
Z A P I S N I K 
sastavljen na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 02. srpnja 2013. god. 
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 12,15 sati 

pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Luke Burilovića 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Luka Burilović   13. Miroslav Meštrović 
2. Goran Čordašić  14. Damir Rimac 
3. Davorin Pezerović 15. Marinko Lukenda 
4. Aladar Spajić  16. Josip Vidosavljević 
5. Jakov Barišić  17. Mate Vukušić 
6. Kata Krešić  18. Mario Paljušaj 
7. Gordana Trifunović 19. Dubravko Korenika 
8. Ilija Cota   20. Željka Vučić 
9. Ivan Colarić  21. Martina Levaković Banović 
10. Andrijana Bošnjak 22. Senko Bošnjak 
11. Vladimir Ćirić  23. Željka Plavšić 
12. Vladimir Čavlović 
  
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Milica Benić  2. Zlatko Jurišić 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., 
gradonačelnik Grada Vinkovaca, Ivan Bosančić i Tomislav Šarić, zamjenici gradonačelnika, 
Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za 
gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog 
odjela društvenih djelatnosti, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada, Mario Komšić, pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, Mandica 
Sanković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Martina 
Matković, direktorica Turističkog ureda, 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 dnevni red dopunjen točkama o izboru 
potpredsjednika Gradskog vijeća i tajnika Gradskog vijeća, te vijećnici većinom glasova (18 za, 2 
protiv i 2 uzdržana) usvajaju predloženi nadopunjeni dnevni red. 
 

D N E V N I    R E D 
Skraćeni zapisnik 
1. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća. 
2. Izbor tajnika Gradskog vijeća. 
3. Imenovanje komisija i odbora Gradskog vijeća. 
4. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva VIA d.o.o. 
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Vinkovaca. 
6. Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Vinkovaca. 
7. Prijedlog Plana zajedničkog korištenja boravišne pristojbe u 2013. godini. 
8. Aktualna pitanja. 
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 Nakon usvajanja dnevnog reda Senko Bošnjak i Željka Plavšić, vijećnici HSLS-a koji 
nisu bili nazočni konstituirajućoj sjednici polažu prisegu. 
 Predsjednik Vijeća upućuje čestitke novim vijećnicima. 
 
 Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice te vijećnici 
iznose slijedeće primjedbe: 
- vijećnik Damir Rimac iznosi da po Poslovniku Vijeća (čl. 61. st. 2. i 3.) zapisnici trebaju 
dolaziti pet dana ranije zajedno s materijalima, odnosno da se njihove ispravke ne bi trebale 
dostavljati na samoj sjednici (primjedba se odnosi i na redovni i na skraćeni zapisnik), 
- vezano za izglasavanje dnevnog reda iznosi da se po Poslovniku Vijeća (čl. 42.) za dnevni red 
glasuje samo „za“ ili „protiv“, 
- vijećnik Mate Vukušić iznosi primjedbu da ispravljeni redovni zapisnik nema sve potrebne 
potpise. 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović iznosi da će se za iduću sjednicu svim vijećnicima 
dostaviti redovni zapisnik sa svim potrebnim potpisima. 

 
 Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (21 za i 2 uzdržana) usvajaju 
skraćeni zapisnik s prethodne sjednice. 

 
 

TOČKA 1. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor 
i imenovanja koji je izvijestio da su pristigla dva prijedloga za izbor potpredsjednika Gradskog 
vijeća: 

- prijedlog vijećnika Zlatka Jurišića – Davorin Pezerović 
- prijedlog SDP-a – Mate Vukušić 
 

 Jakov Barišić iznosi da je Komisija na svojoj sjednici većinom glasova (3 za i 1 protiv) 
podržala prijedlog vijećnika Zlatka Jurišića, te predlaže Davorina Pezerovića za potpredsjednika 
Gradskog vijeća. 

 
Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da treba poštovati Poslovnik Vijeća i otvoriti raspravu po 

ovoj točki. Također iznosi da je neuobičajeno da se točke po hitnom postupku stavljaju kao 
dopuna dnevnog reda. 

 
Vijećnik Damir Rimac iznosi da prema članku 10. Poslovnika Vijeća jedan 

potpredsjednik dolazi iz reda prestavničke manjine, te smatra da bi isti trebao biti vijećnik SDP-a, 
obzirom da je SDP najbrojnija oporbena stranka u Vijeću. Također predlaže da se sukladno 
članku 10. stavak 3. Poslovnika Gradskog vijeća izbor potpredsjednika obavi tajnim 
glasovanjem. 

 
Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog za tajno glasovanje te vijećnici većinom 

glasova (13 za) isti odbacuju. 
 
Nakon toga predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog Komisije za izbor i 

imenovanja da se za potpredsjednika Gradskog vijeća izabere Davorin Pezerović, te vijećnici 
većinom glasova (13 za i 10 protiv) usvajaju ovaj prijedlog i donose 
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R J E Š E NJ E 
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

 
I. 

 Dr. sc. Davorin Pezerović, dr. med.,  izabran je za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada 
Vinkovaca sa danom 02. srpnja 2013. god. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 

TOČKA 2. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Luka Burilović, predsjednik Gradskog vijeća 
koji je iznio prijedlog da se za tajnika Gradskog vijeća izabere Zlatko Dovhanj, pročelnik 
Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove. 
 Predsjednik Vijeća iznosi ovaj prijedlog na usvajanje te vijećnici jednoglasno donose 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju tajnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

 
I. 

Zlatko Dovhanj, dipl. iur. iz Vinkovaca, I. Vučića 4, pročelnik Upravnog odjela za 
normativnu djelatnost i opće poslove, određuje se za tajnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca. 

 
II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 

 
TOČKA 3. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Luka Burilović, predsjednik Gradskog 
vijeća, koji je iznio prijedlog za donošenje akta o formiranju komisija, odbora i povjerenstava 
Gradskog vijeća. 
 Vijećnik Damir Rimac, u ime Kluba vijećnika SDP-a, iznosi da se slažu s ovakvim 
načinom rada jer ovo je pozitivan rad kojeg treba podržati, te predlaže donošenje odluke kojom 
će se definirati broj, naziv i sastav radnih tijela. 
 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović predlaže da ostane isti broj radnih tijela Vijeća sa istim 
brojem članova.                
 Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da je HSLS-u ostavljena mogućnost da budu članovi u dva 
radna tijela koji je dostavljen neposredno prije same sjednice. Ovakav način komunikacije smatra 
neprihvatljivim i moli korektan odnos između stranaka. 
 Vijećnik Ilija Cota smatra da treba podržati ovaj prijedlog, a sa vijećnicima HSLS-a je 
bilo teško i razgovarati budući da nisu bili na prošloj sjednici niti položili prisegu. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da je poznato tko je izabran u Gradsko vijeće, te ne treba 
tražiti alibi za nekorektan odnos. 
 
 Vijećnik Damir Rimac apelira na pridržavanje odredbi Poslovnika te iznosi da treba 
naglasiti da li se vijećnici javljaju za raspravu, repliku ili odgovor na repliku. Također treba reći 
da li se govori u ime Kluba ili pojedinačno.  
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 Predsjednik Vijeća Luka Burilović iznosi da je ovo prva radna sjednica Vijeća te se još 
uhodava u način rada, te stoga kao predsjednik Vijeća dodatno povećava prag tolerancije. 
  
 Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da HSLS nije mogao predložiti kandidata za 
potpredsjednika Vijeća budući da točka nije bila u dnevnom redu. 
 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović uvažava primjedbu vijećnika Bošnjaka vezano za izbor 
potpredsjednika. 
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća Luka Burilović iznosi na usvajanje 
prijedlog za donošenje odluke o formiranju komisija, odbora i povjerenstava Gradskog vijeća, te 
vijećnici jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
o osnivanju odbora,  komisija i povjerenstava 

 
I. 

 Gradsko vijeće Grada Vinkovaca osniva odbore, komisije i povjerenstva kako slijedi: 
 
- Odbor za financije i proračun     - 5 članova 
- Odbor za dodjelu javnih priznanja     - 5 članova, 
- Komisija za izdavanje stanova u najam    - 5 članova, 
- Komisija za određivanje imena ulica i trgova u gradu  - 7 članova, 
- Komisija za žalbe i pritužbe građana    - 5 članova, 
- Povjerenstvo za prodaju gradskih stanova    - 5 članova, 
- Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države    - 5 članova, 
- Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina  - 5 članova, 
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova    - 7 članova. 
 

II. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
 

Nakon donošenja ovog zaključka predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Jakov 
Barišić iznosi slijedeće prijedloge za imenovanje komisija, odbora i povjerenstava Gradskog 
vijeća: 
 1. Odbor za financije i proračun - Prijedlog Komisije  

1. Luka Burilović – za predsjednika,  
2. Vladimir Čavlović – za člana,   
3. Andrijana Bošnjak – za članicu,    
4. Davorin Pezerović – za člana,  
5. Mario Paljušaj – za člana. 
 
Nakon provedenog glasovanja vijećnici većinom glasova (21 za i 2 uzdržana) donose 
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R J E Š E NJ E 
o izboru Odbora za financije i proračun 

 
I. 

 U Odbor za financije i proračun  biraju se slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: 
1. Luka Burilović – za predsjednika, 
2. Vladimir Čavlović – za člana, 
3. Andrijana Bošnjak – za članicu, 
4. Davorin Pezerović – za člana, 
5. Mario Paljušaj – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
 
 2. Komisija za izdavanje stanova u najam - Prijedlog Komisije  

1. Jakov Barišić – za predsjednika, 
2. Vladimir Ćirić – za člana, 
3. Andrijana Bošnjak – za članicu, 
4. Davorin Pezerović – za člana, 
5. Dubravko Korenika – za člana. 
 

Nakon provedenog glasovanja vijećnici većinom glasova (21 za i 2 uzdržana) donose 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru Komisije za izdavanje stanova u najam 

 
I. 

 U Komisiju za izdavanje stanova u najam  biraju se slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: 
1. Jakov Barišić – za predsjednika, 
2. Vladimir Ćirić – za člana, 
3. Andrijana Bošnjak – za članicu, 
4. Davorin Pezerović – za člana, 
5. Dubravko Korenika – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
 3. Povjerenstvo za prodaju gradskih stanova - Prijedlog Komisije  

1. Ivan Bosančić – za predsjednika, 
2. Aladar Spajić – za člana, 
3. Ilija Cota – za člana, 
4. Zlatko Jurišić – za člana, 
5. Marinko Lukenda – za člana, 
 

Nakon provedenog glasovanja vijećnici većinom glasova (21 za i 2 uzdržana) donose 
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R J E Š E NJ E 
o izboru Povjerenstva za prodaju gradskih stanova 

 
I. 

 U Povjerenstvo za prodaju gradskih stanova biraju se slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: 
1. Ivan Bosančić – za predsjednika, 
2. Aladar Spajić – za člana, 
3. Ilija Cota – za člana, 
4. Zlatko Jurišić – za člana, 
5. Marinko Lukenda – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
 4. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Države - Prijedlog Komisije  
 

1. Vladimir Čavlović – za predsjednika, 
2. Miroslav Meštrović -  za člana, 
3. Aladar Spajić – za člana, 
4. Marinko Lukenda – za člana, 
5. Vladimir Ćirić – za člana. 
 
Nakon provedenog glasovanja vijećnici većinom glasova (21 za i 2 uzdržana) donose 

 
R J E Š E NJ E 

o izboru Povjerenstva za provedbu javnog natječaja  
za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države 

 
I. 

 U Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Države  biraju se slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: 

1. Vladimir Čavlović – za predsjednika, 
2. Miroslav Meštrović – za člana, 
3. Aladar Spajić – za člana, 
4. Marinko Lukenda – za člana, 
5. Vladimir Ćirić – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 

 
 5. Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina - Prijedlog Komisije  

1. Mladen Karlić – za predsjednika, 
2. Ivan Bosančić – za člana, 
3. Tomislav Šarić – za člana, 
4. Davorin Pezerović – za člana, 
5. Dubravko Korenika – za člana. 

 
Nakon provedenog glasovanja vijećnici većinom glasova (21 za i 2 uzdržana) donose 
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R J E Š E NJ E 
o izboru Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina 

 
I. 

 U Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina biraju se slijedeći vijećnici 
Gradskog vijeća: 

1. Mladen Karlić – za predsjednika, 
2. Ivan Bosančić – za člana, 
3. Tomislav Šarić – za člana, 
4. Davorin Pezerović – za člana, 
5. Dubravko Korenika – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 

 
6. Odbor za dodjelu javnih priznanja – Prijedlog Komisije 

1. Mladen Karlić – za predsjednika, 
2. Luka Burilović – za člana, 
3. Ivan Bosančić – za člana, 
4. Tomislav Šarić – za člana, 
5. Mate Vukušić – za člana, 
 
Nakon provedenog glasovanja vijećnici većinom glasova (21 za i 2 uzdržana) donose 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru Odbora za dodjelu javnih priznanja 

 
I. 

 U Odbor za dodjelu javnih priznanja  biraju se slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: 
1. Mladen Karlić – za predsjednika, 
2. Luka Burilović – za člana, 
3. Ivan Bosančić – za člana, 
4. Tomislav Šarić – za člana, 
5. Mate Vukušić – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
 7. Komisija za žalbe i pritužbe građana – Prijedlog Komisije 

1. Miroslav Meštrović – za predsjednika, 
2. Vladimir Čavlović -  za člana, 
3. Zlatko Jurišić – za člana, 
4. Goran Čordašić – za člana, 
5. Željka Vučić – za članicu. 

 
Nakon provedenog glasovanja vijećnici većinom glasova (21 za i 2 uzdržana) donose 
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R J E Š E NJ E 
o izboru Komisije za žalbe i pritužbe građana 

 
I. 

 U Komisiju za žalbe i pritužbe građana  biraju se slijedeći vijećnici Gradskog 
vijeća: 

1. Miroslav Meštrović – za predsjednika, 
2. Vladimir Čavlović – za člana, 
3. Zlatko Jurišić – za člana, 
4. Goran Čordašić – za člana, 
5. Željka Vučić – za članicu. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 

8. Komisija za određivanje ulica i trgova u gradu - Prijedlog Komisije  
 
1. Josip Vidosavljević – za predsjednika, 
2. Martina Levaković Banović – za članicu, 
3. Jakov Barišić – za člana, 
4. Vladimir Ćirić – za člana, 
5. Kata Krešić – za članicu, 
6. Ivan Colarić – za člana, 
7. Mate Vukušić – za člana. 
 
Nakon provedenog glasovanja vijećnici većinom glasova (21 za i 2 uzdržana) donose 

 
R J E Š E NJ E 

o izboru Komisije za određivanje imena ulica i trgova u gradu 
 

I. 
 U Komisiju za određivanje imena ulica i trgova u gradu  biraju se slijedeći 
vijećnici Gradskog vijeća: 

1. Josip Vidosavljević – za predsjednika, 
2. Martina Levaković Banović – za članicu, 
3. Jakov Barišić – za člana, 
4. Vladimir Ćirić – za člana, 
5. Kata Krešić – za članicu, 
6. Ivan Colarić – za člana, 
7. Mate Vukušić – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 
 
9. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova – Prijedlog Komisije 

1. Martina Levaković Banović – za predsjednicu, 
2. Milica Benić – za članicu, 
3. Željka Vučić – za članicu, 
4. Kata Krešić – za članicu, 
5. Gordana Trifunović – za članicu, 
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6. Ilija Cota – za člana, 
7. Goran Čordašić – za člana. 

 
Nakon provedenog glasovanja vijećnici većinom glasova (20 za i 2 uzdržana) donose 

  

R J E Š E NJ E 
o izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

 
I. 

 U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova  biraju se slijedeći vijećnici Gradskog 
vijeća: 

1. Martina Levaković Banović – za predsjednicu, 
2. Milica Benić – za članicu, 
3. Željka Vučić – za članicu, 
4. Kata Krešić – za članicu, 
5. Gordana Trifunović – za članicu, 
6. Ilija Cota – za člana, 
7. Goran Čordašić – za člana. 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 
Grada Vinkovaca. 

TOČKA 4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivan Bosančić, zamjenik gradonačelnika koji 
je iznio Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva VIA 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 Senko Bošnjak te uvažavajući 
potrebu osnivanja ove tvrtke iznosi slijedeće:  
- HSLS ima jasan stav što Vinkovci trebaju te navodi da prije donošenja proračuna za iduću 

godinu treba izraditi strategiju razvoja grada za narednih 10-tak godina, kojom bi trebalo 
definirati mjerila, kriterije i ciljeve, a koja bi trebala sadržavati bazu podataka 
visokoobrazovanih građana kao i uspješnih Vinkovčana izvan grada, analizu postojećeg 
stanja u gospodarstvu, ciljeve i projekte te izvore financiranja. 

 
 Vijećnik Mario Paljušaj, ispred Kluba vijećnika SDP-a, iznosi da je ovo bilo u 
predizbornim programima svih stranaka te naglašava je da je RH 2007. god. dobila pristup 
predpristupnim fondovima EU i da grad od tada nije učinio ništa na pripremi projekata. Također 
iznosi da je SDP 2009. god. izašao sa prijedlogom za osnivanje razvojne agencije koji nije 
podržan, a moglo se imati višegodišnje iskustvo da je podržan prijedlog SDP-a. Sada se nalazimo 
u situaciji da nemamo nikakvih referenci i ovo poduzeće počinje borbu na svjetskom tržištu od 
nule. Postavlja pitanje što je sve ove godine radio Upravni odjel gospodarstva i zašto nemamo 
gospodarsku strategiju, iz kojih izvora će se agencija financirati, koliko će biti uposlenih, zašto 
poduzeće nema poslovni plan i kako će se odrediti kriteriji uspješnosti istoga. Smatra da je 
primjereno ovom poduzeću dati rok od dvije godine da počne financirati samo sebe. Razvojna 
agencija Vukovarsko-srijemske županije osnovana je 2007. god., a grad Vinkovci danas radi 
doslovnu kopiju njihovog akta o osnivanju te se pita gdje je tu bilo kakva inovativnost i 
originalnost. Iznosi da kritike oporbe ne treba shvaćati kao destruktivne, već zajednički treba 
raditi u interesu grada i građana. Vijećnici SDP-a u načelu podržavaju osnivanje ove agencije i 
žele joj uspješan rad, ali će prije izglasvanja odluke tražiti stanku kako bi dodatno usaglasili svoje 
stavove. 
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 Vijećnik Josip Vidosavljević pridružuje se dobrim željama za uspješan rad agencije, ali 
naglašava da se ovdje osniva trgovačko društvo i da su napisane djelatnosti „samo revija dobrih 
želja“, treba uskladiti akt sa Zakonom o trgovačkim društvima.  Smatra da treba definirati rok na 
koji se osniva društvo (npr. tri godine), kao i djelatnosti istog kako ne bi dolazilo do preklapanja 
poslova koje inače treba raditi gradska uprava. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Ivan Bosančić iznosi slijedeće: 
- HRAST je izradio županijsku razvojnu strategiju u kojoj je zastupljen i grad Vinkovci, ali se 

slaže da treba napraviti strategiju posebno za grad, 
- za početak poslovanja agencije predviđena su sredstva u proračunu grada, neće biti puno 

novog upošljavanja jer će dio gradskih uposlenika preći u agenciju, a koristit će se kadrovi i 
iz HRAST-a s obzirom na njihovo iskustvo, 

- dvije i pol godine smatra primjerenim rokom da rad agencije počne davati rezultate a kriterij 
njezine uspješnosti će biti gospodarski razvoj Vinkovaca, 

- kopija županijske odluke je napravljena jer tako nalažu javnobilježnički propisi. 
 

 Vijećnik Damir Rimac replicira zamjeniku gradonačelnika Ivanu Bosančiću da je odluka 
napravljena prema zahtjevu javnog bilježnika, te postavlja pitanje da li javni bilježnik diktira rad 
gradske uprave i gdje je tu zakonsko uporište. 

 
 Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da se olako prešlo preko pitanja o razvojnoj strategiji 
Vinkovaca koju treba napraviti do donošenja novog proračuna, smatra da se gradski upravni odjel 
koji pokriva gospodarstvo treba konkretno povezati sa poduzetnicima i obrtnicima, sagledati 
njihove probleme i pružiti im konkretnu podršku na terenu. 

 
 Vijećnik Damir Rimac replicira vijećniku Bošnjaku i iznosi da je on bio predsjednik 
Vijeća osam godina i u tom vremenu se nije ništa napravilo po pitanju donošenja razvojne 
strategije, osim što je osnovano Gospodarsko vijeće koje nije održalo niti jednu radnu sjednicu 
zbog čega su članovi tog Vijeća iz reda SDP-a podnijeli ostavku na članstvo u istom. 

 
 Vijećnik Ilija Cota smatra da je rasprava otišla u širinu i da se treba držati točke dnevnog 
reda i predložene teme. 
 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović smatra da vezano za donošenje gospodarske strategije 
Vinkovaca treba napraviti tematsku sjednicu. 

 
 Zamjenik gradonačelnika Ivan Bosančić iznosi da ovakvu formu materijala naprosto traži 
zakon, a podržava predsjednika Vijeća vezano za održavanje tematske sjednice o gospodarskoj 
strategiji.. 

 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović smatra da u popisu treba imati više različitih 
djelatnosti jer iz svog gospodarskog iskustva zna da je bolje navesti više djelatnosti nego vršiti 
naknadni upis kod Trgovačkog suda. 

 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović određuje stanku od 13,45 do 14,00 sati. Sjednica se 
nastavlja u 14, 05 sati. 
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 Vijećnik Mario Paljušaj, u ime Kluba vijećnika SDP-a, iznosi da podržava osnivananje 
poduzeća jer je opravdanost njegovog osnivanja veća od iznesenih kritika, ali treba voditi računa 
o dobrom i kvalitetnom odabiru uposlenika. Također iznosi da će iskoristiti svoje vijećničko 
pravo u kontroliranju rada novoosnovane agencije. Sugerira da agencija napravi poslovni plan 
kao i da se definiraju kriteriji uspješnosti. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 

 
O D L U K U 

o osnivanju trgovačkog društva VIA d.o.o. 
 

Članak 1. 
Grad Vinkovci, djelujući u javnom interesu u cilju planiranja i provođenja razvojnih 

aktivnosti na području grada Vinkovaca, osniva Trgovačko društvo VIA d.o.o. (u daljnjem 
tekstu: Društvo). 

Članak 2. 
 Zadužuje se i ovlašćuje gradonačelnik na potpisivanje izjave o osnivanju društva kod 
javnog bilježnika.  

Članak 3. 
Temeljni ulog Grada Vinkovci iznosi 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna) te 

predstavlja 100% temeljnog kapitala, a uplatit će se iz sredstava proračuna Grada za  2013. 
godinu. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” 

Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 5. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Tomislav Šarić, načelnik Stožera zaštite i 
spašavanja grada Vinkovaca koji je iznio Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i 
spašavanja 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 Damir Rimac rekavši da su u 
ovaj Stožer imenovani ljudi koji mogu po svojoj funkciji doprinijeti uspješnosti njegovog rada te 
predlaže da se umjesto bivšeg ravnatelja Opće bolnice Vinkovci Krunoslava Šporčića imenuje 
sanacijski ravnatelj Dubravko Korenika.  

Predsjednik Vijeća iznosi ovakav izmijenjeni prijedlog na usvajanje te vijećnici Gradskog 
vijeća jednoglasno donose 

O D L U K U 
O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 
Članak 1. 

Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja Grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Stožer) za 
obavljanje poslova lokalnog značaja iz članka 19. stavka 1. alineje 11. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 66/01. – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), u dijelu koji se odnosi na 
civilnu zaštitu te posebno radi usklađivanja priprema i usmjeravanje aktivnosti snaga civilne 
zaštite u zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara i okoliša od opasnosti i posljedica 
prirodnih, tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. 
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Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć 
Gradonačelniku i priprema akcije zaštite i spašavanja na području Grada Vinkovaca u slučaju 
katastrofa i velikih nesreća. 

Članak 2. 
Sukladno članku 4. stavak 2. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08. i 44/08.), Stožer zaštite i spašavanja 
osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini Republike 
Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje katastrofe i velike nesreće. 

 
Članak 3. 

Sukladno članku 5. stavak 1. i 2. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08. i 44/08.), članovi Stožera, 
po dužnosti, su: 

1. ŠARIĆ TOMISLAV,  zamjenik gradonačelnika, načelnik Stožera Z i S 
2. DUJMIĆ TOMISLAV, predstavnik Odjela za preventivne i planske poslove 

područnog ureda za Z i S Vukovar, član 
3. JELIĆ KREŠIMIR, zamjenik zapovjednika  javne  vatrogasne postrojbe,  član 
4. ČULJAK ZDRAVKO, načelnik nadležne policijske uprave ili postaje, član 

 
Članak 4. 

U Stožer zaštite i spašavanja Grada Vinkovaca se još imenuju: 
5. REČIĆ ZDENKO, član 
6. MILINKOVIĆ DRAŽEN, član 
7. ZAVORSKI IGOR, član 
8. BOŠNJAK SENKO, član 
9. GALI SANJA, članica, 
10. KURTUŠIĆ MIJAT, član 
11. ŠKRIVANKO MARIO, član 
12. TOMIĆ BRANISLAV, član 
13. SLIŠKOVIĆ ANTE, član 
14. SANKOVIĆ MANDICA, članica, 
15. KORENIKA DUBRAVKO, član 
16. TANOCKI ZVONIMIR, član 

 
Članak 5. 

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

Članak 6. 
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju stožera zaštite i 

spašavanja Grada Vinkovaca, KLASA: 810-01/08-01/10, URBROJ: 2188/01-02-08-02 od  16. 
prosinca 2008. godine. 

TOČKA 6. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
grada Vinkovaca. 

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

 Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 
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O D L U K U  
O IMENOVANJU ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA VINKOVACA 

 
I. 

 Imenuje se Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: 
Zapovjedništvo) za obavljanje poslova lokalnog značaja iz članka 19. stavka 1. alineje 11. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 66/01.–
vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), u dijelu 
koji se odnosi na civilnu zaštitu. 

II. 
 Zapovjedništvo se imenuje sukladno članku 17. stavak 1. Pravilnika (u daljnjem tekstu: 
Pravilnik) o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ 
broj 40/08. i 44/08.) za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne 
prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području grada. 
 

III. 
 Zapovjednik Zapovjedništva, sukladno članku 17. stavak 2. Pravilnika je u pravilu čelnik 
upravnog odjela gradske uprave u čijoj nadležnosti su zdravstvo i socijalna skrb. 
 

IV. 
 U Zapovjedništvo se imenuju sukladno članku 17. stavku 3. Pravilnika slijedeći članovi: 
1. Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti, za zapovjednika, 
2. Dušan Suzić, djelatnik DUZS-e, PU Vukovar, za načelnika, 
3. Antun Jelić, zapovjednik JVP Vinkovci, za operativca, 
4. Mijat Kurtušić, direktor „Poleta“ d.o.o., pomoćnik za mjeru CZ – evakuacija, 
5. Ivan Kovačević, djelatnik Gradskog društva Crvenog križa, pomoćnik za mjeru – zbrinjavanje. 
 

V. 
 Stručne i administrativno-tehničke poslove za Zapovjedništvo obavljat će stručna služba–
tajništvo Grada Vinkovaca. 

VI. 
 Donošenjem  ove  Odluke, prestat  će  važiti  Odluka  KLASA: 810-01/08-01/09,                       
URBROJ: 2188/01-02-08-2 od 16. prosinca 2008. godine. 
 

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

TOČKA 7. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Martina Matković, direktorica 
Turističkog ureda, koja je iznijela Prijedlog Plana zajedničkog korištenja boravišne pristojbe u 
2013. godini. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se u ime Kluba vijećnika SDP-a uključio vijećnik 
Josip Vidosavljević te iznosi da će podržati ovu odluku i primjećuje da ovdje nema plana 
korištenja sredstava koji treba izraditi Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada. 
Postavlja pitanje da li se novac daje jednokratno ili u ratama. 
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 Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da ne može shvatiti da su za redovno održavanje 
dječjih igrališta potrebna sredstva od boravišne pristojbe te postavlja pitanje koliko je sredstava 
Grada utrošeno za redovno održavanje dječjih igrališta te gdje je tu javni interes, da li se uopće 
vodi briga o istima. Podržava da se sredstva boravišne pristojbe usmjere na dječja igrališta ali 
smatra da to može biti za nadogradnju a ne održavanje 
 
 Vijećnik Mate Vukušić iznosi da je ovdje četvrti mandat a da se nikada nije raspravljalo o 
Turističkoj zajednici te postavlja pitanje da li postoji plan rada Turističke zajednice i što se 
poduzima da turisti dolaze u Vinkovce. Iznosi da u članku 2. stoji izraz „širi centar grada“ te traži 
da se definira koje je to područje. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Martina Matković iznosi 
slijedeće: 
- plan rada Turističke zajednice postoji, a nije obveza niti praksa da se isti prezentira na Vijeću, 
- zakonska je obveza da se dio sredstava od boravišne pristojbe prebaci gradu, a Turističko  

vijeće je predložilo da se usmjere na dječja igrališta. 
 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je ovo samo prijedlog Turističkog vijeća da se 
ova sredstva usmjere na dječja igrališta, ali moglo je to biti i nešto drugo. Smatra da ne treba 
voditi raspravu o dječjim igralištima jer ista nisu točka dnevnog reda.  
 
 Vijećnik Josip Vidosavljević slaže se da je autonomno pravo Turističke zajednice da 
predloži namjenu ovih sredstava, ali upozorava da je prijedlog odluke nepodesan za primjenu, te 
prilaže u pisanom obliku prijedlog odluke koji treba donijeti. 
 

Predsjednik Vijeća Luka Burilović iznosi da prijedlog vijećnika Vidosavljevića ne mijenja 
odluku u suštini, daje na usvajanje prijedlog vijećnika Vidosavljevića te vijećnici Gradskog 
vijeća jednoglasno  donose 

 
 

O D L U K U 
o realizaciji Plana korištenja sredstava boravišne pristojbe u 2013. godini 

 
I. 

 Turistička zajednica grada Vinkovaca temeljem članka 20. stavka 3. točke 1. Zakona o 
boravišnoj pristojbi («Narodne novine» br. 125/08. i 59/09.) doznačava Gradu Vinkovcima 30% 
uplaćenih sredstava boravišne pristojbe koje se koriste za poboljšanje uvjeta boravka turista, na 
temelju zajednički usvojenog Programa Grada Vinkovaca i Turističke zajednice grada 
Vinkovaca. 

II. 
 Odredbom članka 2. stavka 1. alineje 6. pravilnika o javnoj turističkoj infrastrukturi 
(«Narodne novine» br. 131/09.), javnom turističkom infrastrukturom smatraju se i dječja 
igrališta, slijedom čega će se sredstva iz točke I. ove Odluke namijeniti za ambijentalno uređenje, 
sanaciju, popravak, nabavku i dogradnju opreme i uređaja na dječjim igralištima na području 
grada Vinkovaca. 
 Plan korištenja sredstava, financijski, dinamički i lokacijski, izradit će Upravni odjel 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada u roku od 30 dana, o čemu će ovo Gradsko vijeće 
izvijestiti na prvoj narednoj sjednici. 
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III. 
Sukladno zajedničkoj odluci grada Vinkovaca i Turističke zajednice grada Vinkovaca iz 

točke I. i odredbi iz točke II. ove Odluke, sredstva boravišne pristojbe u iznosu od 28.500 kuna 
utrošit će se za uređenje dječjih igrališta u gradu Vinkovcima. 
 

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

TOČKA 8. 
Aktualna pitanja 

1. Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje kako funkcionira vinkovačko kazalište obzirom da je 
protiv ravnatelja podnesena krivična prijava, da li je Grad oštećen i kako će se u tom slučaju 
namiriti šteta. 
 
2. Vijećnik Senko Bošnjak ispred građana MO „Dvanaest redarstvenika“ i naselja Borinci 
postavlja pitanje što je sa asfaltiranjem rukometnog igrališta na tom području. 
 
3. Vijećnik Dubravko Korenika postavlja pitanje ograde oko gradilišta Hrvatskog doma koja 
onemogućava normalnu upotrebu pješačke staze i nagrđuje izgled ovog dijela grada. 
 
4. Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje predsjedniku Vijeća, vezano za tiskanje službenog 
glasila Grada Vinkovaca, koje izlazi sa velikim kašnjenjem te se stoga na vrijeme ne objavljuju 
odluke donesene na Gradskom vijeću (navodi primjer novog Statuta i Poslovnika koji još nisu 
objavljeni). 
 
5. Vijećnik Mario Paljušaj iznosi problem stanara ulice E. Kvaternika vezano za breze koje 
podižu pješačku stazu i oštećuju fasadu te traže njihovu sječu. Također iznosi da je u tom dijelu i 
nepokošeno zemljište koje treba ili pokositi ili kazniti vlasnika te upozorava da su se u Ulici 
Barutana zbog istog razloga pojavile zmije.  
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe gradonačelnik dr. Mladen 
Karlić iznosi slijedeće: 

- kazalište funkcionira, zastupa ga Kazališno vijeće, ako se pokaže da je Grad oštećen 
poduzet će se mjere za naknadu štete, 

- nisu predviđena sredstva za asfaltiranje igrališta, za sada će to biti travnato igralište, 
vidjet će se da li će ući u plan za iduću godinu, 

- vezano za ogradu oko gradilišta Hrvatskog doma tražilo se od izvođača da istu 
pomaknu ali isti to nije učinio,  

- vezano za tiskanje službeno glasila slaže se s vijećnikom Rimcem. 
 

 Pročelnik Slišković iznosi da su površine koje nisu gradske dužni održavati odnosno 
kositi njihovi vlasnici, a ukoliko to sami ne odrade prijavljuje se sanitarnoj inspekciji. 
Vezano za sječu breza iznosi da je puno zahtjeva za sječu, ali uvijek među građanima postoji i 
druga strana koja je protiv sječe pa se nastoji naći balans. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da nije zadovoljan odgovorom, misli da bi bilo najbolje da 
građani ovog područja organiziraju potpisivanje zahtjeva i da isti upute prema gradu. 
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 Predsjednik Vijeća Luka Burilović moli vijećnike da se u dogledno vrijeme izjasne da li 
materijale za Vijeće žele primati u pisanom ili elektronskom obliku. 
 
 
 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 
15,15 sati. 
 
 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 
 

Luka Burilović, univ. spec. oec. 
 
  
 
 
  
 


