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Z A P I S N I K 
sastavljen na 41. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 06. ožujka 2013. god. s početkom u 13,00 sati  
u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem  
predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 

 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   15. Stipo Ćorluka 
2. Kata Krešić    16. Marija Tanocki 
3. Zvonimir Mišić   17. Ivan Bosančić 
4. Jakov Barišić   18. Josip Bošnjak 
5. Aladar Spajić   19. Mate Vukušić 
6. Marina Načinović   20. Drago Majstorović 
7. Željko Brkić   21. Dubravka Kraljević 
8. Željko Bak    22. Martina Levaković Banović 
9. Krunoslav Šporčić   23. Ivan Majhen  
10. Davor Vukovac   24. Dubravko Korenika 
11. Ivan Barbarić   25. Anto Jakovljević 
12. Mario Dražić   26. Kornelija Krizmanić 
13. Andrijana Bošnjak  27. Anto Vidović 
14. Vladimir Ćirić   28. Marijan Mišić 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Milica Benić   3. Slavka Bešlagić Langauer 
2. Mario Paljušaj 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, 
Tomislav Šarić, zamjenik gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i pročelnik 
Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog 
odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Zdenko Rečić, pročelnik 
Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada, Mario Komšić, pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, Elvis 
Kovačević – GTG Vinkovci d.o.o., Borislav Ćorluka – ovlašteni revizor, Marina Budimir, 
Hrvatski laburisti - Stranka rada, 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. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Vinkovaca. 
2. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca. 
3. Prijedlog Odluke o osnivanju Visoke škole za informatiku u Vinkovcima. 
4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu. 
5. Prijedlog Odluke o unosu nekretnina u temeljni kapital trgovačkog društva u većinskom 

vlasništvu Grada Vinkovaca. 
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6. Prijedlog Odluke o odbijanju zahtjeva za prodaju gradske nekretnine neposrednom pogodbom 
i odobrenju smanjenja početne prodajne cijene na natječaju 

7. Prijedlog Odluke o  imenovanju ravnatelja Centra za predškolski odgoj Vinkovci. 
8. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sopot u Vinkovcima. 
9. Prijedlog Odluke o uključivanju Mjesnog odbora Mirkovci u Lokalnu akcijsku  grupu Srijem, 
    LAG Srijem. 
10. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva „AUXILIUM“ d.o.o. 
11. Aktualna pitanja. 
 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak izvještava vijećnike da su zaprimljeni amandmani na 1. 
i 2. točku dnevnog reda od strane Komisije za Statut i Poslovnik, te na 4. točku dnevnog reda od 
strane vijećnika Ante Vidovića-HNS. 
 

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

 
TOČKA 1. 

 Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda bili su Kata Krešić, predsjednica Komisije za Statut 
i Poslovnik i Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, koji su iznijeli Prijedlog Statutarne Odluke o 
izmjeni i dopuni Statuta Grada Vinkovaca, te amandmane koje je na isti uputila Komisija za Statut 
i Poslovnik. 

Materijal za ovu točke dnevnog reda nalaze se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznose. 

Predsjednik Vijeća iznosi da vijećnici imaju pravo na samoj sjednici uputiti amandmane na 
izmijenjeni Prijedlog Odluke obzirom da im je isti dostavljen neposredno prije početka sjednice. 

 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić rekavši da kod 

donošenja naših akata treba poštivati Zakon o ravnopravnosti spolova te u izmjene Statuta i drugih 
akata unijeti rodnu ravnopravnost i rodnu zastupljenost u smislu oslovljavanja. 

 
Predsjednik Vijeća iznosi da je Vijeće već donijelo zaključak u ovom smislu koji se treba 

primjenjivati. 
Vijećnica Kornelija Krizmanić iznosi slijedeće primjedbe: 

- članak 14. Prijedloga – nejasno je tko predlaže predstavnike grada u tijela javnih ustanova 
i ustanova kojih je osnivač grad, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima 
grad ima udjele ili dionice, 

- članak 17. Prijedloga – smatra da je isti nedorečen i osnivanje novog MO treba preciznije 
definirati. 

 
Odgovarajući na primjedbe tajnik Vijeća Zlatko Dovhanj iznosi slijedeće: 

- iznosi da se može dodati članak 1A. i staviti odredba o rodnoj zastupljenosti,  
- članak 14. – gradonačelnik kao izvršni čelnik predlaže iste i nema ovlaštenog 

predlagatelja, 
- članak 17. – radi se o 10% birača MO na čijem se području traži osnivanje i slaže se da se 

dodaju riječi „sa područja“. 
 
Vijećnik Mate Vukušić ne prihvaća prijedlog da se dodaje članak o rodnoj zastupljenosti 

već traži da se naprave ispravci u cijeloj odluci. 
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Predlagatelj prihvaća prijedlog vijećnika Vukušića, te nakon provedene rasprave vijećnici 
jednoglasno donose 

 
STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

STATUT GRADA VINKOVACA 
 

TOČKA 2. 
 Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda bili su također Kata Krešić i Zlatko Dovhanj, koji 
su iznijeli Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca, 
te amandmane koje je na isti uputila Komisija za Statut i Poslovnik. 

Materijal za ovu točke dnevnog reda nalaze se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznose. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključila vijećnica Kornelija Krizmanić sa 
primjedbom da nije definirano zamjenjivanje u slučaju odsutnosti predsjednika Vijeća. 

 
Vijećnik Drago Majstorović izražava zadovoljstvo predloženim izmjenama i dopunama 

Statuta i Poslovnika, te iznosi da su iste približene njegovom svjetonazoru. Također se nada da će 
se kod imenovanja radnih tijela voditi računa o izbornom rezultatu i da će njihov sastav biti 
sukladan izbornom rezultatu. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak slaže se da će se ovim izmjenama i dopunama napraviti 

iskorak prema demokratskim standardima. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 

 
Poslovničku Odluku 

o izmjeni i dopuni Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

 
Članak 1.  

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” grada Vinkovaca br. 
8/09.) u glavi II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA, POČETAK OBAVLJANJA 
DUŽNOSTI VIJEĆNIKA/CA I PRESTANAK NJIHOVOG MANDATA, u Članku 2. stavak 2. 
tekst iza riječi “predsjeda” briše se i dodaje sljedeći tekst: „prvi izabrani član s kandidacijske 
liste koja je dobila najviše glasova. Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova 
predsjedat će prvi izabrani član s liste koja ima manji redni broj na glasačkom listiću.“ 
 

Članak 2. 
 U Članku 4. u stavku 3. riječi: „Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave mijenjaju se i glase: „Zakonom o lokalnim 
izborima.“ 

Članak 3. 
 U Članku 7. stavak 2. mijenja se u cijelosti i glasi: „Statut, proračun, godišnji obračun i 
Poslovnik o radu Gradskog vijeća donose se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.“ 
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Članak 4. 
 U glavi III. IZBOR RADNIH TIJELA, PREDSJEDNIKA/CE I POTPREDSJEDNIKA/CE 
VIJEĆA, u Članku 9. dodaje se novi 4. stavak koji glasi: „Prijedlog vijećnika/ce za izbor radnih 
tijela, predsjednika/ce i potpredsjednika/ce mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen 
potpisom vijećnika/ca. Vijećnik/ca može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog 
kandidata.“ 

Članak 5. 
U članku 10. stavak  2. mijenja se i glasi: „Predsjednik/ca i jedan  potpredsjednik/ca 

biraju se iz reda predstavničke većine, a jedan potpredsjednik/ca iz reda predstavničke 
manjine, na njihov prijedlog.“ 

Članak 6.  
 U Glavi VIII. Točki 2. Predsjedavanje i sudjelovanje u radu, u Članku 43. stavak 4. briše 
se. 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” grada 

Vinkovaca. 
 

Nakon usvajanja ovog prijedloga predsjednik Vijeća Senko Bošnjak predlaže da se donese 
zaključak kojim će se Komisija za Statut i Poslovnik zadužiti da napravi pročišćene tekstove 
Statuta i Poslovnika i u roku od 30 dana da se isti dostave vijećnicima. 

 
Vijećnici jednoglasno donose predloženi Zaključak. 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
Zadužuje se Komisija za Statut i poslovnik na izradu pročišćenih tekstova Statuta Grada 

Vinkovaca i Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Vinkovaca. 
 

II. 
Pročišćeni tekstovi Statuta i Poslovnika objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada 

Vinkovaca“ i dostaviti svim vijećnicima. 
 

TOČKA 3. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o osnivanju Visoke škole za informatiku u 
Vinkovcima. 

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

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Josip Bošnjak rekavši da Klub 
vijećnika SDP-a pozdravlja inicijativu za osnivanje visoke škole kako bi djeci studiranje bilo 
dostupnije, ali smatra da nisu riješene neke bitne stvari: 

- prethodno je trebalo provesti anketu da se vidi kolika je zainteresiranost za ovo usmjerenje, 
- gdje će se odvijati nastava, koliki su to prostori i koliki će biti ukupni troškovi (režije, 

troškovi predavača), 
- smatra da je upitno koliko će biti kvalitetan kadar ako je pozivom u „Vinkovačkom listu“ 

traženo da se jave svi koji imaju informatičko obrazovanje. 
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Smatra da je o istom trebalo izraditi kratki elaborat (dinamika realizacije) te ga prezentirati 
vijećnicima jer to je projekt za koji se trebamo zalagati, ali u isti ne bi trebalo ići nepripremljeno 
kako se ne bi dogodilo da se isti ne može isfinancirati iz proračuna. 

 
Vijećnik Ivan Majhen iznosi da u principu podržava ulaganje u obrazovanje, naročito u 

tehničke znanosti, ali smatra da se ovom pristupilo prilično olako odnosno nema plana nego samo 
dobra ideja. Smatra da se trebalo poraditi na cjelovitom rješenju odnosno otvaranju više studija. 

 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da HSLS podržava prijedlog za otvaranje studija 

informatike te da će se zalagati za vraćanje studija elektrotehnike i pokrenuti inicijativu za 
osnivanje šumarskog fakulteta. 

 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je još 1999. god. napravljen elaborat o 

opravdanosti osnivanja veleučilišta u Vinkovcima i da je bio predviđen studij informatike. Smatra 
da će za ovaj studij biti velik interes kako mladih s našeg područja tako i šire regije, pa čak i 
susjednih država, te iznosi da 50% završenih studenata ovog smjera pronalazi posao u mjestu 
studiranja. Studij ovog tipa postoji samo u Zagrebu i Varaždinu. Vezano za primjedbe i pitanja 
vijećnika iznosi da je poziv u „Vinkovačkom listu“ da se jave potencijalni predavači trebao 
poslužiti za okvirnu informaciju koliko ima takvog kadra budući da bi trebali 50% svog kadra, a 
Varaždin koji nam je ponudio pomoć i želi biti mentor uključit će se sa ostalim potrebnim 
predavačima, a predviđena su i predavanja putem video veze. Sredstva u iznosu od 400.000,00 kn 
osigurana su u Proračunu. Također imamo planove za otvaranje još dva studija u Vinkovcima, a 
smisao otvaranja istih je i potpora Tehnološkom parku. Vezano za prostor iznosi da su osigurane 
dvije lokacije tj. prostor Poljoprivrednog fakulteta kao i prostor Ekonomske škole. Radi se na tome 
da se dobije dio sredstava od Ministarstva odnosno da se isto uključi u sufinanciranje. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 

O D L U K U 

o osnivanju Visoke škole za informatiku u Vinkovcima 
 

Članak 1. 
Osniva se Visoka škola za informatiku u Vinkovcima, s pravom javnosti, na kojoj će se 

izvoditi dodiplomska nastava iz područja informatike i informacijskih tehnologija. 
Sjedište Visoke škole za informatiku je u Vinkovcima, H. D. Genschera 16. 

 
Članak 2. 

Osnivač Visoke škole za informatiku u Vinkovcima je Grad Vinkovci, Bana Josipa 
Jelačića 1, Vinkovci (u daljnjem tekstu: Osnivač). 
 

Članak 3. 
 Osnovna djelatnost Visoke škole za informatiku u Vinkovcima je: 

- ustrojavanje i izvođenje stručnog studija informatike i informacijskih tehnologija 
- ustrojavanje i izvođenje programa podrške računalnim sustavima u područjima 

projektiranja i izrade računalnih i informacijskih sustava 
- ustrojavanje i izvođenje programske podrške u izradi baza podataka, razmjene podataka, 

umrežavanja i povezivanja informacijskih sustava. 
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Članak 4. 
 Tijela Visoke škole za informatiku su: 

- dekan  
- Upravno vijeće. 

Članak 5. 
 Upravno vijeće Visoke škole za informatiku u Vinkovcima ima pet (5) članova. Četiri (4) 
člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač, a jedan (1) član upravnog vijeća imenuje se iz redova 
uposlenika. 
 Predsjednika upravnog vijeća biraju članovi vijeća između sebe na prvoj sjednici vijeća. 
 Dekana bira Upravno vijeće Visoke škole za informatiku u Vinkovcima u skladu sa 
Zakonom i Statutom Visoke škole za informatiku u Vinkovcima, a njegov izbor potvrđuje Osnivač 
(opcija:  predstavničko tijelo). 

Članak 6. 
 Upravno vijeće Visoke škole za informatiku u Vinkovcima: 

- donosi Statut i druge odluke utvrđene Zakonom 
- donosi program rada i razvoja  
- brine se o zakonitosti rada Visoke škole za informatiku u Vinkovcima 
- odlučuje o financijskom planu  
- donosi odluke o ostvarivanju pojedinačnih prava radnika u drugom stupnju 
- predlaže Osnivaču proširenje ili promjenu djelatnosti 
- daje dekanu i Osnivaču prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima 
- bira dekana i predlaže Osnivaču njegovo potvrđivanje 
- obavlja druge poslove predviđene Statutom. 

 
Članak 7. 

Temeljni kapital za osnivanje Visoke škole za informatiku u Vinkovcima je 20.000,00 
(dvadeset tisuća) kuna. 

Članak 8. 
 Privremenog dekana imenuje Osnivač posebnom odlukom. Privremeni dekan ovlašten je 
obavljati sve pripremne radnje i izraditi potrebnu dokumentaciju i pribaviti potrebne dozvole i 
dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za početak rada Visoke škole za informatiku 
u Vinkovcima u suglasnosti s Osnivačem i podnijeti prijavu za upis Visoke škole za informatiku u 
Vinkovcima u sudski registar. 

Članak 9. 
 Sredstva za rad i redovnu djelatnost osiguravaju se iz Proračuna Grada Vinkovaca, 
školarine studenata i drugih izvora. 

Članak 10. 
 Sukladno Zakonu i dopusnici za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, ustrojstvo i 
izvedba stručnog studija, status studenata, nastavnika, suradnika i drugih djelatnika, kao i druga 
značajna pitanja za rad Visoke škole za informatiku u Vinkovcima uredit će se Statutom i 
posebnim odlukama Upravnog vijeća. 

Članak 11. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada 
Vinkovaca. 

TOČKA 4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada, koji je iznio Prijedlog Odluke o komunalnom 
doprinosu. 

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 Anto Jakovljević iznoseći da 
podržava ove izmjene posebno ističući članak 5. Prijedloga Odluke kojim se izlazi u susret OPG-
ima, budući da je prijedlog HDSSB-a bio da se to riješi na državnoj razini. 

 
 Vijećnik Anto Vidović iznosi slijedeći amandman na Prijedlog Odluke: 
1. za sve pomoćne zgrade do 50 m2, jednostavne zgrade do 100 m2 i sve dogradnje do 100 

m2 za 1 kn/m2, 
2. smanjenje komunalnog doprinosa svima za 50% po zonama i za legalizaciju u budućoj 

gradnji. 
 U obrazloženju amandmana navodi da bi se na ovaj način ravnomjernije rasporedio trošak 
legalizacije jer bi se na taj način pomoglo i mnogim građanima koji žive na rubu socijalnog 
minimuma, a formalno nisu korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb. 
 
 Vijećnik Josip Bošnjak navodi da je većina građana pri gradnji poštovala zakonske propise, 

a oni koji to nisu mogu se svrstati u dvije grupe – jedni su građani koji to financijski nisu mogli 
podnijeti, a druga grupa je ona koja je svjesno izbjegavala legalnu gradnju iako su to financijski 
mogli podnijeti.  Smatra da se smanjenjem obveza jednoj kategoriji građana čini nepravda onima 
koji su od početka poštovali zakonske odredbe, te da treba biti oprezan kod smanjivanja obveza jer 
se na taj način slabije puni i proračun. Također smatra da kriteriji nisu dobro postavljeni jer 
građani koji su korisnici socijalne skrbi najčešće ni nemaju svoje stambene objekte, a pitanje 
nezaposlenosti kao i kriterije za invalidnost bi trebalo preciznije definirati, a sve ovo kako ne bi 
dolazilo do zlouporaba. 

 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak se ne slaže da kriteriji nisu dobro postavljeni, a vijećnici 

ne bi trebali provjeravati statuse koje su građanima dodijelile državne službe. Također smatra da je 
ova odluka napravljena baš zbog građana koji se nalaze u teškoj ekonomskoj situaciji kako bi im 
se izašlo u susret.  

 
 Vijećnik Dubravko Korenika smatra da je ovo diskriminirajuća odluka, afirmativna je za 

bespravne graditelje a kažnjava legalnu gradnju. Smatra da treba dati beneficije i novim 
investitorima i u tom smislu podržava amandman vijećnika Vidovića. 

 
 Vijećnik Drago Majstorović smatra da je ova materija vrlo kompleksna i da ima puno 

nedorečenosti ali treba voditi računa o tome da nam „vrijeme izmiče“ i da svakako treba 
legalizirati što više objekata kako glavnih tako i pomoćnih jer se time podiže cijene nekretnine. 

 
Vijećnik Mate Vukušić iznosi da Klub vijećnika SDP-a neće podržati ovu odluku jer smatra da 

ista nije kvalitetno napravljena i da kriteriji za olakšice nisu precizno izdefinirani. 
 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da cilj donošenja ove odluke svakako nije 

opravdati divlju gradnju, ali gotovo je nemoguće predvidjeti sve životne situacije i donijeti u 
potpunosti pravičnu odluku. 

 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje amandman vijećnika 

Vidovića te vijećnici većinom glasova (5 uzdržanih i 17 protiv) odbacuju predloženi amandman. 
 
Nakon toga iznosi na usvajanje Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu te vijećnici 

većinom glasova (20 za i 5 protiv) donose 
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O D L U K U 
o komunalnom doprinosu 

 
 Predsjednik Vijeća određuje stanku od 20 minuta, sjednica se nastavlja u 15,30 sati. 

 
TOČKA 5. 

 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog 
odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, koja je iznijela Prijedlog 
Odluke o unosu nekretnina u temeljni kapital trgovačkog društva u većinskom vlasništvu 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 Ivan Majhen sa pitanjem zašto o ovoj 
temi nije izvijestio direktor tvrtke GTG Vinkovci d.o.o. te dao obrazloženje o trenutnom stanju u 
ovoj tvrtci. Iznosi da Gradsko vijeće već 3-4 puta traži rješenje za stanje u GTG-u i da se za taj 
problem zna već godinu i pol dana  odnosno da je mišljenje revizije o opstanku tog poslovanja bilo 
dano s rezervom, do sada nije ništa poduzeto, a iznosi da je transakcija koja se sada predlaže 
Gradskom vijeću nerealna, jer je procjena vrijednosti nekretnine rađena prije tri godine, a u 
međuvremenu je došlo da pada vrijednosti nekretnina na tržištu. Iznosi da je upitno ishođenje 
kredita kod bilo koje poslovne banke jer banke imaju svoje vještake koji će ponovo raditi procjenu 
nekretnine. Postavlja pitanje zašto nije traženo mišljenje Porezne uprave, te što je radio Nadzorni 
odbor i Skupština društva u posljednjih godinu i pol dana. Iznosi primjedbu da nema strukture 
prihoda i troškova za 2012. god., a tvrtka može sutra otići u stečaj. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika postavlja pitanje da li se GTG-u stvarno želi pomoći ili se samo 

kupuje vrijeme napuhavanjem bilanci i davanjem procjena koje su stare tri godine. 
 
Vijećnik Marijan Mišić smatra da se problemi u GTG-u neće riješiti podizanjem kredita nego 

treba raditi reorganizaciju i tražiti pomoć fondova Europske unije ili isti rješavati kroz javno-
privatno partnerstvo. Upozorava da je vještaku koji je radio procjenu isteklo rješenje o imenovanju 
te predlaže da se u procjenu uključe i vještaci prometne i ekonomske struke. 

 
Vijećnik Anto Vidović podržava izlaganje vijećnika Majhena i smatra da treba tražiti druga 

rješenja, te iznosi da je ovo i stav HNS-a i neće podržati prijedlog ove odluke. 
 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić smatra da je ovdje suštinsko pitanje da li se želi pomoći 

gradskoj tvrtci te iznosi da je prije dva mjeseca u Ministarstvo financija poslan zahtjev za 
odobrenje jamstva za kreditno zaduženje ali do sada se Ministarstvo nije očitovalo. Također iznosi 
da je razgovarao sa saborskim zastupnikom Damirom Rimcem te ga zamolio da pokuša utjecati na 
ubrzavanje očitovanja Ministarstva po ovom pitanju. Vezano za procjenu vrijednosti nekretnine 
smatra da istu ne treba umanjivati jer bi se time smanjivao i temeljni kapital. Nada se da će se 
Ministarstvo očitovati u slijedećih nekoliko dana po pitanju davanja jamstva te GTG onda neće 
trebati kredit, a ukoliko GTG ode u stečaj za sobom će povući i Plinaru. 

 
Direktor GTG-a Vinkovci d.o.o. Elvis Kovačević iznosi da stručne službe tvrtke prate natječaje 

europskih fondova i na iste se javljaju. 
 
Vijećnica Martina Levaković Banović iznosi da je pokrenut postupak za predstečajnu nagodbu 

te postoji realna mogućnost da tvrtka ode u stečaj, te da ne postoji plan za dugoročno rješavanje 
problema. Dvije su mogućnosti  - ili pozitivno okončana stečajna nagodba ili stečaj. 
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Vijećnik Ivan Majhen upozorava da je lažno iskazivanje vrijednosti kazneno djelo te u ime 
Kluba vijećnika SDP-a postavlja pitanje da li postoje još neki modeli za rješavanje problema 
GTG-a. 

Borislav Ćorluka, ovlašteni revizor, iznosi da je za 2011. god. GTG-u dano mišljenje s 
rezervom, pokrenut je postupak predstečajne nagodbe te je utvrđeno da nedostaje adekvatnog 
kapitala i predloženo je da se firma dokapitalizira. Vode se intenzivni razgovori, a on je kao 
revizor odgovoran za plan predstečajne nagodbe, te smatra da je u ovom smislu tvrtka na dobrom 
putu. 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Prijedlog Odluke o 
unosu nekretnina u temeljni kapital trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Grada Vinkovaca 
te vijećnici većinom glasova (17 za, 7 protiv i 3 uzdržana) donose 

O D LU K U 
o unosu nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca u temeljni kapital  

trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Grada Vinkovaca  
 

I. 
 Grad Vinkovci unosi u temeljeni kapital GTG-a Vinkovci d.o.o., Vinkovci, Ulica kralja 
Zvonimira 1, trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Grada Vinkovaca svoje nekretnine i to: 

- k.č.br. 687/14 Oranica Trogirska ulica sa 14543 m2 i 
- k.č.br. 687/15  Oranica Trogirska ulica sa 2190 m2, obadvije upisane u zk.ul.br. 2168, 

k.o. V. N. Selo. 
 Nekretnine se unose u temeljni kapital kako bi se povećala jamstvena sposobnost 
Trgovačkog društva.  

II. 
 Vrijednost nekretnina prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka je 11.237.211,20 kuna, te 
će se za navedeni iznos povećati temeljni kapital GTG-a Vinkovci d.o.o. 
 

III. 
Grad Vinkovci dozvoljava Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Vinkovcima da na 

nekretnini iz točke I. ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva za korist GTG Vinkovci d.o.o. 
 

TOČKA 6. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Zlata Vuić-Resli, koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o odbijanju zahtjeva za prodaju gradske nekretnine neposrednom pogodbom i 
odobrenju smanjenja početne prodajne cijene na natječaju 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Dubravko Korenika rekavši da je 
ovo klasičan primjer kako ne treba raditi, točka nije utemeljena na zakonu, da li Gradsko vijeće 
služi nekom kao pokriće? Postavlja pitanje zašto, obzirom da je na toj lokaciji 5-6 parcela već 
prodano dotičnoj firmi, ova površina nije prodana u paketu jer je zbog njih i mijenjan GUP Grada 
Vinkovaca, s tim da su ovdje trebali biti sportski sadržaji, ali je investitor izigrao Grad.  Iznosi da 
je to imovina koja je u vlasništvu Grada, a Grad s istom ne upravlja već dvadeset godina 
 
 Pročelnica Vuić-Resli iznosi da se ovdje radi o vrijednosti imovine većoj od 0,5% prihoda 
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje i zato o istoj mora 
odlučiti Gradsko vijeće 
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 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da je ova točka u skladu sa zakonom i kao takvu 
iznosi je na usvajanje te vijećnici većinom glasova (17 za, 7 protiv i 3 uzdržana) donose 

O D LU K U 
o odbijanju zahtjeva za prodaju gradske nekretnine neposrednom 

pogodbom i odobrenju smanjenja početne prodajne cijene na natječaju 
 

I. 
 Odbija se zahtjev za prodaju neposrednom pogodbom k.č.br. 5250/1 Dvorište u ulici Josipa 
Lovretića sa 1084 m2, upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca. 
 

II. 
 Umanjuje se početna cijena gradske nekretnine iz točke I. ove Odluke za prodaju putem 
natječaja za 20 %, te ista iznosi 589.696,00 kuna. 
 

III. 

 Ugovorna cijena plaća se u jednokratnom iznosu u roku 30 dana od sklapanja 
kupoprodajnog ugovora. 

 Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini u zemljišnu knjigu izvršit će se nakon 
predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine. 

IV. 
Natječaj će provesti Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju gradskih nekretnina. 

 
V. 

Za raspisivanje natječaja i stručne poslove u svezi s provođenjem natječaja zadužuje 
se Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu.  
 

VI. 
 Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 7. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog Odluke 
o imenovanju ravnatelja Centra za predškolski odgoj. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, većinom glasova (22 za i 6 protiv) donose 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju ravnateljice Centra za predškolski odgoj Vinkovci 

 
I. 

Za ravnateljicu Centra za predškolski odgoj Vinkovci imenuje se Mirjana Pešec, prof., 
Vinkovci, I. G. Kovačića 20. 

II. 
 Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine 
 

III. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ 
Grada Vinkovaca. 
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TOČKA 8. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Mandica Sanković, pročelnica Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, koja je iznijela Prijedlog Odluke o 
donošenju Urbanističkog plana uređenja Sopot u Vinkovcima. 
 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 Vladimir Ćirić iznoseći da se ovim 
planom traže sustavna i kompletna rješenja koja nude velike mogućnosti u budućem razvoju, te je 
prepoznat i dobio je podršku i van granica Vinkovaca. Vinkovci bi mogli postati jedno od dobro 
posjećenih turističkih mjesta i prepoznati kao ekološka, kulturna i sportska destinacija. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sopot u Vinkovcima  

 
TOČKA 9. 

 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Mandica Sanković, koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o uključivanju Mjesnog odbora Mirkovci u Lokalnu akcijsku  grupu Srijem,  
LAG Srijem. 
 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 Kata Krešić izražavajući 
zadovoljstvo ovim projektom koji uključuje rubne dijelove grada, jer koliko se vodi računa o 
rubnim dijelovima grada toliko je razvijen i sam grad. LAG daje mogućnost korištenja sredstava iz 
raznih izvora. 

Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
o uključivanju Mjesnog odbora Mirkovci  

u Lokalnu akcijsku grupu Srijem, LAG Srijem 
 

I.  
 Gradsko vijeće Grada Vinkovaca uključuje naselje Mirkovci u Lokalnu akcijsku grupu 
Srijem, LAG Srijem.  

II.  
Mirkovci su ruralno područje. Gradsko vijeće Grada Vinkovaca uključuje naselje Mirkovci 

u LAG Srijem radi povezivanja u zajedničko planiranje i ostvarivanje razvojnih projekata u 
Mirkovcima i ostalim članicama LAG-a Srijem, kao i LAG-ovima na području Vukovarsko-
srijemske županije, Republike Hrvatske, Europske unije i ostale međunarodne zajednice.  

 
III.  

 Za potrebe organiziranja i uključivanja MO Mirkovci u rad LAG-a Srijem, Gradsko vijeće 
Grada Vinkovaca: 

a. imenuje predstavnika Grada Vinkovaca u skupštini LAG-a Srijem, i to gospodina Mile 
Madžar, adm. referent u XII MO „MIRKOVCI“, 

b. zadužuje Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša za pružanje 
tehničke pomoći. 
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IV. 
 Ova Odluka bit će dostavljena Uredu za međunarodnu suradnju TINTL u Tovarniku.  

V. 
Ova Odluka bit će objavljena u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca i stupa na snagu 

danom donošenja. 
TOČKA 10. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mario Komšić, pročelnik Upravnog odjela 
gospodarstva, koji je iznio Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva „AUXILIUM“ d.o.o. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Josip Bošnjak rekavši da se 80% 
poslova nabrojanih u ovom prijedlogu već obavlja u trgovačkim društvima koja su u vlasništvu 
Grada, te postavlja pitanje koliko je ljudi u svim tim ustanovama i društvima angažirano na tim 
poslovima, te da li će oni biti višak u matičnim tvrtkama ukoliko osnujemo novu tvrtku. Trebalo bi 
napraviti sustavnu analizu stanja i kadra jer se problemi u postojećim ustanovama i društvima ne 
mogu rješavati osnivanjem nove tvrtke. Osobno smatra da ovo nije dobar put jer djelatnik u 
matičnoj tvrtci je najbolji djelatnik, ukoliko ima dobrog rukovoditelja. Također stavlja primjedbu 
na predloženi naziv društva koji je na stranom jeziku i smatra da treba koristiti hrvatski jezik i ovo 
društvo jednostavno nazvati „Pomoć“ što i znači u prijevodu. 

 
Vijećnik Ivan Majhen postavlja pitanje da li se ovdje zaista radi o nedostatku kvalitetnog kadra 

ili je ovo predizborno zapošljavanje. Ukoliko postojeći kadar nije dovoljno stručan smatra da ga 
treba educirati i da treba ulagati u zaposlenike. Osobno smatra da je ova ideja u redu kao podrška 
poduzetničkom inkubatoru, te postavlja pitanje da li će se racionalizirati zaposlenike u ostalim 
gradskim tvrtkama, odnosno da li će se ljudi prebacivati iz gradskih službi. 

 
Vijećnik Anto Vidović iznosi da je stav HNS-a i njegov osobno da je ovo dobra ideja ukoliko 

će se na jednom mjestu upravljati resursima ako se radi o tome da to budu kadrovi iz sadašnjih 
trgovačkih društava i da se može garantirati da neće biti upošljavanja novih ljudi. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (16 za, 7 protiv i 2 uzdržana) donose 
 

O D L U K U 
o osnivanju trgovačkog društva  “AUXILIUM” d.o.o. 
za uslužne, organizacijske i savjetodavne djelatnosti 

 
 I.  TEMELJNA ODREDBA 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se “AUXILIUM” d.o.o. za uslužne, organizacijske i savjetodavne 

djelatnosti.  
Grad Vinkovci, ovom Odlukom osniva “AUXILIUM” d.o.o. za uslužne, organizacijske i 

savjetodavne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Društvo), kao društvo s ograničenom odgovornošću s 
ciljem uspostave sustava jedinstva, pružanja uslužnih, organizacijskih i savjetodavnih usluga na 
jednom mjestu, za područje grada Vinkovaca, te se osobito uređuje; osnivač Društva, tvrtka i 
sjedište Društva, temeljni kapital Društva, poslovni udjeli u Društvu, djelatnost Društva, tijela 
Društva, prava i obveze člana Društva, vrijeme trajanja i prestanak Društva. 
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II. OSNIVAČ – ČLAN DRUŠTVA 
 

Članak 2. 
Osnivač – član Društva je Grad Vinkovci, Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1.  
 
III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA 

Članak 3. 
 Puni naziv tvrtke Društva glasi: “AUXILIUM” d.o.o., za uslužne, organizacijske i 
savjetodavne djelatnosti. 
 Društvo može koristiti i skraćeni naziv: “AUXILIUM” d.o.o.. 
 

Članak 4. 
Sjedište Društva je u Vinkovcima, Vatrogasna 5. 
 
IV. TEMELJNI KAPITAL 

Članak 5. 
 Za početak rada Društva osnivač Društva osigurava temeljni kapital u ukupnom iznosu od 
20.000,00 kn (dvadesettisućakuna). 
 Osnivač, kao jedini član Društva, preuzima temeljni ulog u Društvu u visini temeljnog 
kapitala, utvrđenog u prethodnom stavku. 
 Temeljni kapital osigurava uplatom u novcu, prije upisa Društva u sudski registar. 
 

V. DJELATNOST DRUŠTVA 
Članak 6. 

 Djelatnosti Društva su uslužne, organizacijske i savjetodavne djelatnosti. 
 Osim djelatnosti iz prethodnog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe 
obavljanju djelatnosti iz prethodnog stavka, ako se one u manjem opsegu, ili uobičajeno obavljaju 
uz navedene djelatnosti. 
 

VI. PRAVA I OBVEZE ČLANA DRUŠTVA 
 

Članak 7. 
Osnivač Društva ne odgovara za obveze Društva. 
 
VII. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA 
 

Članak 8. 
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.  
 

Članak 9. 
Društvo prestaje iz razloga koji su utvrđeni zakonom. 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 10. 

 Temeljem ove Odluke imenovat će se direktor Društva. 
 

Članak 11. 
 Sukladno ovoj Odluci, zadužuje se i ovlašćuje gradonačelnik na potpisivanje Izjave o 
osnivanju Društva sastavljene u obliku javnobilježničkog akta.  
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Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku”  

 
 

TOČKA 13.  
Aktualna pitanja 

 
1. Vijećnik Drago Majstorović postavlja pitanje divlje deponije u industrijskoj zoni, odnosno 
čestice na kojoj je vlasnik privremeno dopustio odlaganje otpada što se proširilo i van te 
čestice. Uklonjen je dio koji je bio van površine ove čestice, ali smatra da treba sanirati 
kompletnu deponiju. 

 
2. Vijećnik Dubravko Korenika u pismenom obliku traži izvješće o stanju svih sudskih sporova 

koji se vode protiv Grada, kao i onih u kojima je Grad tužitelj, te iznosi da još uvijek nije 
poznat ishod spora oko bazena „Barutana“. 

 Moli informaciju o bespravnoj gradnji na gradskim česticama. 
 Također postavlja pitanje dva novootvorena kioska kod bolnice, odnosno da li imaju 
 lokacijsku dozvolu, jer se čini da isti prelaze gabarite od 15 m2, što znači da bi trebali imati 
 dozvolu. 
 Vezano za mrežu ljetnih terasa iznosi da je pored lokala „Nostalgija“ nikao zidani objekt 
 koji se nikako ne može smatrati ljetnom terasom, a sad se isti pokušava i legalizirati. 
 
3. Vijećnik Ivan Majhen postavlja pitanje što je učinjeno po pitanju peticije građana Slavije za 

uređenje biciklističke staze i ograde ispod podvožnjaka. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe gradonačelnik dr. Mladen Karlić 
iznosi da je zaprimio peticiju građana Slavije te da je za isto zatražio mišljenje Hrvatskih cesta 
budući da se radi o državnoj cesti, a kako smo dobili negativno mišljenje o postavljanju ograde 
Grad će ići na uređenje staze za koje su osigurana sredstva u proračunu, ali bez zaštitne ograde. 
Također je upoznao vijećnike da se intenzivno radi na pripremama za Sajam zdravlja te moli 
vijećnike da se uključe u isti. 
 
 Pročelnica Vuić-Resli iznosi da su građanima koji imaju objekte na gradskom zemljištu 
poslane obavijesti. 
 
 Vijećnik Ivan Majhen, u ime Kluba SDP-a, traži presliku dopisa Hrvatskih cesta kojim ne 
dozvoljavaju postavljanje zaštitne ograde ispod podvožnjaka. 
 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić odgovara da je Grad na peticiju građana uputio dopis 
Hrvatskom cestama i za isto dobio odgovor, a vijećnici su upoznati sa odgovorom, te smatra da 
nema potrebe da im se isti dostavlja.  
 

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. 


