smatra da je i pored smanjenja sredstava za ovu namjenu 

i umanjeni iznos previsok u odnosu na to koliko se grad održava, odnosno smatra da je „grad 
prljav“. Smatra da tvrtki koja će na natječaju dobiti posao održavanja grada treba uvjetovati 
posjedovanje osnovne opreme za održavanje čistoće. Smatra da bi davanjem poslova 
održavanja grada manjim poduzetnicima, a po principu teritorijalnog ustroja mjesnih odbora, 
došlo do podizanja kvalitete usluge i da bi se time stvorio natjecateljski duh u gradu. 

 
Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer predlaže da se u održavanje grada uključi tvrtka 

„Gradsko gospodarstvo“ d.o.o. sa proširenjem djelatnosti i da se u isto uključe osobe koje 
primaju socijalne pomoći i naknade za nezaposlene. 
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 Pročelnik Slišković odgovara da se zelene površine sade prema donesenim 

programima, a cijene sadnica cvijeća određuje tržište. Pokušalo se posaditi trajnice kod 
kazališta ali su iste počupane i uništene. Ne slaže se s tvrdnjom vijećnika Korenike da je „grad 
prljav“, na održavanju grada i sada je zaposleno 10-12 osoba sa Zavoda za zapošljavanje. 

Nakon provedene rasprave vijećnici “većinom” glasova (18 “za”, 9 “protiv”, 1 
“uzdržan”) donose  

 
IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GOD. 

 
Članak 1. 

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. god. 
(«Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 1/11.) u članku 3. iznos „16.725.000,00 kn“ 
zamjenjuje se iznosom „13.784.904,00 kn“. 

 
Članak 2. 

Članak 4. mijenja se i glasi: 
Utvrđuje se raspored sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna za 

komunalne djelatnosti kako slijedi: 
1. za održavanje nerazvrstanih cesta 3.259.904,00 kn 
2. za održavanje javnih zelenih površina 4.500.000,00 kn 
3. za održavanje čistoće javnih površina 2.800.000,00 kn 
4. za održavanje javne rasvjete i potrošnju električne energije 3.225.000,00 kn 
UKUPNO 13.784.904,00 kn 

 
Članak 3. 

Tabelarni prikazi koji se mijenjaju su sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa. 
 

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

“Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 
 

TOČKA 5. 
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 
2011. god 

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

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici “većinom” glasova (17 “za”, 9 “protiv”, 1 
“uzdržan”) donose  

 
IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GOD. 

 

Članak 1. 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. god. («Službeni 

glasnik» Grada Vinkovaca br. 1/11.) mijenja se i glasi: 
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Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području grada Vinkovaca za 2011. god. za: 

- nerazvrstane ceste. 
Članak 2. 

Ovim Programom utvrđuje se: 
- opis poslova sa procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za 

nabavku opreme, 
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa, s naznakom 

financiranja djelatnosti. 
Članak 3. 

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

Članak 4. 
 Utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog Programa u visini od 
1.950.000,00 kn. 

Članak 5. 
Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

“Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

 Predsjednik Vijeća u 14, 10 određuje stanku u trajanju od 10 minuta. 
 
 Nastavak sjednice slijedi u 14,30 sati. 
 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio 

Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gradnje vodnih građevina za 2011. god 
Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 

ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici “većinom” glasova (17 “za”, 10 “protiv”, 1 

“uzdržan”) donose  
IZMJENE I DOPUNE 

PLANA GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA ZA 2011. GOD. 
 

Članak 1. 
U Planu gradnje vodnih građevina za 2011. god. («Službeni glasnik» Grada 

Vinkovaca br. 1/11.) u članku 4. iznos „1.035.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „695.000,00 
kn“. 

Članak 2. 
Tabelarni prikaz – Građevine za javnu odvodnju – mijenja se i glasi: 
 

2.  GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU  

   

Red. 
broj R A D O V I 

PREDRAČUNSKA 
VRIJEDNOST 

1. P. HEKTOROVIĆA 190.000,00 

 UKUPNO 190.000,00 
   

 Izvor financiranja: naknada za priključenje i iz proračuna   
   

 SVEUKUPNO 1+2 695.000,00 
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Članak 3. 
Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, 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 izmjenama i dopunama 
Socijalnog programa Grada Vinkovaca za 2011. god. 

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

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Damir Rimac rekavši da je 
ovo jedini program koji se nakon rebalansa smanjuje, te smatra da korisnicima nije trebala biti 
pružena lažna nada koja se sada ukida. Ne slaže se tvrdnjom da Vinkovci imaju najbolji 
socijalni program. 

 
Vijećnik Drago Majstorović smatra da s obzirom da se deklariramo kao socijalno 

osjetljivo društvo ne bi smjeli ići na smanjenje sredstava socijali kao i sredstava za 
predškolski odgoj iako ona ne spadaju u socijalnu kategoriju. 

 
Vijećnik Mate Vukušić smatra da se grad Vinkovci ne može istodobno deklarirati kao 

„Grad prijatelj djece“ i smanjivati sredstva za predškolski odgoj. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici „većinom“ glasova (17 „za“, 11 „protiv“) donose 
 
 

O D L U KU 
o izmjenama i dopunama socijalnog Programa Grada Vinkovaca za 2011. godinu 

 

I. 
U socijalnom Programu Grada Vinkovaca za 2011. godinu («Službeni glasnik» Grada 

Vinkovaca br. 1/11.)  vrše se izmjene i dopune na način da: 
 
III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 
- TOČKA 2. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA BORAVKA  

DJECE U JASLICAMA I VRTIĆIMA, mijenja se i glasi: 
«Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od 380.000,00 kn»   
 

- TOČKA 6. PRAVO NA POMOĆ ZA REHABILITACIJU I  
RESOCIJALIZACIJU INVALIDA, mijenja se i glasi: 
«Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od 70.000,00 kn»  
 

- TOČKA 7. PRAVO NA POMOĆ ZA EDUKACIJU ZA OSOBE SA 
POSTTRAUMATSKIM STRESNIM POREMEĆAJEM, mijenja se glasi:  
« Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  15.000,00 kn.» 
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- TOČKA 9. POMOĆ ZA REDOVITU DJELATNOST UDRUGA, USTANOVA, 
ORGANIZACIJA I KLUBOVA INVALIDNIH, HENDIKEPIRANIH I 
LIJEČENIH OSOBA, TE PROVOĐENJE NJIHOVIH PROGRAMA, mijenja se i 
glasi: 

« Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  335.000,00 kn.» 
 

- TOČKA 11. PROJEKT GRAD VINKOVCI – PRIJATELJ DJECE, mijenja se i glasi: 
      « Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od 35.000,00 kn.» 
 

- TOČKA 12. BEBE – PROJEKT ŠTEDNJE OTVARANJEM ŠTEDNIH  
KNJIŽICA ZA NOVOROĐENU DJECU, mijenja se i glasi: 
« Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od 3.000,00 kn.» 
 
-   TOČKA 13. TEČAJ ZA TRUDNICE I OČEVE, mijenja se i glasi: 

   « Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od 15.000,00 kn.» 
 

- TOČKA 15. PROJEKT - CENTAR ZA PRIHVAT BESKUĆNIKA, mijenja se i 
glasi: 

«Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn» 
 

- TOČKA 16. PRIGODNI OBITELJSKI PAKETI ZA BLAGDANE, mijenja se i 
glasi: 

«Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od 15.000,00 kn» 
 

-   IZA TOČKE 16. DODAJE SE NOVA TOČKA 17. KOJA GLASI: 
 « 17.  SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BESPLATNOG PRIJEVOZA                     

UMIROVLJENIKA SLABIJEG IMOVNOG STATUSA U TOPLICE BIZOVAC 
«Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.» 

 
II. 

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

 
 

TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog 

odjela društvenih djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o Mjerilima, načinu i uvjetima 
financiranja Centra za predškolski odgoj Vinkovci i Prijedlog Odluke o Mjerilima, načinu i 
uvjetima sudjelovanja Grada Vinkovaca u financiranju dječjih vrtića na području Grada 
Vinkovaca čiji vlasnik nije Grad. 

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

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključila vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer 
tražeći pojašnjenje odredbi iz Prijedloga Odluke o Mjerilima, načinu i uvjetima sudjelovanja 
Grada Vinkovaca u financiranju dječjih vrtića na području Grada Vinkovaca čiji vlasnik nije 
Grad iz kojih proizlazi da Grad plaća veći iznos kada dijete zbog bolesti ne pohađa vrtić nego 
kada ga redovno polazi, što drži potpuno nelogičnim. 
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Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje da li je predlagatelj ove odluke pročelnik ili 
netko drugi, te konstatira da se time vraćamo u 2002. i 2003. god. i smatra da se radi 
„diskriminacija djece predškolske dobi“. Postavlja pitanje kakva je razlika između 
predškolskog djeteta koje pohađa gradski, privatni ili vjerski vrtić, jer se radi ogromna razlika 
između ovih vrtića, a ljudi vrtić biraju najčešće prema lokaciji na kojoj stanuju tj. najbliži 
vrtić. Lapovci su najurbaniji dio grada pa je dječji vrtić „Stribor“ najpuniji iz tog razloga. 
Postavlja pitanje da li postoji mreža predškolskih ustanova. Konstatira da je ekonomska cijena 
vrtića doduše ostala ista ali ponovo imamo odnos roditelji 68%-grad 32% kao 2003. god., te 
postavlja pitanje hoće li roditelji već od 01. kolovoza plaćati više, 90-tih godina je postojala 
rang lista čekanja za mjesto u vrtićima i taj dio su pokrili privatni i vjerski vrtići. Također 
postavlja pitanje koliko je u zadnjih deset godina grad izdvajao za vrtiće jer je 90% vrtića 
pokriveno salonit pločama, da li je to slučaj i kod privatnih i vjerskih vrtića i da li je netko 
istražio kako to utječe na zdravlje djece. 

 

Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje da li je cilj zatvoriti sve privatne vrtiće jer će 
se neki smanjenjem udjela grada neki sigurno zatvoriti.  

 

Vijećnik Mario Paljušaj postavlja pitanje je li ravnateljica Centra za predškolski odgoj 
na prošloj sjednici Vijeća kada je podnosila izvješće vijećnicima uskratila informaciju  da će 
doći do povećanja udjela roditelja u cijeni vrtića ili je to odlučeno u kratkom razdoblju 
između dvije sjednice. Postavlja pitanje je li pročelnik zatražio izvješće o radu privatnih vrtića 
od istih, ako je ravnateljica Centra za predškolski odgoj podnijela izvješće o radu smatra da to 
isto treba omogućiti i privatnim vrtićima. 

 

Vijećnik Marijan Mišić smatra ako se proračun ne puni predviđenom dinamikom, da 
ne može biti novca niti za privatne vrtiće, Grad pomaže koliko može ali nije socijalna 
ustanova. 

Vijećnik Ivan Majhen ovo smatra kratkoročnom uštedom koja će se dugoročno 
pokazati neisplativom zbog pada broja djece. 

 

Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer smatra da privatni vrtići popunjavaju nedostatak 
prostora u gradskim vrtićima i da bi Grad morao jednako pomagati i roditeljima djece koja 
pohađaju ove vrtiće, odnosno privatni vrtići su jedini privatni sektor koji Grad ne bi smio 
tretirati po tržišnim pravilima. 

 

Vijećnik Damir Rimac smatra da se privatni i vjerski vrtići ne mogu tretirati kao 
poduzetnici jer oni nadoknađuju nedostatak prostora u gradskim vrtićima budući da grad 40 
godina nije uložio u izgradnju vrtića. Osvrćući se na izlaganje vijećnika Mišića smatra da se 
ne može iako nema novca rezati na djeci. 

 
Vijećnik Mario Paljušaj  također smatra da je neprihvatljiva teza o „rezanju na djeci“, 

te postavlja pitanje ima li azbesta u materijalima od kojih su izgrađeni vrtići te u kakvom su 
stanju instalacije u vrtićima. 

 
Vijećnik Marijan Mišić iznosi da vijećnici SDP-a pogrešno postavljaju stvari jer on 

nije protiv zbrinjavanja djece, jednostavno se radi o gospodarskim mogućnostima grada, ne 
može se svima pomoći. 

 
Vijećnik Damir Rimac kao roditelj iznosi da mu je stalo da djeca pohađaju vrtić, 

činjenica je da predškolski odgoj nije socijala te smatra da vijećnik Mišić miješa ove dvije 
kategorije. 
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Vijećnica Kornelija Krizmanić iznosi da se sav privatni sektor ne može tretirati isto i 
smatra da vijećnik Mišić ne razumije odnos privatnih i vjerskih vrtića koji su samo nadopuna 
onoga što lokalna samouprava ne može sama ostvariti. Iznosi da Grad ne može određivati 
obveze vrtića i roditelja kako se to navodi u pojedinim člancima Prijedloga Odluke o 
Mjerilima, načinu i uvjetima sudjelovanja Grada Vinkovaca u financiranju dječjih vrtića na 
području Grada Vinkovaca čiji vlasnik nije Grad, ako to nije zakonom propisano. 

 
Vijećnica Martina Levaković-Banović smatra netočnim izjavu potpredsjednice Vijeća 

Kate Krešić da se najosjetljivije kategorije izmjenama u proračunu neće dirati, jer je upravo 
smanjen socijalni program a istodobno se povećava udjel roditelja u cijeni vrtića . Također 
smatra da ovo nije dobar način da se nadoknade izgubljena sredstva zbog smanjenja poreza po 
odluci Vlade, odnosno da to nadoknađuju roditelji djece koja pohađaju vrtić jer se time radi 
diskriminacija između roditelja čija djeca pohađaju vrtić, onih čija djeca ne idu u vrtić i 
roditelja koji nemaju djecu. Budući da se Vinkovci deklariraju kao „Grad prijatelj djece“ 
smatra da će donošenjem ovih Mjerila od strane Gradskog vijeća Vinkovci postati „Grad 
neprijatelj djece“. 

Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje da li se može o ovome zatražiti pojedinačno 
izjašnjavanje vijećnika. 

Predsjednik Vijeća odgovara da će se glasati uobičajenom procedurom o svakom od 
predloženih akata. 

Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe pročelnik Rečić iznosi 
slijedeće: 

- predlagatelj izmjena je pročelnik ispred Upravnog odjela društvenih djelatnosti, 
- Grad nema zakonsku obvezu sufinancirati privatne i vjerske vrtiće, a provjera kvalitete 

rada istih je u nadležnosti drugih institucija, 
- mreža predškolskih ustanova ne postoji, ali nije niti obvezna, 
- povećanje udjela roditelja kreće od 01. 08., 
- u zadnjih pet godina u gradu nije izgrađen novi vrtić, 
- neki vrtići su pokriveni salonit pločama što ne treba značiti da su opasne za zdravlje 

djece, 
- smatra da Grad ima dobar odnos prema privatnim i vjerskim vrtićima i nije mu cilj 

zatvaranje istih, 
- u gradskim vrtićima trenutno ima oko 60-tak slobodnih mjesta, 
- stanje instalacija u vrtićima provjeravaju inspekcijske službe, 

u odnosu na pitanje vijećnice Bešlagić-Langauer kako Grad plaća veći iznos kada 
dijete zbog bolesti ne pohađa vrtić nego kada ga redovno polazi, misli da se radi o 
štamparskoj grešci koja će se ispraviti, a vezano za plaćanje vrtića u mjesecima kada ga dijete 
ne pohađa to je zbog zadržavanja mjesta. 

 
Vijećnik Damir Rimac iznosi da je stav Vlade RH da 99% djece treba pohađati vrtić, a 

u pohađanje vrtića u Vinkovcima uključeno je oko 1050 djece, od čega je 500 mjesta u 
gradskim vrtićima pa iz istoga proizlazi da privatni i vjerski vrtići pokrivaju nedostatak mjesta 
u gradskim, te je nelogična izjava da grad nema zakonsku obvezu sufinacirati privatne i 
vjerske vrtiće. 

Vijećnica Kornelija Krizmanić upozorava na članak 13. Prijedloga Odluke o 
Mjerilima, načinu i uvjetima sudjelovanja Grada Vinkovaca u financiranju dječjih vrtića na 
području Grada Vinkovaca čiji vlasnik nije Grad, a u kojem se navodi “Poglavarstvo Grada” 
koje više ne postoji, ovo treba zamijeniti odgovarajućim izrazom. 
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Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer smatra da grad treba sufinancirati sve vrtiće i 
skrbiti o svoj djeci jednako. 

 
Vijećnik Mario Paljušaj pozivajući se na odgovor pročelnika Rečića o opasnosti od 

salonit ploča, a koji nije dao precizan odgovor, traži da na ovo pitanje odgovori 
gradonačelnik. 

Vijećnik Drago Majstorović iznosi da treba točno definirati kriterije po kojima i kome 
će se smanjivati sredstva. 

 
Vijećnik Ivan Majhen iznosi da je obveza vlasnika da održava objekt pa time i 

instalacije a inspekcija samo utvrđuje stanje odnosno nepravilnosti. 
 
Pročelnik Rečić iznosi slijedeće: 

- uključivanje djece u vrtić od 99% je preporuka Vlade, a ne obveza, 
- Grad po zakonu mora imati Centar za predškolski odgoj ali nije definiran broj mjesta, 
- popravke instalacija se rade po nalazu inspekcije. 

 
Vijećnik Ivan Majhen postavlja pitanje što u slučaju da inspekcijske službe nisu dugo 

provjeravale stanje u vrtićima. 
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak odgovara da postoje interne službe u vrtićima koje 

se brinu za ovaj dio. 
 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je Centar zakonska obveza a u istom ima 

slobodnih mjesta, što znači da nema potrebe za gradnjom novog vrtića, iako postoji gotov 
projekt.  Privatni i vjerski vrtići su oblik poduzetništva koji grad pomaže koliko može. U 
vrijeme kada su građeni vrtići salonit ploče su korištene kao građevinski materijal i vrtići su 
dobili građevinsku dozvolu. Građevinski standardi su u međuvremenu promijenjeni i ukoliko 
se utvrdi da su salonit ploče štetne iste će se zamijeniti drugim materijalom. Svjestan je da je 
ovo nepopularan potez, ali čim se stvore financijski uvjeti grad će nastojati povećati svoj udjel 
financiranja u cijeni vrtića. 

 
Vijećnik Ivan Majhen iznosi da se u vrijeme gradnje vrtića nije znalo da su neki 

materijali štetni za zdravlje i da bi ih sada trebalo ispitati. 
 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak također smatra da treba tražiti stručno mišljenje o 

eventualnoj štetnosti salonit ploča. 
 
Vijećnik Damir Rimac iznosi stav da se na ovaj način radi diskriminacija roditelja 

djece ovisno o tome koji vrtić pohađaju, a vezano za broj slobodnih mjesta u gradskim 
vrtićima iznosi da je to cca 50-tak mjesta, te postavlja pitanje što bi bilo sa preostalih 500-
tinjak djece koja trenutno borave u privatnim i vjerskim vrtićima. 

 
Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer smatra da grad treba sufinancirati privatne i 

vjerske vrtiće sve dotle dok isti imaju cijene svojih usluga približno kao i gradski vrtići. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici se izjašnjavaju kako slijedi: 

A/ Prijedlog Odluke o Mjerilima, načinu i uvjetima financiranja Centra za predškolski      
odgoj Vinkovci - „većinom“ glasova (17 „za“, 11 „protiv“) te donose 
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M J E R I L A 

o načinu i uvjetima financiranja Centra za predškolski odgoj Vinkovci  
 

 
B/ Prijedlog Odluke o Mjerilima, načinu i uvjetima sudjelovanja Grada Vinkovaca u      
financiranju dječjih vrtića na području Grada Vinkovaca čiji vlasnik nije grad - (18 „za“, 10 
„protiv“) te donose 
 
 

M J E R I L A 
o načinu i uvjetima sudjelovanja grada Vinkovaca u financiranju 

dječjih vrtića na području Grada čiji vlasnik nije Grad 
 
 

TOČKA 9. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i 

pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove koji je iznio Prijedlog 
Odluke o određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama. 

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 te 
postavlja pitanje zašto je rađena nova odluka kada se mijenjaju samo tri članka. Osvrće se na 
metodologiju izračuna vijećničkih naknada, odnosno odnos naknade vijećnika i predsjednika 
Vijeća. Smatra da se ovdje prodaje demagogija i da treba izići s konkretnim iznosima. 

Vijećnik Drago Majstorović iznosi da je vijećnička naknada 1/3 njegove mirovine, ali 
će unatoč tome podržati smanjenje naknada. 

 
Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje kolika je vijećnička naknada predsjednika 

Vijeća. 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak odgovara da je njegova naknada za rad u Vijeću 

nešto više od 5.000,00 kuna i smatra da je primjerena obvezama koje ima kao predsjednik 
Vijeća, te bi želio da ta naknada ostane i ubuduće bez obzira na osobu koja je predsjednik 
vijeća.  

 
Vijećnik Dubravko Korenika smatra da je odnos naknade vijećnika i predsjednika 

Vijeća koji trenutno iznosi 1:5 sramotan jer je predsjednik samo „prvi među jednakima“. 
 
Vijećnik Stipo Ćorluka predlaže da se vijećnici odreknu naknada za rad u radnim 

tijelima Gradskog vijeća u dobrotvorne svrhe prema dogovoru. 
 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je ovo smanjenje više iz simboličnih 

razloga kako bi se pokazalo da se i gradski vijećnici prilagođavaju gospodarskoj situaciji. 
 
Vijećnica Dubravka Kraljević smatra da se nikako ne može reći da je naknada 

predsjedniku Vijeća i plaća gradonačelnika simbolična. 
 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je govorio o simboličnoj naknadi 

vijećnicima, a vezano za njegovu plaću i naknadu za rad predsjedniku Vijeća smatra ih 
zasluženim. 
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Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da je predlagao tajniku Vijeća da provjeri 
vijećničke naknade u drugim gradovima koji imaju status velikog grada kao Vinkovci i da im 
se daju najmanje naknade u toj kategoriji, jer ovo drži potcjenjivanjem vijećnika. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici „većinom“ glasova (23 „za“, 4 „uzdržana“) 

donose 
 

ODLUKU 
o određivanju naknada vijećnicima i drugim izabranim osobama 

 
TOČKA 10. 

Aktualna pitanja 
 

1. Vijećnik Mario Paljušaj predlaže održavanje sjednica Vijeća izvan djelatnog 
vremena ili subotom jer smatra da na ovaj način vijećnici izostaju sa svojih radnih mjesta i da 
se na taj način troši novac poreznih obveznika. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da on osobno to kompenzira kroz produženi 
rad u svojoj tvrtki, a ponekad i rad subotom. 

Vijećnik Jakov Barišić iznosi da on nije napuštao svoje radno mjesto radi održavanja 
sjednica i da se ne mogu donositi paušalne ocjene. 

 
2. Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje da li će profunkcionirati prijelaz preko 

željezničke pruge kao i pitanje o posjeti delegacije grada Vinkovaca gradu prijatelju 
Kenzingenu. 
 

3. Vijećnik Marijan Mišić postavlja pitanje zašto biciklističke staze idu samo uz neke od 
prometnica koje se trenutno grade i rekonstruiraju te predlaže da se u novi kružni tok ugradi 
vodoskok čime bi se osiguralo automatsko zalijevanje cvijeća. 
 

4. Vijećnik Ivan Majhen postavlja pitanje zašto je izvješće o radu Vinkovačke televizije 
bilo na Županijskoj skupštini a na Gradskom vijeću nije. 
 

5. Vijećnik Drago Majstorović postavlja pitanje kome se građani mogu obratiti za 
uklanjanje zgaženih i napuštenih životinja u dane vikenda (zgažena lasica u R. Boškovića). 
 

6. Vijećnik Dubravko Korenika postavlja slijedeća pitanja: 
- ugostitelji koji imaju postavljene terase u „pješačkoj zoni“ proširuju se sukladno 

svojim potrebama te predlaže da se postave naljepnice sa kvadraturom ili na neki drugi 
način obilježe površine terasa, 

- kada će biti gotova nova škola na Sajmištu, odnosno da li će školska godina početi na 
vrijeme te vezano za isti objekt iznosi da su stepenice popločane keramičkim 
pločicama (smatra da to treba provjeriti kod arhitekta s obzirom na namjenu objekta), 

- Grad je vlasnik dva stana u zgradi V. Nazora 16, a na objektu su dograđene dvije 
terase bez dozvole pa obzirom da Grad sufinancira kamate za popravak fasada 
proizlazi da Grad sufinancira izgradnju privatnih terasa te se postavlja pitanje kakva je 
to briga o gradskoj imovini jer se Grad na taj način upušta o nešto što je bespravno, 

- da li gradonačelnik zna da tvrtka „Vinkovački vodovod i kanalizacija“ ne poštuje 
kolektivni ugovor i da li je spreman od revizora tražiti očitovanje vezano uz kršenje 
istog 
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Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe gradonačelnik dr. Mladen 
Karlić iznosi slijedeće: 

- podnosi izvješće o boravku delegacije grada Vinkovaca u Kenzingenu, 
- biciklističke staze predviđene su u onoj mjeri koliko su to dozvoljavala prometna 

rješenja, 
- na kružnom toku koji je sada u izgradnji neće biti vodoskoka, 
- ne odlučuje o stavljanju izvješća VTV-a na dnevni red Vijeća, 
- podržava prijedloge vezane za terase u pješačkoj zoni, 
- pločice za stubište u novoj osnovnoj školi izričito je zahtijevala arhitektica koja je 

projektirala objekt, a škola će se otvoriti početkom školske godine, 
- Grad sufinancira kamate za uređenje fasada u iznosu od 3%, 
- direktor „Vodovoda“ i djelatnici odnosno sindikat postigli su dogovor vezan za 

kolektivni ugovor, 
- smanjena su sredstva za uklanjanje pregaženih i napuštenih životinja ali se neradnim 

danima i vikendom može kontaktirati pročelnika Upravnog odjela komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada koji će dalje rješavati problem. 
 

Vijećnik Dubravko Korenika smatra da treba apelirati na direktora „Vodovoda“ da ne 
dijeli donacije dok se istovremeno ne poštuju prava iz kolektivnog ugovora. 

 
Vijećnik Damir Rimac smatra da se vezano za uklanjanje pregaženih i napuštenih 

životinja neradnim danima i vikendom radi o sporadičnim slučajevima i da su sredstva sada 
svedena na razumnu mjeru. 

 
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 17,15 sati.  
 
 
 

                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
    Senko Bošnjak, dipl. oec. 

 
  
 
 
 
 


