
Z A P I S N I K 
sastavljen na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 29. lipnja 2005. god. 
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 12,00 sati 

pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 
 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Ivan Klarić   13. Anica Birač 
2. Anto Blažanović  14. Milan Mavrović  
3. Marica Beljo-Rečić  15. Tomislav Zadro   
4. Zdenka Raguž  16. Vlatko Maslać 
5. Toma Mišić  17. Mirjana Pešec 
6. Jakov Barišić  18. Tomislav Šarić 
7. Ivan Barbarić  19. Tunjo Tomić 
8. Željko Matica  20. Željko Brkić 
9. Ante Todorić  21. Senko Bošnjak 
10. Ljubo Karaman  22. Franjo Bilić  
11. Damir Rimac  23. Mihajlo Tomašković  
12. Mate Vukušić  24. Vjekoslav Ivanić  
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: SJEDNICI NISU NAZOČNI: 
1. Zvonimir Mišić  1. Nada Čordašić 
2. Vladimir Ćirić  2. Bogdan Maglov 
3. Željko Janović 
4. Josip Vidosavljević  
5. Miljenko Omrčen  
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., gradonačelnik 
Vinkovaca, Željko Ilić i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog 
vijeća, članovi Poglavarstva Nada Gagro i Željko Šarčević, Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog 
odjela financija, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom 
imovinom i lokalnu samoupravu, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada, Mandica Sanković, stručni suradnik za prostorno planiranje u istom 
Upravnom odjelu, 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 Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice koji vijećnici bez 

primjedbi prihvaćaju. 
 
Nakon usvajanja Skraćenog zapisnika predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje dnevni red 

današnje sjednice, konstatirajući da je u međuvremenu iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti, 
Vukovarsko-srijemske županije, pristigao Prijedlog za razrješenje i imenovanje doktora medicine-
mrtvozornika po kojem predmetu se od strane Gradskog vijeća traži žurno postupanje, te predlaže 
da se dnevni red današnje sjednice proširi s ovom točkom. 

 
Vijećnik Damir Rimac traži očitovanje o pismenom prijedlogu Kluba vijećnika SDP-a, za 

održavanjem aktualnog sata na početku sjednica Gradskog vijeća. 



Predsjednik Gradskog vijeća stavlja ovaj prijedlog na glasovanje te vijećnici sa 4 glasa «za» i 
18 glasova «protiv» odbijaju navedeni prijedlog. 

 
Nakon toga predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje predloženi dnevni red današnje sjednice 

proširen sa točkom: Prijedlog za razrješenje i imenovanje doktora medicine-mrtvozornika koji 
vijećnici usvajaju sa 20 glasova «za» i 4 «suzdržana» glasa. 
 
 

D N E V N I     R E D 
 
1. Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna za 2004. godinu. 
2. Prijedlog Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak grada Vinkovaca. 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2005. god. 
4. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama provedbenog urbanističkog plana „Barica 3“ – 1. 
5. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. 
6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca. 
7. Prijedlog za razrješenje i imenovanje doktora medicine-mrtvozornika 
8. Pitanja i odgovori. 
 

TOČKA 1. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela 
financija koja je podnijela Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna za 2004. god. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

Z A K L J U Č A K 
 
I 

      Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Vukovar, o obavljenoj reviziji 
Proračuna Grada Vinkovaca za 2004. godinu. 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak, koja je iznijela 

Prijedlog Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak 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 sa slijedećim 
amandmanima na dostavljeni prijedlog Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak 
grada Vinkovaca: 

Članak 10. 
 Porez na potrošnju prirodnih voćnih sokova (juice) te mineralnih i gaziranih voda plaća se 
po stopi od 0%. 
 Porez na potrošnju ostalih sokova, kave i čaja plaća se po stopi od 2,0%. 
 Porez na potrošnju piva plaća se po stopi od 5,0%. 
 Porez na potrošnju alkoholnih pića plaća se po stopi od 10,0%. 
Obrazloženje 
 Potrebno je obaviti kategorizaciju pića i uvesti difenciranu poreznu stopu radi poticanja 
veće potrošnje i konzumacije prirodnih voćnih sokova. 
 Omogućilo bi se značajnije punjenje gradskog proračuna. 
 Dao bi se doprinos prevenciji konzumacije alkohola, posebice mlađih sugrađana jer je 
konzumacija alkohola i alkoholizam u Vinkovcima veliki problem. 



Članak 11. 
 Briše se. 

Članak 15. 
 Stavak 1. točka 2. – Pravne osobe s područja financija i osiguranja – umjesto 2.000,00 kn 
2.500,00 kn. 
 Stavak 1. točka 5. -  Pravne osobe s područja ugostiteljstva i turizma: 

a) hoteli – umjesto 2.000,00 kn 3.000,00 kn, 
b) ugostiteljska poduzeća za svaku poslovnu jedinicu -  umjesto 1.300,00 kn 2.000,00 kn, 
c) turistička poduzeća -  umjesto 1.300,00 kn 2.000,00 kn, 
d) prenoćišta, ugostiteljske jedinice otvorenog tipa pri pravnim osobama – umjesto 

1.300,00 kn 2.000,00 kn. 
Stavak 1. točka 7. -  Stovarišta i skladišta pravnih osoba – umjesto 1.200,00 kn 1.500,00 kn. 
Stavak 1. točka 11. - Proizvodnja odjeće – umjesto 800,00 kn 500,00 kn. 
Stavak 1. točka 12. - Pravne osobe koje obavljaju promet roba i usluga s područja trgovine: 
a) za reklamu, propagandu, oglašavanje, marketing i dekoraciju –  umjesto 800,00 kn 

1.000,00 kn. 
Stavak 1. točka 15. - Fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti: 
a) samostalni ugostitelji – umjesto 1.300,00 kn 2.000,00 kn, 
c) zabavne radnje – umjesto 1.300,00 kn 1.500,00 kn, 
k) agencije za promet nekretninama -  umjesto 1.200,00 kn 1.500,00 kn, 
l) obrada podataka, pravni poslovi, računovodstveni i revizorski  poslovi: 
- pravni poslovi – umjesto 2.000,00 kn 3.000,00 kn, 
- revizorski poslovi – umjesto 1.500,00 kn 2.000,00 kn, 
o) djelatnosti medicinske prakse -  umjesto 1.000,00 kn 2.000,00 kn, 
p) djelatnosti stomatološke prakse – umjesto 1.500,00 kn 2.000,00 kn. 

Obrazloženje 
Oporezovati one vrste djelatnosti gdje se novac generalno lakše može zaraditi i na taj način 

omogućiti brže punjenje gradskog proračuna za razliku od djelatnosti gdje je puno teža zarada poput 
proizvodnje odjeće (smanjiti porez)! 
 

Članak 16. 
Svi obveznici poreza na tvrtku, odnosno naziv, koji će se osnovati nakon stupanja na snagu 

ove Odluke oslobađaju se plaćanja poreza na tvrtku: 
- za prvu i drugu godinu u iznosu 100%, 
- za treću godinu u iznosu od 75%. 

 
Članak 25. 

Stavak 1. 
Obveznici poreza na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište moraju nadležnom 

poreznom tijelu dostaviti podatke o mjestu, veličini, klasi i kulturi zemljišta koje se ne obrađuje. 
Utvrditi i definirati mehanizam utvrđivanja, odnosno nadležno tijelo koje će kontrolirati 

obrađenost poljoprivrednog zemljišta. 
 

Članak 26. i 27. 
Utvrditi i definirati mehanizam utvrđivanja, odnosno nadležno tijelo koje će kontrolirati 

obrađenost poljoprivrednog zemljišta. 
 
Odgovarajući na predložene amandmane Sanja Bošnjak,  pročelnica Upravnog odjela 

financija iznosi slijedeće: 
- članak 10. – porez na potrošnju - zakonom je propisana stopa poreza od 3%, 



- članak 15. – porez na tvrtku – Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave određen je limit od 2.000,00 kn, 

- za proizvodnju odjeće raspon je od 500,00 – 800,00 kn, a za reklame, propagandu, 
oglašavanje, marketing i dekoraciju raspon je od 800,00 – 1.000,00 kn. 
Iznosi su određeni dogovorno s obrtnicima i poduzetnicima, te iz udruženja istih nije 
bilo negativnih reakcija. 

- članak 25. – porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, neizgrađeno 
građevinsko zemljište i neiskorištene poslovne prostore – ovaj mehanizam je utvrđen 
zakonom jer su se svi obveznici dužni do 30.  ožujka tekuće godine prijaviti u Poreznu 
upravu. 

 
Predsjednik Vijeća zamoljava vijećnike da se pridržavaju Poslovnika i svoje amandmane 

dostavljaju 24 sata ranije, a ako je o istima potrebno mišljenje Komisije da to bude 3 dana ranije. 
Vijećnik Damir Rimac odustaje od amandmana. 
 
Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o gradskim porezima i prirezu 

poreza na dohodak grada Vinkovaca  te vijećnici sa 19 glasova «za» i 4 «suzdržana» glasa donose 
 

O D L U K U 
o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak 

 
TOČKA 3. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Bošnjak, koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2005. god. 
 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 izrazivši 
zadovoljstvo što je proračun rebalansom povećan na 80 milijuna kuna. Postavlja pitanja slijedećih 
stavki: 

- Grad prodaje vozilo za 30.000,00 kn, a kupuje za 100.000,00  kn – za koje potrebe, 
- na što se odnosi iznos od 205.000,00 kn isplaćen na ime odvjetničkih usluga, 
- Grad subvencionira VTV iznosom od 200.000,00 kn – da li to čine i ostali suvlasnici u 

istom omjeru. 
 
Odgovarajući na postavljena pitanja Sanja Bošnjak iznosi slijedeće: 
- radi se o vozilu koje iziskuje velike troškove održavanja i nije ekonomski isplativo,  
- radi se o sporu Grada i Bazena d.o.o. Cerić, Grad je dobio isti spor, a refundacija 

troškova očekuje se nakon žalbenog postupka, 
- vezano uz subvencioniranje VTV-a zauzet je generalni stav da se mora nešto učiniti u 

smislu da i ostali suvlasnici sufinanciraju VTV u istom omjeru. 
 
O istim pitanjima očitovao se i gradonačelnik dr. Mladen Karlić rekavši da se radi o vozilu 

Audi A6 koje iziskuje velike troškove održavanja te je stoga ekonomičnije kupiti novo manje 
vozilo. 

Vezano za VTV u dogledno vrijeme obavit će se razgovor sa županom da i ostali suvlasnici 
subvencioniraju VTV u istom omjeru, a ukoliko ne dođe do toga ova sredstva će ući u temeljni 
kapital, te bi na Grad tako stekao 40% suvlasništva VTV-a. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 
 
 



O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2005. god. 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Mandica Sanković, stručni suradnik za 

prostorno planiranje u Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada, koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama provedbenog urbanističkog plana „Barica 3“ – 1. 
 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 
 

O D L U K U 
o Izmjenama i dopunama provedbenog urbanističkog plana «Barica 3» - 1 

 
I TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana «Barica 3» - 

1 («Službeni vjesnik» Općine Vinkovci br. 3/91. i 5/91.). 
 

Članak 2. 
Izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana «Barica 3» - 1 (u daljnjem tekstu: 

Izmjene i dopune Plana) sastoje se od knjige-elaborata pod nazivom: «Izmjene i dopune 
provedbenog urbanističkog plana «Barica 3» - 1, kojega je izradio Zavod za prostorno planiranje, 
d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a, Osijek, pod brojem 10/2004. 

Elaborat iz stavka 1. ovoga članka sadrži tekstualni i kartografski dio. 
 
A) TEKSTUALNI DIO 
1. Obrazloženje izmjena i dopuna plana 
2. Izmjene i dopune tekstualnog dijela plana 
3. Izmjene i dopune odredbi za provođenje 
B) KARTOGRAFSKI DIO 

IZMJENE I DOPUNE KARTOGRAFSKIH PRIKAZA (u mjerilu 1:1000) 
0. Obuhvat izmjena i dopuna plana 
1. Plan detaljne namjene površina 
2. Urbanističko-tehnički uvjeti 
3. Plan prometa i PTT mreža 
4. Plan vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih, oborinskih i otpadnih voda 
5. Plan elektroenergetske mreže 
6. Plan plinovodne mreže 

 
II ODREDBE ZA PROVOĐENJE 
 

Članak 3. 
          U Odredbama za provođenje (“Službeni vjesnik” Općine Vinkovci br. 5/91.) stavak 2. članka 
2. briše se. 

Članak 4. 
         U Odredbama iz članka 3. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Temeljne odredbe), u članku 22. 
podtočka c) mijenja se i glasi: 
“dvosmjeran kolno-pješački ulaz iz Zagrebačke ulice širine cca 4,80 m.”. 
 



Članak 5. 
 U istom članku 22. podtočka d) briše se. 
 

Članak 6. 
 Članak 23. Temeljnih odredbi  mijenja se i glasi: 

«Minimalna širina kolno-pješačke površine je 4,00 m, a minimalna širina pješačke staze je 
1,20 m.». 

Članak 7. 
            Iza članka 24. Temeljnih odredbi dodaje se novi članak 24.a. koji glasi: 
            “Režim prometa na kolno-pješačkim površinama unutar bloka koji čine Zvonarska ulica, 
Ulica hrvatskih kraljeva, Ulica V. Kovačića I Zagrebačka ulica, mora se urediti kao zona smirenog 
prometa i kao takva mora se obilježiti odgovarajućom prometnom signalizacijom.”. 
 

Članak 8. 
Naziv potpoglavlja iza članka 24. Temeljnih odredbi: «3.3.2. TT mreža» mijenja se i glasi: 

«3.3.2. Telekomunikacije». 
Članak 9. 

Članak 25. Temeljnih odredbi mijenja se i glasi: 
«Planirane telekomunikacije sadržavat će podzemne kabelske vodove.». 

 
Članak 10. 

 Članak 26. Temeljnih odredbi mijenja se i glasi. 
«Planirani telekomunikacijski kabelski vodovi polagat će se u zemlju u pravilu u zeleni 

pojas ulica, a položaj svih vodova, te javne telefonske govornice prikazani su u grafičkom prikazua 
br. 3. Plan prometa i ptt mreža». 

Članak 11. 
           Članak 29. Temeljnih odredbi mijenja se I glasi: 
            “Planirana elektroenergetska mreža sadržavat će: 

a. 10(20)/0,4 kV trafostanice, 
b. 10(20) kV podzemne kabelske dalekovode, 
c. 0,4 kV podzemne kabelske dalekovode, 
d. 0,4 kV zračne vodove, vođene po krovovima sa krovnim stalcima, 
e. stupova javne rasvjete 8-10 m i 4-5 m visine, 
f. podzemne kabelske vodove za javnu rasvjetu.”. 

 
Članak 12. 

            Članak 31. Temeljnih odredbi mijenja se i glasi: 
            “Planirana plinovodna mreža sadržavat će samo visokotlačne ulične plinovode s tlakom 
plina do 0,4 Mpa (4,0 bara).”. 

Članak 13. 
 U članku 39. Temeljnih odredbi, na kraju rečenice u zagradi brojke: 44/83. zamjenjuje se 
brojkama «30/91». 
  
III ZAKLJUČNE ODREDBE 

Članak 14. 
 Izmjene i dopune Plana izrađene su u pet (5) primjeraka, koji se smatraju izvornikom. 
 

Članak 15. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Grada 
Vinkovaca. 
 



TOČKA 5. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor i 
imenovanje koji je iznio Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. 
 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 
 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci  

 
I 

 Za ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci imenuje se Grga Krajina, prof. 
 

II 
 Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. 
 

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

TOČKA 6. 
 Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća izvijestio je da je održana 1. sjednica 
Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca i da je za predsjednika jednoglasno izabran 
gradonačelnik dr. Mladen Karlić. Potom gradonačelnik, kao predsjednik Odbora za dodjelu javnih 
priznanja izvješćuje o pristiglim prijedlozima. 
 Isti prijedlozi kao i obrazloženja priloženi su zapisniku te se ovdje posebno ne iznose. 
 Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca 

 
I 

 Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca” za 2005. godinu dodjeljuje se: 
 

1. Gospodin RUDI NADLER, SR Njemačka, Okrug Emmendingen, za izraziti doprinos 
na ublažavanju posljedica Domovinskog rata na našem području te proširenju 
humanitarne suradnje na političku, kulturnu, obrazovnu, gospodarsku i športsku razinu. 
 

2. Gimnazija Matija Antun Reljković, Vinkovci, za 225 godina kontinuiranog obrazovnog 
rada. 

 
3. Crkveni pjevački zbor sv. Cecilija Vinkovci pri župnoj crkvi sv. Euzebia i Poliona za 

80 godina postojanja i kontinuiranog predstavljanja Grada Vinkovaca u nastupima 
liturgijskog i društvenog karaktera. 

 
II 

 Javna priznanja uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će biti 
održana dana 20. srpnja 2005. godine u povodu obilježavanja Dana grada Vinkovaca – blagdana sv. 
Ilije, zaštitnika grada. 



TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i 

pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove koji je iznio Prijedlog o 
razriješenju i imenovanju doktora medicine-mrtvozornika za Grad Vinkovce. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno utvrđuju 

 
P R I J E D L O G 

o razrješenju i imenovanju doktora medicine-mrtvozornika za Grad Vinkovce 
 

I 
Predlaže se Vukovarsko-srijemskoj županiji da razriješi doktore medicine-mrtvozornike za 

područje Grada Vinkovaca: 
 

1. dr. Goran Galić – mrtvozornik, 
2. dr. Karmen Jurčević – mrtvozornik, 
3. dr. Ivona Kotlić – mrtvozornik, 
 
te da imenuje nove mrtvozornike: 
 

1. dr. Mira Opačak  - mrtvozornik, 
2. dr. Renato Novaković – mrtvozornik. 

 
II 

 Ovaj Prijedlog dostavit će se Vukovarsko-srijemskoj županiji, a objavit će se u “Službenom 
glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 8. 
Pitanja i odgovori. 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća vezano za zahtjev Kluba 

vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću, za dostavu radnih materijala i zapisnika sa sjednica Gradskog 
vijeća u elektronskom obliku, izvještava da je vijećnicima podijeljen upitnik o ovom prijedlogu, 
kako bi se vidjelo kolika je zainteresiranost za ovaj vid komunikacije. 

Vezano za prijedlog istog Kluba vijećnika za održavanje aktualnog sata na početku sjednica 
Gradskog vijeća Grada Vinkovaca iznosi da je to uobičajeno na sjednicama Sabora jer članovi 
Vlade ne mogu biti nazočni na svakoj sjednici, a budući da su na sjednicama Gradskog vijeća 
nazočni gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika i članovi Poglavarstva nema potrebe za aktualnim 
satom. 

Program rada Poglavarstva bit će dostavljen na jednoj od slijedećih sjednica Gradskog 
vijeća, a termini sjednica Vijeća prilagodit će se obvezama vijećnika. 

Predsjednik Vijeća također izvještava vijećnike da će se zahtjev za korištenje grba grada 
Vinkovaca kao i prijedlozi Kluba vijećnika SDP-a za popunu upražnjenih mjesta u Komisijama 
Gradskog vijeća, koji su pristigli na dan sjednice, razmatrati na jednoj od slijedećih sjednica Vijeća. 

 
Nakon toga gradonačelnik dr. Mladen Karlić podnio je izvješće o aktualnim događanjima u 

gradu i aktivnostima novog Poglavarstva, kao i cjelokupne gradske uprave: 
- posjet gostiju iz Nizozemske, 
- aktivnosti na revitalizaciji Bosuta, 
- aktivnosti oko prodaje gradskih stanova, 
- organizacija i program «Vinkovačkog ljeta», 



- natječaj za izgradnju javne rasvjete, 
- natječaj za izgradnju semafora i dr. 
 
Na kraju sjednice gradonačelnik izvještava nazočne vijećnike da će svečana sjednica 

Gradskog vijeća biti održana 20. srpnja u zgradi Gradskog kazališta. 
 
 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 
13,45 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 


