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Poštovani, 
 
         Portal Vinkulja 22.11.2022. objavio je vijest „Vijećnici vinkovačkog Gradskog vijeća su danas 

prihvatili proračun Grada Vinkovci za 2023. godinu koji je „težak“ 50,7 milijuna eura (380 milijuna kuna) 

Protiv predloženog, svatko iz svojih razloga, bili su : Goran Kajkić ( Ključ Hrvatske), Drago Majstorović 

(SDP), Tihomir Posavčić (nezavisni), Mirta Arlović (Hrvatski suverenisti), Josip krpan i Drago Kraljević 

(Domovinski pokret)“ . 

           Kako smo izravno pojedinačno prozvani osjećam potrebu i obvezu prema SDP-u i građanima 

Vinkovaca, čijom voljom sam izabran za Vijećnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca, da svoje učešće u 

raspravi o Proračuna Grada Vinkovci ukratko obrazložim. U raspravi sam između ostalog rekao: 

„Demokratska praksa predstavničkih tijela u RH je da Opozicija glasa protiv proračuna, a da Pozicija 

tvrdi kako je Proračun razvojni i socijalni“. Podnošenje amandmana pravi he Sizifov posao jer se u 

pravilu odbijaju, a iako nisam ekonomist, lako je zaključiti kako je svaki proračun zadan mogućnošću 

punjenja prihodovne strane i da bi me svakako radovalo  da je ona veća od trenutne. Svoj vrijednosni 

sud o rashodovnoj strani proračuna dat ću prilikom rasprave  pod točkom Prijedloga Odluke o socijalnoj 

skrbi Grada Vinkovaca za 2023. godinu. 

           O predloženom Socijalnom programu socijalne skrbi Grada Vinkovci za 2023. godinu sam ukratko  

između ostalog rekao: „Ne može se reći da nije socijalno osjetljiv kada je sadržan u 20 stavki, a pod tim 

stavkama obuhvaćen je veliki broj umirovljenika i starijih osoba s mirovinama od 500 do 2500 kn ili na 

samoj granici siromaštva. Za smještaj u Domu za starije i nemoćne u Vinkovcima čeka preko 300 osoba, 

uz još nepoznat broj onih koji zbog cijena ne mogu ni pomišljati na smještaj u domovima. Zbog 

nedorečenosti zakonske regulative o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju osoba koje za to ulože 

svoju imovinu ili nekretninu nerijetko ostanu i bez imovine i bez adekvatne zdravstvene i socijalne skrbi, 

a intencija Europske Socijalne Povelje i Dodatnog Protokola Europskoj Socijalnoj Povelji nije izgradnja 

novih staračkih domova, nego izgradnja dnevnih boravaka za umirovljenike i osobe treće životne dobi 

te sam u tom kontekstu apelirao de se lokacija bivšeg bazena Barutana, koju je Grad Vinkovci odredio 

za tu namjenu, što prije realizira za izgradnju boravaka. Napominjem i da sam pohvalio Upravno odjel 

društvenih djelatnosti Grada Vinkovci za povećanje iznosa za dodjele financijski potpora programima i 

projektima neprofitnih organizacija u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja, 



te rada s mladima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata jer je to izravan doprinos sprječavanju 

socijalne isključenosti naših sugrađana. 

         I na kraju, iako je  Program o socijalnoj skrbi Grada Vinkovci za 2023 godinu sastavni dio Proračuna 

Grada Vinkovci Vijećnici Gradskog Vijeća su ga usvojili Jednoglasno, a to uopće u tekstu nije ni 

spomenuto. 

 
Vinkovci 24.11.2022. 
 
Srdačan pozdrav !  
 

Drago Majstorović vr. 


