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URBROJ: 11-2016-01 
 

Vinkovci, 11. ožujka 2016. 
 
 
 

N/p. KATA KREŠIĆ, dr.med. 
Predsjednica Gradskog vijeća  

Grada Vinkovaca 
       

 
 
Predmet: Zahtjev sa sazivanjem izvanredne sjednice Gradskog vijeća 

- dostavlja se 

 
 
 
Poštovana predsjednice, 
 

Sukladno odredbi članka 39. stavka 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća grada Vinkovaca, molimo 
Vas da sazovete izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća s osnovnom točkom dnevnog reda  

 

Stanje javnih financija u gradu Vinkovcima i zaduženost Grada  
recentno stanje i očekujuće mjere za financijski oporavak 

 
 

Obrazloženje zahtjeva 
 

Prema analizi o zaduženosti županija, gradova i općina od 2002. do 2014. godine, koje je 
sredinom mjeseca veljače ove godine objavio Institut za javne financije, Vukovarsko-srijemska 
županija nalazi se na 14. mjestu sa 11,9 milijuna duga; dok je prema indeksu regionalne 
konkurentnosti na posljednjem mjestu među svim županijama. Najzaduženij grad u Županiji su grad 
Vinkovci koji se, od 128 gradova u Republici Hrvatskoj, nalazi na 18. mjestu s dugom od 21,5 milijuna 
kuna.  

   Kako Klub vijećnika SDP-a i vijećnici HSU-a smatraju da je ovaj javno obznanjeni referentni 
podatak zabrinjavajući, potenciran činjenicom da Gradom kolaju glasine (neke su poprilične istinite!) 
o tomu da je Grad Vinkovci često u financijskoj blokadi i da ne može uredno servisirati svoje 
financijske obveze, pa Vam se, poštovana gospođo predsjednice, obraćamo s ovim prijedlogom/ 
zahtjevom kako bismo na vrijeme počeli korektivno djelovati u mogućem nastanku velikih i 
nepopravljivih negativnih financijskih posljedica po naš Grad i naše sugrađanke i sugrađane.  

 
   Premda dug ne mora nužno biti nešto loše, pogotovo ako je uložen u investicijski projekt 

koji generira buduće društvene ili financijske koristi, važno je njime što bolje i svrsishodnije upravljati, 
posebice u, očekujući reformskim, nadolazećim vremenima. 
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   Slijedom toga se, po našem mišljenju, razlozi za sazivanje izvanredne sjednice ukazuju 
evidentnim i sve nužnijim, osobito zbog: 

 
1. evidentnog i vremenski već dužeg stanja nemogućnosti urednog servisiranja financijskih 

obveza koje terete Grad, 
2. očekujućeg smanjenog punjenja proračuna zbog restrikcija koje nisu vezane uz sam Grad, te 
3. nepoznatom strukturom samog duga (po izvorima, ročnosti i strukturiranosti).  

 
 

Iz svega navedenog molimo da sukladno svojim i Poslovničkim obvezama, u roku od 15 dana 
sazovete predloženu izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća, te da vijećnicima za sjednicu osigurate 
nužnu dokumentacijsko-materijalnu podlogu glede same teme, kao i nazočnost osoba koje su 
ovlaštene i zadužene za rad i financijsko poslovanje Grada. Očekujemo također, da ćete utjecati 
svojim autoritetom da se ovaj problem građanima medijski prezentira na način sumjerljiv značaju i 
težini. 
 

   Nudeći dakle svoju djelatnu kooperativnost, očekujemo da ćemo zajedničkom 
dobrohotnošću ispuniti osnovni cilj radi kojeg su nas građani izabrali – dobrobit Grada i naših 
sugrađanki i sugrađana, o čijoj predanosti potvrđujemo svojim potpisima, koji prelaze, suglasno 
Poslovničkim odredbama, brojku od 1/3 vijećnika. 

 
 
            S poštovanjem, 
 
 
 

 
 

Predsjednik Kluba vijećnika SDP 
u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca: 

 
    mr. sc. Damir Rimac, dipl. ing. 

 
 
 

 
 
 
Prilog:  

1. Potpisi kojima se traži tematska sjednica 

 
 
 
O tome obavijest: 

1. Mladen Karlić, dr.med., gradonačelnik 
2. Zlatko Dovhanj, tajnik gradskog vijeća 
3. Gradski odbor GO SDP Vinkovci 
4. Gradski odbor GO HSU Vinkovci 
5. Arhiva Kluba vijećnika 
6. PRESS mediji  
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PRILOG: 
 
Potpisi potpore vijećnika Gradskog vijeća grada Vinkovaca Zahtjevu za sazivanjem izvanredne 

sjednice Gradskog vijeća   s osnovnom točkom dnevnog reda 

„Stanje javnih financija u gradu Vinkovcima i zaduženost Grada“ 
 

      
 

 
 
 


