
Z A P I S N I K 

sastavljen na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 17. prosinca 2013. god. 

u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 11,10 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. Josip Vidosavljević 
4. Aladar Spajić  16. Mate Vukušić 
5. Jakov Barišić  17. Mario Paljušaj 
6. Kata Krešić  18. Dubravko Korenika 
7. Gordana Trifunović 19. Željka Vučić  
8. Ilija Cota   20. Martina Levaković Banović  
9. Ivan Colarić  21. Zlatko Jurišić  
10. Andrijana Bošnjak 22. Senko Bošnjak 
11. Vladimir Čavlović 23. Željka Plavšić 
12. Vladimir Ćirić   
  
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Marinko Lukenda  2. Milica Benić 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, gradonačelnik 
Grada Vinkovaca, Ivan Bosančić i Tomislav Šarić, zamjenici gradonačelnika, Zlatko 
Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće 
poslove, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i 
mjesnu samoupravu, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Ante 
Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Mario 
Komšić, pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, Sanja Lozić, pročelnica Upravnog odjela 
za proračun i financije, Sanja Čuljak, pročelnica Službe pravnog zastupanja, 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 Luka Burilović iznosi na usvajanje slijedeći 
 

D N E V N I   R E D 
Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Vinkovaca za 2013. godinu. 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 

2013. godinu. 
3. Prijedlog Odluke o  izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2014. godinu. 
4. Prijedlog Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2014. godinu i Projekcija proračuna 

Grada Vinkovaca za razdoblje 2015.-2016. godine. 
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtki Polet d.o.o. Vinkovci.  
6. Prijedlog Odluke o aktiviranju bankovne garancije (Hrvatski dom). 
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7. Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog dekana Visoke škole za informatiku u 
Vinkovcima. 

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca. 
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za područje 

Grada Vinkovaca za 2013. godinu. 
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama socijalnog Programa Grada Vinkovaca za 

2013. godinu. 
11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge izmjena i dopuna Statuta     
      osnovnih škola. 
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu 

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u      
osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2013. godinu. 

13. Očitovanje ravnatelja Gradskog kazališta o ne prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom   
      poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci za 2013. godinu. 
14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture     
       za 2013. godinu. 
15. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i 

zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 
2013. godinu. 

16. Aktualna pitanja. 
 
 Nakon iznošenja prijedloga dnevnog reda u raspravu se uključio vijećnik Damir 
Rimac koji je iznio inicijativu za izmjenom predloženog dnevnog reda.  
 Navedena inicijativa podnesena je u pismenom obliku i priložena zapisniku te se ovdje 
posebno ne navodi. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da se načelno slaže sa izlaganjem vijećnika Rimca, 
iako smatra da se točke dnevnog reda mogu slagati i po pravnoj snazi, što je i učinjeno u 
predloženom dnevnom redu. Iznosi primjedbu da imamo Prijedlog Proračuna za 2014. god., a 
nemamo programe. Također postavlja pitanje temeljem čega je na dnevni red sjednice 
uvrštena točka 13. (Očitovanje ravnatelja Gradskog kazališta o ne prihvaćanju Izvješća o radu 
i financijskom  poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci za 2013. godinu). 
 
 Tajnik Gradskog vijeća Zlatko Dovhanj iznosi da je dnevni red današnje sjednice 
složen po pravnoj snazi akata o kojima se raspravlja. 
 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović iznosi da će se programi raspravljati na slijedećoj 
sjednici Vijeća koja je predviđena 23. prosinca 2013. god., te stavlja na glasovanje inicijativu 
Kluba vijećnika SDP-a za izmjenom predloženog dnevnog reda. Za ovu inicijativu 6 vijećnika 
se izjasnilo „za“, te se utvrđuje da predložena inicijativa nije prihvaćena. 
 
 Vijećnik Damir Rimac podržava izlaganje vijećnika Bošnjaka u dijelu koji se odnosi 
na točku 13. predloženog dnevnog reda rekavši da se na ovaj način krši članak 40. stavak 2. 
Poslovnika jer za ovu točku nisu dostavljeni radni materijali. Također upozorava da u 
materijalu koji se odnosi na Kulturno vijeće nedostaje obrazloženje što ukazuje na „šlampav“ 
odnos službe koja je pripremila ovaj materijal. Predlaže da se pročelnika Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti Zdenka Rečića obveže da tijekom sjednice vijećnicima dostavi 
obrazloženje vezano uz ovaj materijal. Navodi i da je stavljanjem ovog materijala na dnevni 
red današnje sjednice povrijeđen članak 36. stavak 2. Poslovnika po kojem Vijeće prijedlog 
može usvojiti, ne prihvatiti ili vratiti na doradu, ali u tom slučaju ne može biti na dnevnom 
redu sjednice Vijeća tri (3) mjeseca. 
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 Predsjednik Gradskog vijeća Luka Burilović obvezuje pročelnika Rečića da dostavi 
obrazloženje vezano uz materijal o osnivanju Kulturnog vijeća, a vezano za članak 36. stavak 
2. Poslovnika Vijeća iznosi da o ovoj točki nije raspravljano već je skinuta s dnevnog reda 
prošle sjednice Vijeća i vraćena na doradu. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak postavlja pitanje kako da se vijećnici kvalitetno pripreme za 
sjednicu ako ne dobiju kompletne materijale (obrazloženje vezano za Kulturno vijeće). 
 
 Tajnik Gradskog vijeća Zlatko Dovhanj, vezano za točku 13. predloženog dnevnog 
reda, iznosi da za izradu materijala nije mjerodavna stručna služba, ravnatelj Kazališta je 
pozvan da dostavi pismeno očitovanje, dostava poziva je bezuspješno pokušana nekoliko 
puta, a pokušao je i osobno kontaktirati ravnatelja ali nije uspio ostvariti kontakt. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Luka Burilović iznosi da je ravnatelj sukladno Zakonu 
dobio mogućnost očitovanja. 
 
 Vijećnik Damir Rimac iznosi da ne sumnja u proceduru, ali smatra da ne možemo 
stavljati točku na dnevni red ako nemamo materijal. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Luka Burilović zatvara raspravu vezano za dnevni red, te 
ponovno iznosi da je ravnatelj dobio mogućnosti očitovanja, ukoliko ravnatelj Zupković ne 
dođe na sjednicu Vijeća  o točki se neće raspravljati, već će se donijeti zaključak da je 
Gradsko vijeće izvršilo svoju obvezu i pružilo ravnatelju mogućnost očitovanja o 
neprihvaćanju Izvješća o radu Kazališta za 2012. god. 
 
 Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici većinom glasova (13 za, 6 protiv i 3 
uzdržana) usvajaju predloženi  dnevni red  
 
 Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni 
zapisnik s prethodne sjednice te vijećnici isti, bez primjedbi, jednoglasno usvajaju. 

 

TOČKA 1. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Lozić, pročelnica Upravnog 
odjela za proračun i financije, koja je iznijela Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2013. godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja potpredsjednik Vijeća Davorin Pezerović iznosi ovaj 
Prijedlog na usvajanje te tajnik Gradskog vijeća prebrojavanjem utvrđuje da je 13 vijećnika 
glasovalo „za“. Vijećnik Bošnjak stavlja primjedbu da brojanje nije točno, te traže ponovno 
brojanje. Ponovnim brojanjem tajnik Vijeća utvrđuje da je 12 vijećnika „za“, te oporbeni 
vijećnici utvrđuju da prijedlog nije prošao jer je za donošenje ove Odluke potrebna 
kvalificirana većina svih vijećnika. 
 
 Vijećnik Ilija Cota, u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a, traži ponovno glasovanje. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da se nada će nazočni predstavnici medija izvijestiti 
javnost o ovakvom postupku glasovanja. Ne osjeća se krivim što potpredsjednik Vijeća nije 
vodio računa o broju vijećnika koji se u trenutku glasovanja nalaze u vijećnici, osobno mu je 
žao zbog nastale situacije jer ovu točku smatra samo tehničkom, ali se ovdje pokazalo da 
treba voditi računa o svim detaljima na sjednici, pa tako i onim tehničkim. 
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 Predsjednik Vijeća iznosi da glasovanje nije provedeno do kraja i ponovno stavlja na 
glasovanje. U ponovljenom glasovanju 14 vijećnika se izjašnjava za prihvaćanje ove točke, 
dok ostali nazočni vijećnici (9 vijećnika) nisu glasali, te se po Poslovniku Gradskog vijeća 
smatraju uzdržanim, te vijećnici većinom glasova (14 za i  9 uzdržanih) donose 
 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Vinkovaca za 2013. godinu 

 

TOČKA 2. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Lozić, koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2013. godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mario Paljušaj, te u ime 
Kluba vijećnika SDP-a, iznosi da neće podržati ovu Odluku jer su kod donošenja Proračuna 
za 2013. god. bili protiv smatrajući da je nerealan i prenapuhan, a pokazalo se da su bili u 
pravu. Podsjeća da su prilikom donošenja ukazivali na stavke koje se sada režu. Upozorava da 
svi proračunski korisnici nisu podnijeli Vijeću izvješće o poslovanju za 2012. god. (Cibalia, 
VTV) te ni iz tog razloga ne mogu prihvatiti ovaj prijedlog. 
 
 Vijećnica Željka Vučić smatra da je ovim izmjenama Proračuna zanemarena 
umirovljenička populacija, a definiranjem raznih rashoda kao jednokratna pomoć obezvređuju 
se svi napori Vlade RH da se svi socijalni transferi stave pod nadzor. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak, ispred HSLS-a podržava vijećnicu Vučić, te smatra da 
političari manipuliraju umirovljenicima (svi pa i on osobno trebaju prestati s time), svi 
trebamo biti senzibilniji kada se radi o umirovljenicima, a ne sjetiti se istih samo u 
predizborno vrijeme. Izražava žaljenje što u Proračunu za 2014. god. nisu planirana sredstva 
za pomoć umirovljenicima. 
 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović, ispred Odbora za financije i proračun, iznosi da je 
Odbor na svojoj sjednici većinom glasova prihvatio ovaj Prijedlog. 
 
 Pročelnica Lozić iznosi da je povećana pozicija jednokratnih pomoći, kao i pozicija za 
troškove obitelji i samaca, te donijet Pravilnik o subvencioniranju troškova stanovanja za 
socijalno ugrožene obitelji. Pomoć umirovljenicima za Uskrs isplaćena je po javljanju istih, te 
smatra da se realno nisu smanjila prava. 
 
 Gradonačelnik Mladen Karlić iznosi da je bila dobra namjera isplatom pomoći za 
Uskrs pomoći umirovljenicima čije mirovine ne prelaze 2.000,00 kn, ali od nadležnih službi 
Grad nije mogao dobiti podatke o istima, te su se sami trebali javiti i po javljanju su isplaćena 
sredstva. Nadalje iznosi da će Grad će kroz jednokratne pomoći i druge oblike 
subvencioniranja pomagati socijalno ugrožene kategorije građana, dok ne dobije mjerodavne 
podatke od nadležnih službi. 
 
 Vijećnik Ilija Cota, u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a, iznosi da u HDZ-u nikada 
nisu koristili umirovljenike u političkoj borbi, te da su izuzetno senzibilni kada je u pitanju 
ova populacija i oni su njihovi koalicijski partneri. 
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 Vijećnik Damir Rimac vezano za tvrdnju gradonačelnika Karlića da je Grad od 
mjerodavnih institucija tražio podatke o umirovljenicima, a da je ta informacija uskraćena 
zbog lokalnih izbora, traži  presliku dopisa kojim su se od nadležnih institucija tražili podaci o 
umirovljenicima te se obvezuje da će to istražiti. Smatra da je izrečena tvrdnja politička 
neistina, te postavlja pitanje tko je donio i gdje je objavljen pravilnik kojim se reguliraju prava 
socijalno ugroženih obitelji. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da je sjedio s koalicijom koja je umirovljenicima 
obećala pomoć za Uskrs i Božić. Navodi da grad kupuje zemljište u vrijednosti od 2 mil kn, 
koje mu u principu ne treba, a s druge strane nema za socijalno ugrožene sugrađane koji su 
kroz svoj rad i izdvajanja stvarali ovaj grad. Nada se da će prijedlog proračuna za 2014. god. 
predložiti i obrazložiti gradonačelnik koji je po svom položaju i odgovoran za proračun. 
 
 Vijećnik Jakov Barišić podsjeća da je i vijećnik Senko Bošnjak glasao za kupnju 
zemljišta u vrijednosti 2 mil kn. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da je kod donošenja odluke o kupnji zemljišta u 
Mirkovcima bio predsjednik Gradskog vijeća te da je u zapisniku poimence zabilježeno 
glasovanje, te primjećuje da zemljište ni danas nije stavljeno u funkciju. 
 
 Vijećnik Josip Vidosavljević podržava tezu da su umirovljenici najjača politička snaga 
grada, te postavlja pitanje zašto nisu osigurane „Božićnice“ iako je to bilo predviđeno u 
proračunu. Nije točno da se ne može dobiti uvid u podatke o visini mirovine, osobno smatra 
da ni ubuduće ne postoji dobra namjera da se pomogne ovoj populaciji te smatra da će 2017. 
(izborne) godine opet netko sjetiti umirovljenika za koje bi trebalo imati više sluha bez obzira 
na političke stavove. 
 Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (14 za, 7 protiv i 1 uzdržan) 
donose 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2013. godinu 
 

TOČKA 3. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Lozić, koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2014. godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović, ispred Odbora za financije i proračun, iznosi da je 
Odbor na svojoj sjednici većinom glasova prihvatio ovaj Prijedlog. 
 Nakon uvodnog izlaganja, vijećnici bez rasprave, većinom glasova (14 za, 6 protiv i 1 
uzdržan) donose 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Vinkovaca za 2014. godinu 

 

TOČKA 4. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Lozić, koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2014. godinu i Projekciju proračuna Grada 
Vinkovaca za razdoblje 2015.-2016. godine. 
 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 uključila vijećnica Martina Levaković 
Banović koja iznosi mišljenje da je proračun uvijek složena i nezahvalna tema, vijećnike 
SDP-a brine i prihodovna i rashodovna strana. Smatra da proračun nije realno planiran, puno 
je stavki koje su fiksne, a sredstva koja ostaju za projekte kao i za socijalu su nedostatna. 
Građani očekuju odgovorno trošenje i traže transparetnost u javnim financijama kako bi se 
iste stabilizirale na svim nivoima. Upitno je da li se ovakvim planiranjem proračuna vodi 
računa o potrebama građana. Iznosi da je nelogično da se povećavaju sredstva privatnim 
vrtićima, dok su Centru za predškolski odgoj sredstva smanjena. Zaključuje da proračun za 
2014. god. nije ni razvojni ni socijalni. Smatra da se Vinkovci uz ovakav proračun neće 
razvijati te će i u narednoj godini biti u istoj poziciji. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak smatra da je proračun za 2014. god. prenapuhan i nerealan te 
traži odgovor na čemu se temelji iskazani optimizam. Postavlja pitanje što je poduzeo 
Upravni odjel gospodarstva kako bi se raščistili odnosi između Zrakoplovne luke „Bok“ i 
Udruge „Vrabac“. Također postavlja pitanje da li je napravljen plan ulaganja u kupljeno 
građevinsko zemljište u Mirkovcima, te na ovo pitanje traži pisani odgovor. Ako ovaj plan ne 
postoji smatra da ga treba izraditi najkasnije za mjesec dana. Vezano za tvrtku „Gradsko 
gospodarstvo“ smatra da djelatnost parkinga treba dati u koncesiju jer tvrtka ne ulaže u ovu 
djelatnost. Primjećuje da umirovljenici nisu predviđeni u proračunu te iznosi da se potrebni 
podaci o istima mogu dobiti iz različitih baza. 
 
 Gradonačelnik Mladen Karlić iznosi da je proračun primjeren situaciji u državi. 
Smatra da su predviđena sredstva raspoređena na najbolji mogući način kako bi se pokrili svi 
segmenti, a svaka kuna ovog proračuna je namijenjena građanima. Navodi gradnju i 
održavanje komunalne infrastrukture, socijalnu problematiku, kao i pomoć građanima kroz 
institucije i udruge i dr., a razvojni dio kroz investicije. Naglašava da je kod izrade proračuna 
veći dio zakonski određen. Iznosi problem izgradnje škole u Mirkovcima koju Ministarstvo 
ne želi niti sufinancirati, već je sav trošak izgradnje prebačen na grad. Ovo do sada nije bila 
praksa i  sve HDZ-ove vlade su u određenim omjerima sufinancirale izgradnju škola. Vezano 
za umirovljenike iznosi da će se o istima voditi briga kroz jednokratne pomoći i 
sufinanciranje režijskih troškova. 
 
 Vijećnik Damir Rimac iznosi da je nedostatak državnih sredstava za izgradnju škole u 
Mirkovcima posljedica činjenice da je prethodna HDZ-ova vlada opljačkala državu u kojoj 
sad nema novca. Vezano za izjavu gradonačelnika da je svaka kuna ovog proračuna 
namijenjena građanima iznosi da građani baš i nisu zadovoljni.  
 
 Vijećnik Ilija Cota smatra nekorektnim da je stranka „opljačkala“ zemlju, postupak je 
u tijeku i presuda nije donesena. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak traži u pismenom obliku odgovore na pitanje vezano za odnos 
između Zrakoplovne luke „Bok“ i Udruge „Vrabac“ i pitanje o planu ulaganja u kupljenu 
nekretninu u Mirkovcima. 
 
 Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da se škola u Mirkovcima mogla izgraditi prije 
deset godina da je bilo političke volje. Navodi da je gradonačelnik obećao prijenos sjednica 
putem VTV-a, VTV nije opravdao ni novac koji je dobio prije pet godina, u međuvremenu je 
i privatizirana, a da Vijeće o tome ništa ne zna. Postavlja pitanje koliko je zadnjih deset 
godina izdvojeno za zdravstvo, Vukovarsko-srijemska županija nije ništa izdvojila od 2002. 
god., a 100 mil kn je „ulupano“ u projekte koji nisu bili potrebni. Naglašava da će vinkovačka 
bolnica raditi više i biti bolja, ali nekima očito ne odgovara uvođenje reda.  
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 Postavlja pitanje vezano uz projekt „Hrvatskog doma“ koji smatra „noćnom morom 
HDZ-a“, ugovor je zaključen na 30 mil kn, a osigurano je 14 mil kn. Apelira da se ne dozvoli 
da to „ruglo od gradilišta“ ne nagrđuje izgled grada barem za „Jeseni“, a tokom čitave godine 
uzurpiraju pješačku stazu. Smatra da u 2014. god. od projekta „Hrvatskog doma“ neće biti 
ništa. 
 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović iznosi da zdravstvo nije u nadležnosti grada. 
 
 
 Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da Grad financira i stvari koje nije obvezan 
financirati, pa tako može izići u susret i po pitanju zdravstva, smatra da Grada ima 
mogućnosti za to ali nema volje. 
 
 Gradonačelnik Mladen Karlić iznosi da razumije da bi vijećnik Korenika htio da Grad 
sanira bolnicu ali to je Ministarstvo preuzelo na sebe i provodi sanacijski program. Iznosi da 
je vijećnik Korenika ekonomist i da ne razumije bit funkcioniranja zdravstvenog sustava. 
Grad nema nadležnost nad zdravstvom, a pomaže u okviru svojih mogućnosti na traženje i 
zamolbu zdravstvenih djelatnika. Također je financijski pomogao u manjim projektima i 
kupovini opreme koja je na usluzi korisnicima. Vezano za izgradnju škole u Mirkovcima 
iznosi da su se za vrijeme HDZ-ove vlade škole koje su od strane države sufinancirane i do 
75%, dok danas nadležno Ministarstvo ne daje sredstva niti ova vlada ulaže u izgradnju škola. 
Vezano za pitanje odnosa između Zrakoplovne luke „Bok“ i Zrakoplovnog kluba „Vrabac“ 
iznosi da je u tijeku postupak legalizacije zračne luke, te će se nakon toga preuzeti objekti i 
riješiti ovi odnosi. Po pitanju zemljišta u Mirkovcima iznosi da je otkupljena tek 1/3 zemljišta 
i da je predviđeno za stambenu izgradnju, ali ima mogućnost prenamjene. Grad je suvlasnik 
VTV-a 20,5% koliko i Vukovarsko-srijemska županija. 
 
  Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da je zadovoljan odgovorom vezano za reguliranje 
odnosa Bok-Vrabac, a pitanje vezano za plan investicija je postavljeno stručnim službama. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Luka Burilović iznosi da je predsjednik Nadzornog 
odbora VTV-a, te da je ista od 1993. god. stvarala gubitke, a da je dokapitalizacijom od 6 mil 
kn, u koju je ušla i Sladorana d.d. spašena da ne ode u stečaj i svi su suvlasnici sukladno 
svojim udjelima dužni uložiti sredstva. Iznosi da je zaključena predstečajna nagodba, a dug od 
cca 5 mil kn će se otplaćivati obročno u 60 rata. Poznato je da je situacija u javnim medijima 
teška te moramo biti ponosno da je pronađen način za opstanak VTV-a. 
 
 Vijećnik Damir Rimac traži pisani odgovor na pitanje da li je predsjednik Burilović, 
obzirom da je suvlasnik VTV-a sa udjelom od 2,5%, u sukobu interesa jer je predsjednik 
uprave Sladorane i predsjednik Gradskog vijeća Grada Vinkovaca. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Luka Burilović vezano za pitanje vijećnika Rimca iznosi 
da nije u sukobu interesa jer nije dužnosnik. 
 
 Vijećnik Dubravko Korenika izražava nezadovoljstvo zastupljenošću oporbenih 
vijećnika u izvješćima sa sjednica Gradskog vijeća na VTV-u i apelira na predsjednika Vijeća 
kao predsjednika Nadzornog odbora VTV-a da svojim utječe kako bi svi vijećnici na VTV-u 
dobili jednak tretman. 
 
 Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (14 za, 6 protiv i 2 uzdržana) 
donose 
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O D L U K U 

o proračunu Grada Vinkovaca za 2014. godinu i 

Projekciju proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2015.-2016. godine 

 
 

TOČKA 5. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Lozić, koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtki Polet d.o.o. Vinkovci.  
 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 Mario Paljušaj rekavši da Klub vijećnika insistira na poslovanju u plusu između 
ostalog i iz razloga da bi se tvrtka ukoliko je to potrebno mogla kreditno zadužiti. Klub SDP-a 
godinama ukazuje na problem starosti „Poletovog“ voznog parka, ovo je financiranje u redu 
za razliku od GTG-a. Postavlja pitanje što znači novi autobusi, da li se zaista radi o novim 
vozilima iz tvornice ili se samo radi o novim autobusima za „Polet“ koji su ustvari rabljeni, a 
ovisno o dobivenom odgovoru Klub vijećnika će podržati ili ne podržati ovu odluku. Nadalje 
postavlja pitanje zašto se nije išlo na financiranje putem leasinga, te koliko se i koja vrsta 
autobusa kupuje. Iznosi zadovoljstvo što je direktor Kurtušić prilikom podnošenja izvješća o 
poslovanju za 2012. god. istaknuo da se promet povećao zbog odluke Vlade RH da 
sufinancira prijevoz učenika srednjih škola. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak smatra opravdanim kupovinu autobusa u tvrtki „Polet“ jer će 
se time podići kvaliteta poslovanja, ali upozorava da treba voditi računa o istome kako se 
Grad ne bi doveo u situaciju da iskoristi kompletnu mogućnost zaduživanja jer ukoliko Grad 
bude imao potrebu za zaduživanjem neće imati  zakonskog prostora. Smatra da je Grad već 
sada na praktičnoj granici. 
 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da treba uzeti u obzir da „Polet“ nije tvrtka 
koja posluje samo na ekonomskim principima, odnosno na principu dobiti, jer inače ne bi 
vozio nerentabilne linije, ali „Polet“ je socijalno osjetljiva tvrtka koja vodi računa o svim 
građanima županije. Zbog ulaska u Europsku unije koja propisuje određene eko norme 
„Polet“ će nabaviti određeni broj autobusa, od toga 2-3 potpuno nova autobusa koja će se 
koristiti za turističke linije, a ostatak će biti polovni autobusti starosti 3-4 godine koji će se 
koristiti za gradski i županijski prijevoz. 
 
 Vijećnik Mario Paljušaj uz uvažavanje da „Polet“ mora iskazivati i određenu socijalnu 
osjetljivost, iznosi da je ipak cilj da gradsko poduzeće ne stvara gubitke. Postavlja pitanje da 
li i ovi polovni autobusi zadovoljavaju eko standarde.  
 
 Pročelnica Lozić vezano za pitanje vijećnika Bošnjaka iznosi da prostor za kreditno 
zaduženje iznosi 20% prihoda iz prethodne godine, a sva jamstva zauzimaju prostor od 
13,6%, s tim da „Polet“ s obzirom da pozitivno posluje neće ulaziti u ovih 20%. 
 
 Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno (21 glas za) donose 
 

O D L U K U 

I. 
Trgovačkom društvu „Polet“ d.o.o. za cestovni prijevoz putnika i prateće djelatnosti u 

prometu, Vinkovci, Trg Kralja Tomislava 1, daje se suglasnost za kreditno zaduženje u 
iznosu 9.000.000,00 kuna u svrhu financiranja investicije – nabavke novih autobusa. 
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II. 
Trgovačko društvo „Polet“ d.o.o. u obvezi je provesti postupak javne nabave s ciljem 

pronalaženja najpovoljnijeg kreditora. 
 

TOČKA 6. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Čuljak, pročelnica Službe 
pravnog zastupanja, koja je iznijela Prijedlog Odluke o aktiviranju bankovne garancije 
(Hrvatski dom). 
 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 rekavši da 
mu je osobno žao što određeni pročelnici ne rade, Upravni odjel komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada je napravio greške, jer Zakon o gradnji kaže da se svaki mjesec od uvođenja 
investitora u radove mora konstatirati što se odvijalo na gradilištu, a to nije učinjeno i sad smo 
dovedeni u poziciju da se brani neobranjivo. Misli da je Grad u dobroj poziciji, treba voditi 
računa da se to više ne dogodi i pokrenuti postupak za aktiviranje bankovne garancije. 
 

 Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (16 za i 6 uzdržanih) donose 
 

O D L U K U 

o aktiviranju Bankovne garancije 

 

I. 
Grad Vinkovci aktivirat će Bankovnu garanciju broj 08-4100559626/12, kod 

Privredne banke d.d. Zagreb, Podružnica Split, Ulica slobode 7, sjedište osnivača: Zagreb, 
Račkog 6, OIB 02535697732, u visini iznosa do maksimalno 3.049.900,48 kn, s klauzulom 
„plativo na prvi poziv“. 

II. 
Garancija iz točke I. ove Odluke dostavljena je kao sastavni dio Ugovora  EVV-5/10, 

zaključenog dana 20. travnja 2011. god. između Grada Vinkovaca iz Vinkovaca, Bana Josipa 
Jelačića 1, kao investitora i „Brodomerkur“ d.d. Split, iz Splita, Poljička cesta 35, za izgradnju 
građevine Hrvatskog doma – I etapa, a za uredno izvršenje ugovornih obveza. 
 

III.  
Gradonačelnik Grada Vinkovaca ovlašten je za upućivanje Poziva za plaćanje 

navedene garancije iz točke I. Privredne banke d.d. Zagreb, Podružnica Split, Ulica slobode 7, 
sjedište osnivača: Zagreb, Račkog 6, OIB 02535697732.  

 
IV. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 
 
 Predsjednik Vijeća u 13, 35 sati određuje stanku, sjednica se nastavlja u 14,10 

sati. 

 

TOČKA 7. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivan Bosančić, zamjenik gradonačelnika, 
koji je iznio Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog dekana Visoke škole za informatiku 
u Vinkovcima. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 



 10 

 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mario Paljušaj rekavši da 
iznimno cijeni rad prof. Ćirića na svim područjima (povijest, kultura, turizam), ali ga ipak 
čudi da se prihvatio ovog zadatka obzirom da je po struci prof. zemljopisa, a ovo je više 
pravni posao, ali vijećnici SDP-a spremni su pomoći i dati svoj doprinos. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak pozdravlja ovu inicijativu i vjeruje da će prof. Ćirić pravnu 
pomoć imati u okviru Grada Vinkovaca. Visoke škole trebaju Vinkovcima, poljoprivredni 
fakultet je na „klimavim nogama“, elektrotehnika je otišla iz Vinkovaca. Smatra da  
predavački kadar treba regrutirati od naše djece i odvojiti puno više novca za visoko školstvo. 
 
 Zamjenik gradonačelnika Ivan Bosančić iznosi da je već prilikom donošenja odluke o 
osnivanju upućen poziv stručnim kadrovima sa našeg područja da se jave te se vidjelo da 
jedan dio kadrova nedostaje. Slijedom toga poziv će se ponoviti, jer se pretpostavlja da se u 
međuvremenu iškolovalo još stručnog kadra. Vezano za stručne poslove iznosi da će stručne 
službe grada pružiti potrebnu podršku. 
 
 Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (17 za i 5 uzdržanih) donose 
 

O D L U K U 

o imenovanju privremenog dekana Visoke škole za informatiku u Vinkovcima 
 

I. 
Za privremenog dekana Visoke škole za informatiku u Vinkovcima imenuje se: 

Mr. sc. Vladimir Ćirić, prof. iz Vinkovaca, A. Starčevića 15, OIB 73753658824. 
 

II.  
 Privremeni dekan ovlašćuje se i obvezuje obaviti sve potrebne radnje za početak rada 
Visoke škole za informatiku u Vinkovcima. 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ 
Grada Vinkovaca. 
 
 Nakon imenovanja Vijeću se obratio novoimenovani privremeni dekan Vladimir Ćirić 
zahvaljujući se na  izboru i tom prilikom je iznio da je ovo prvi puta u povijesti Vinkovaca da 
je osnovan studij koji je utemeljio Grad. Vinkovci neće biti filijala Varaždina, iako je 
Varaždin u procesu osnivanja pružio maksimalnu podršku. Iznosi da je prije prihvaćanja 
kandidature za privremenog dekana tražio da ima pravnu logistiku što mu je i obećano, a od 
saborskih zastupnika i ljudi u visokoj politici će tražiti pomoć u proceduri konačnog 
ustrojavanja. 

TOČKA 8. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog 
odjela društvenih djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća 
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 iznoseći da je 
dobiveno obrazloženje ove odluke potpuno identično prethodnom (copy-paste) i nije u skladu 
sa zakonom. Smatra da kod preuzimanja dužnosti između bivšeg i sadašnjeg pročelnika nije 
dobro odrađena primopredaja, te je došlo do situacije da imamo dva akta sa istom pravnom 
snagom.  
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 Navodi da po odluci iz 2005. god. za imenovanje članova vijeća i sazivanje sjednica 
nadležan gradonačelnik, a po odluci iz 2008. god. nadležan je pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti, te postavlja pitanje po kojoj se odluci uopće radilo, te kako se mogao 
dogoditi takav propust, tko je pregledao akte i traži konkretnu odgovornost. Navodi da se po 
odredbama nove odluke članovi Kulturnog vijeća biraju se po principu pet članova iz 
kulturnog života grada a po jedan član iz Gradskog vijeća i Upravnog odjela društvenih 
djelatnosti, te postavlja pitanje zašto se svi članovi Kulturnog vijeća ne biraju iz reda 
istaknutih kulturnih djelatnika i umjetnika s područja grada. Nadalje iznosi da po odluci iz 
2005. god. članovi Kulturnog vijeća nemaju pravo na novčanu naknadu, a po odluci iz 2008. 
god. imaju pravo na novčanu naknadu, te postavlja pitanje po kojoj se odluci radilo. Iznosi 
mišljenje Kluba vijećnika SDP-a da gradonačelnik ima nekompetentne suradnike koji mu na 
potpis dostavljaju dokumente koji nisu pravno dobro odrađeni, a ovdje se konkretno radi o 
istom urudžbenom broju na dva akta koja nose različiti datum. Klub vijećnika SDP-a će 
podržati ovu odluku jer ista doprinosi razvoju grada Vinkovaca, s tim da se ista mora 
korigirati po navedenoj primjedbi o urudžbenom broju. 
 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović iznosi da su primjedbe vijećnika Rimca osnovne 
stvari na koje treba obratiti pozornost, a u konkretnom slučaju ispraviti navedenu pogrešku. 
 
 Tajnik Vijeća Zlatko Dovhanj zahvaljuje se na dobronamjernoj primjedbi vijećniku 
Rimcu, premda bi mu bilo draže da je vijećnik Rimac na ovo upozorio prije sjednice. Slaže se 
da je na zaključku gradonačelnika urudžbeni broj trebao biti promijenjen, te će se slijedom 
toga promijeniti urudžbeni broj. 
 
 Vijećnik Damir Rimac iznosi da će dobronamjerne sugestije prije sjednice davati kada 
se od strane vladajućih bude uvažavala opozicija, a inače će primjedbe davati na samoj 
sjednici jer želi ostaviti pisani trag. Također upozorava da se u Ured državne uprave akti sa 
sjednica Gradskog vijeća na reviziju i usklađivanje ne dostavljaju pravovremeno. 
 
 Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno (22 glasa za) donose  
 

O D L U K U 

o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca 
  

TOČKA 9. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za područje 
Grada Vinkovaca za 2013. godinu. 
 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 (15 za i 6 protiv) 
donose  

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu  

za područje grada vinkovaca za 2013. godinu 
 
                                                                 Članak 1.  
 U Programu javnih potreba u športu za područje grada Vinkovaca u 2013. godini 
(«Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 8/12. i 6/13.) u članku 2. mijenja se plan sredstava 
športskim udrugama za 2013. godinu:         
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 Redni broj  4. HNK «VINKOVCI» iznos «21.500,00» kuna zamjenjuje se iznosom 
od  «71.500,00» kuna. 
 Ukupno donacije iznos «1.960.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom «2.010.000,00» 

kuna. 
Članak 2. 

 Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za područje grada Vinkovaca 
za 2013. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» 
Grada Vinkovaca.  

TOČKA 10. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama socijalnog Programa Grada Vinkovaca za 2013. 
godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić iznoseći da 
gradonačelnik konstantno naglašava da su Vinkovci socijalno osjetljivi grad, a sredstva za 
socijalne potrebe se konstantno smanjuju, te su ovim izmjenama smanjena gotovo 10% i ne 
možemo govoriti o socijalnoj osjetljivosti. Izmjenama je izvršena preraspodjela sredstava u 
kojoj nedostaje 30.000,00 kn te postavlja pitanje gdje je ta razlika nestala (nada se da nije 
otišla u sport). U ime Kluba vijećnika iznosi da ovo neće podržati jer se radi o umanjenju 
sredstava za socijalno ugrožene građane. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da je socijalni program našim građanima temelj za 
korištenje socijalnih prava te postavlja pitanje kakva je komunikacija između grada i građana 
odnosno koliko građani uopće imaju informaciju o svojim pravima. Smatra da je moguće doći 
do baze podataka o umirovljenicima i drugim građanima sa najnižim primanjima koji trebaju 
pomoć grada jer mnogi ljudi sa malim mirovinama nakon odrađenog punog radnog vijeka 
zbog svog ponosa ne žele sami tražiti pomoć. 
 
 Pročelnik Rečić iznosi da Grad ima dobru suradnju sa Centrom za socijalnu skrb i 
udrugama koje su vezane uz ovu problematiku, te obrazlaže pojedine stavke. 
 
 Vijećnik Mate Vukušić iznosi da nije dobio odgovor o razlici od 30.000,00 kn, te traži 
pisani odgovor. 
 
 Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (16 za i 6 protiv) donose  
 

O D L U KU 

o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Vinkovaca za 2013. godinu 

 

TOČKA 11. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio 
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge izmjena i dopuna Statuta  
osnovnih škola. 
 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 Vidosavljević rekavši 
da se ovdje radi samo o tehničkim stvarima koje se mijenjaju na intervenciju prosvjetne 
inspekcije, a tehnički je to najbolje odradila škola B. Kašića dok kod škole I. Mažuranića 
nedostaje čitava rečenica. Predlaže da se u statut ugradi odredba po kojoj bi učenici sa 
prosjekom 5,0 od 1.-8. razreda dobili novčanu nagradu, a sredstva za istu bi osigurao osnivač  
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 Vijećnik Ilija Cota smatra ovaj prijedlog dobrim i postavlja pitanje da li je to 
amandman. 
 Tajnik Vijeća Zlatko Dovhanj iznosi ako je ovo amandman da nije u skladu s 
Poslovnikom. 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović iznosi da u proračunu nisu predviđena sredstva za 
ovu stavku, ali se to može napraviti rebalansom proračuna. 
 
 Vijećnik Damir Rimac iznosi da je bitno da postoji dobra volja, a Klub vijećnika SDP-
a će dostaviti pisani prijedlog za rebalans. 
 
 Vijećnik Ilija Cota iznosi da prijedlog treba imati uporište u proračunu. 
 

 
 Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno (21 glas za) donose slijedeće Odluke: 
 

O D L U K U 

I.  
 Daje se prethodna suglasnost na prijedlog izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 
Antuna Gustava Matoša sa sjedištem u Vinkovcima, Ohridska 21. 
 

O D L U K U 

I. 
 Daje se prethodna suglasnost na prijedlog izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 
Bartola Kašića sa sjedištem u Vinkovcima, Bartola Kašića 48. 

 
O D L U K U 

I.  
 Daje se prethodna suglasnost na prijedlog izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 
Josipa Kozarca sa sjedištem u Vinkovcima, Hrvatskih žrtava 13. 

 

O D L U K U 

I.  
 Daje se prethodna suglasnost na prijedlog izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 
Ivana Gorana Kovačića sa sjedištem u Vinkovcima, Hrvatskih žrtava 11. 

 

O D L U K U 

I.  
 Daje se prethodna suglasnost na prijedlog izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 
Vladimira Nazora sa sjedištem u Vinkovcima, Ivana Kukuljevića Sakcinskoga 46a. 

 

O D L U K U 

I.  
 Daje se prethodna suglasnost na prijedlog izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 
Ivana Mažuranića sa sjedištem u Vinkovcima, Silvija  Strahimira Kranjčevića 2. 

 

O D L U K U 

I.  
 Daje se prethodna suglasnost na prijedlog izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 
Nikole Tesle sa sjedištem u Vinkovcima, Trg Nikole Tesle 1. 
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TOČKA 12. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na 
području Grada Vinkovaca za 2013. godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić iznoseći da su 
sva sredstva usmjerena na školu Nikole Tesle u Mirkovcima, te smatra da nije uredu jer su 
ostale škole stavljene u neravnopravan položaj. Postavlja pitanje zašto je ta škola privilegirana 
u odnosu na ostale. Treba imati na umu da su škole i djeca budućnost ovoga grada. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak dijelom uvažava raspravu vijećnika Vukušića jer izgradnja 
športskih dvorana je bila poseban program. Smatra da treba biti primjereniji način iznalaska 
rješenja i voditi računa o trošenju sredstva, a kao loš primjer navodi školu Bartol Kašić koja je 
montažna i u kojoj se zbog kvalitete zgrade zimi troše velika sredstva za grijanje. 
 
 Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (15 za, 6 protiv i 1 uzdržan)  
donose  

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu  

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  

u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca  za 2013. godinu 

 

 

TOČKA 13. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Vijeća Luka Burilović iznosi da smo 
sukladno zakonu bili dužni omogućiti očitovanje ravnatelja o neprihvaćanju Izvješća. Budući 
da se ravnatelj nije odazvao pozivu predlaže donošenje zaključka kojim bi se istog obvezalo 
da po zaključenju bolovanja i povratku na rad dostavi pisano očitovanje o razlozima ne 
prihvaćanja Izvješća. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak podržava donošenje ovog zaključka, a obzirom na specifičnu 
situaciju treba paziti da ovaj akt ima uporište u zakonu. 
 
 Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (16 za i 6 uzdržanih)  donose  

 

Z A K L J U Č A K 

I. 
Nalaže se ravnatelju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ da odmah po zaključenju 

bolovanja i povratku na rad dostavi pisano očitovanje o razlozima ne prihvaćanja Izvješća o 
radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ za 2012. godinu. 

 

 

TOČKA 14. 
 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 gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu. 
 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 Mate Vukušić rekavši da su 
u Mihanovićevoj samo započeti, a vezano za postavljanje rasvjete u Glagoljaškoj ulici navodi 
da se postavlja rasvjeta zastarjele tehnologije koje će neracionalno trošiti električnu energiju i 
da se Grad po tom pitanju ne ponaša ekonomično. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak postavlja pitanje da li je ovo racionalno gospodarenje, neki 
gradovi već imaju 90% rasvjete po novim tehnologijama, a mi u Glagoljaškoj postavljamo 
„sive stupove“. Treba voditi računa o ulicama koje se naslanjaju na uži centar grada i ne 
praviti ruglo od njih. Navodi da je Županijska uprava za ceste posljednjih godina investirala u 
kružne tokove te iznosi da po tom pitanju i dalje treba ići u istom smjeru i rješavati prometnu 
situaciju u gradu. Nadalje iznosi da je Županijska uprava za ceste prije 15-tak dana predala 
dokumentaciju vezano za izgradnju nadvožnjaka na Borincima te da se sada projekt nalazi u 
ingerenciji grada i očekuje se izdavanje dozvole. Navodi da Hrvatska nema projekata takve 
vrste te treba iskoristiti fondove namijenjene za pomoć ovoj vrsti projekata. 
  
 Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (14 za, 6 protiv i 2 uzdržana) 
donose  

IZMJENE I DOPUNE 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. god. 

 

TOČKA 15. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, pročelnik 
Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, koji je iznio Prijedlog Izmjena i 
dopuna Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez 
nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2013. godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Senko Bošnjak iznoseći da je 
Grad donošenjem ovog Programa riješio jedan dio problema ali se pojavljuje problem azila 
koji se nelegalno pojavljuju u gradu i ometaju normalan život drugim građanima. Predlaže 
donošenje odluka kojima bi se definiralo držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca u 
prijelaznom razdoblju od dvije godine. 
 
 Vijećnik Josip Vidosavljević iznosi da ovo predstavlja sve veći problem u gradu, a s 
obzirom na nedostatak novca pretpostavka je da će se problem samo produbljivati. Iznosi da 
postoje nelogičnosti u odluci, jer se ne mogu jednako tretirati izgubljeni pas i pas lutalica. 
Izgubljeni pas bi trebao imati vlasnika i biti čipiran, a iznosi za zbrinjavanje izgubljenih pasa 
se povećavaju te na to treba obratiti pažnju jer bi troškove njihovog zbrinjavanja trebao snositi 
vlasnik. 
 Vijećnik Ivan Colarić potvrđuje da su za izgubljene pse koji su čipirani odgovorni 
vlasnici, te navodi da treba raditi po sistemu da se reagira na svaku dojavu bilo određenih 
institucija bilo građana kojima smetaju nelegalni azili. Navodi da je kinološka udruga u 
suradnji s gradonačelnikom pokrenula inicijativu i poduzela korake za izgradnju azila na 
Borincima. Iznosi i problem neodgovornih građana koji pred cijepljenje puštaju pse na ulicu, 
a obzirom da će Europska unija čiji smo sastavni dio sve više diktirati pravila o držanju i 
zbrinjavanju životinja trebamo se na vrijeme početi prilagođavati istima. Smatra da treba 
iznaći adekvatan prostor za volonterske udruge i azile svih vrsta izmjestiti iz grada. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak predlaže donošenje zaključka o donošenju odluke o držanju 
kućnih ljubimaca i domaćih životinja u gradu. 
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 Pročelnik Slišković iznosi da se svi čipirani psi zbrinjavanju na trošak vlasnika, a 
prijedlozi odluka se mogu pripremiti. 
 
 Vijećnik Ilija Cota smatra dobrim prijedlog vijećnika Bošnjaka, ali iznosi da bi trebalo 
„osluhnuti“ što kažu i građani. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak smatra da nema smisla građane pitati za donošenje svih 
odluka, jer bi time svoju odgovornost kao vijećnika prebacili na građane, a kao primjer navodi 
inicijativu za osnivanje MO Borinci koji su 90% građani podržali ali bez konkretnih rezultata. 
 
 Vijećnik Mate Vukušić predlaže inicijativu za subvencioniranje troškova za cijepljenje 
i kastriranje kućnih ljubimaca. 
 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović iznosi da se ne može sve subvencionirati iz 
proračuna. 
 Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (15 za, 5 protiv i 1 uzdržan) 
donose  

IZMJENE I DOPUNE 

Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja  

životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2013. godinu 
 

TOČKA 16. 

Aktualna pitanja 
 1. Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje vezano za nabavku službenog automobila 
za potrebe Gradske uprave. 
 
 2. Vijećnik Senko Bošnjak postavlja pitanje vezano za povrat nacionalizirane imovine 
te iznosi informaciju da je u Vinkovcima obrađen najmanji broj zahtjeva. Traži izvješće o 
ovoj temi. 
 
 Gradonačelnik Mladen Karlić iznosi da je netočna informacija koju je iznio vijećnik 
Rimac da Grad kupuje vozilo u vrijednosti 500.000,00 kn, jer je sukladno Zakonu o javnoj 
nabavi proveden postupak javne nabave za operativni leasing u iznosu od 265.000,00 kn + 
PDV. Nakon provedenog postupka javne nabave na koji je pristigla samo jedna ponuda 
UNICREDIT LEASING CROATIA za vozilo FORD MONDEO u iznosu od 177.000,00 kn + 
PDV u postupku smo sklapanja ugovora. 
 
 Vijećnik Damir Rimac iznosi da je po Poslovniku gradonačelnik obavezan podnijeti 
izvješće o svom radu što u ovoj godini nije učinio, te traži da se ispoštuje ova obveza. 
 
 Gradonačelnik Mladen Karlić iznosi da izvješće o svom radu podnosi na sjednicama 
Gradskog vijeća, a polugodišnje izvješće će podnijeti u slijedećoj godini. 
  

Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 
 Budući je dnevni red današnje sjednice iscrpljen, predsjednik Vijeća istu je zaključio u 
16,30 sati. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

 

Luka Burilović, univ. spec. oec. 
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