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Z A P I S N I K 

sastavljen na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 09. srpnja 2009. god. s početkom u 13,00 sati 

u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem 

predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 

 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   15. Ivan Bosančić 
2. Kata Krešić  16. Damir Rimac 
3. Jakov Barišić  17. Mate Vukušić 
4. Marina Načinović  18. Milica Benić 
5. Željko Brkić  19. Drago Majstorović 
6. Mato Benačić  20. Mario Paljušaj 
7. Krunoslav Šporčić 21. Martina Levaković Banović 
8. Davor Vukovac  22. Dubravko Korenika 
9. Ivan Barbarić  23. Anto Jakovljević 
10. Elvis Kovačević  24. Marijan Mišić 
11. Andrijana Bošnjak 25. Kornelija Krizmanić 
12. Vladimir Ćirić  26. Slavka Bešlagić-Langauer 
13. Stipo Ćorluka  27. Anto Vidović 
14. Marija Tanocki 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Zvonimir Mišić   3.   Dubravka Kraljević  
1. Aladar Spajić  4. Ivan Majhen 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Tomislav Šarić i Nada Čordašić, 
zamjenici gradonačelnika, Ivica Zupković, ravnatelj Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci, 
Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu 
samoupravu, Marija Muić - Upravni odjel društvenih djelatnosti, Ante Slišković, pročelnik 
Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Sanja Bošnjak, pročelnica 
Upravnog odjela financija, Mario Komšić, pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, Mandica 
Sanković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, te 
predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 
 
 Zapisnik vode: Višnja Šekerija i Jelena Jurčević, djelatnice Upravnog odjela za 
normativnu djelatnost i opće poslove. 
 Sjednica je tonski zabilježena. 
 
 Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i iznosi na usvajanje predloženi dnevni red, te 
izvještava nazočne vijećnike da su na 2. točku dnevnog reda – Prijedlog Odluke o komunalnom 
redu pristigli amandmani Kluba vijećnika SDP-a o kojima će se raspravljati u okviru iste točke. 
  
 Nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red. 
 

D N E V N I   R E D 
    Skraćeni zapisnik 
1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci za      
    2008. godinu 
2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
3. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Vinkovaca 
4. Aktualna pitanja 
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Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik 
s prethodne sjednice te vijećnik Drago Majstorović iznosi primjedbu da njegovo pitanje 
postavljeno na prethodnoj sjednici nije u potpunosti uneseno u zapisnik. 

Predsjednik Vijeća uvažava primjedbu, te će se zapisnik u tom dijelu ispraviti. 
Nakon toga vijećnici jednoglasno prihvaćaju skraćeni zapisnik sa navedenom 

korekcijom. 
TOČKA 1. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivica Zupković, ravnatelj Gradskog 
kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci koji je podnio Izvješće o radu i financijskom poslovanju 
Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci za 2008. god. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se, ispred Kluba vijećnika HDZ-a, uključio vijećnik 
Vladimir Ćirić rekavši da su poboljšanja u radu kazališta očigledna čime se stvara nova 
dimenzija u kulturnoj sferi grada. Posebno raduje činjenica da se kazalište sve više 
profesionalizira te uspostavlja međunarodna suradnja. Sredstva se troše transparentno, a dobrih 
predstava je sve više što je rezultat konstantne edukacije, što dokazuje i baletni studio koji će 
značiti širi repertoar. 
 Vijećnik Mario Paljušaj smatra da Grad nema viziju za sustavni razvoj kazališta već isti 
ovisi o entuzijazmu ekipe od 5-6 ljudi. Indikativno je da Grad ne daje ni jednu stipendiju za 
glumačka zanimanja. Smatra da nema dugoročnog razvoja neke institucije dok god ista ovisi o 
pojedincima. Konstatira da je Festival glumca koji je zamišljen kao vinkovački festival postao 
županijski. Apelira na gradsku upravu da se počne sustavno raditi na razvoju kazališta. 
 Vijećnica Slavka Bešlagić Langauer smatra da za 2010. god. posebno treba pomoći rad 
baletne skupine ali i maksimalno moguće poduprijeti sve druge aktivnosti. 
 Vijećnica Kornelija Krizmanić nema primjedbi na tekstualni dio izvješća o radu kazališta 
ali smatra da financijski dio izvješća treba imati potvrdu da su ta ista izvješća predana 
financijskim agencijama kao godišnje izvješće, jer ovako djeluje neslužbeno.  
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak odgovara da ravnatelj snosi odgovornost za izvješće, 
a izvješće je prethodno prošlo i Upravni odjel financija Grada Vinkovaca koji vodi računa o 
svim bitnim elementima istog. 
 Vijećnica Slavka Bešlagić Langauer smatra da s obzirom na profesionalizaciju kazališta 
za 2010. god. treba izdvojiti veća sredstva za rad kazališta. 
 Ravnatelj Kazališta Ivica Zupković zahvaljuje se na pohvalama te iznosi da jedan 
stipendist Grada pohađa akademiju u Tuzli, a jedan student glume je u Osijeku i pretpostavka je 
da će biti stipendist Grada od naredne jeseni. S obzirom da dramsko kazalište „Gavella“ u 
Zagrebu dobiva za produkciju od Grada Zagreba 600.000,00 kn godišnje, a kazalište „Joza 
Ivakić“ od Vinkovaca 550.000,00 kn smatra da Grad primjereno prati rad kazališta, a određena 
sredstva se dobiju i od Ministarstva kulture kroz projekat Mreža malih kazališta. 
 
 Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 

Z A K LJ U Č A K 

I. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ 
Vinkovci za 2008. godinu. 
 

TOČKA 2. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog Odluke o komunalnom redu. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
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 U svom uvodnom izlaganju pročelnik Slišković je rekao da je na Prijedlog Odluke o 
komunalnom redu Klub vijećnika SDP-a podnio amandmane. Dio amandmana u startu je 
prihvaćen od strane predlagatelja, još jedan dio amandmana prihvaćen je od strane predlagatelja 
nakon rasprave, dio amandmana Klub vijećnika SDP-a povukao je nakon rasprave, dok su o 
preostalim amandmanima koji nisu prihvaćeni niti povučeni vijećnici glasovali. 
 
amandmani na Prijedlog Odluke o komunalnom redu 

 

1. amandman - članak 1. – od strane Kluba vijećnika SDP-a povučen nakon rasprave 
2. amandman - članak 4. –prihvaćen od strane predlagatelja 
3. amandman – glava II. – od strane Kluba vijećnika SDP-a povučen nakon rasprave 
4. amandman  – članak 9.  - prihvaćen od strane predlagatelja 
5. amandman – članak 15.  – vijećnici sa 11 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“ odbacuju 

predloženi amandman 
6. amandman – članak 23.  – vijećnici sa 11 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“ odbacuju 

predloženi amandman 
7. amandman – članak 25.  – vijećnici sa 11 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“ odbacuju 

predloženi amandman 
8. amandman – članak 29.  – vijećnici sa 8 glasova „za“, 16 glasova „protiv“ i 2 „uzdržana“ 

glasa odbacuju predloženi amandman 
9. amandman - članak 8., 34. i 43. – od strane Kluba vijećnika SDP-a povučen nakon rasprave 
10. amandman - članak 34. – od strane Kluba vijećnika SDP-a povučen nakon rasprave 
11. amandman - članak 42. – vijećnici sa 8 glasova „za“ i 18 glasova „protiv“ odbacuju 

predloženi amandman 
12. amandman - članak 43. – od strane Kluba vijećnika SDP-a povučen nakon rasprave 
13. amandman - članak 44. – od strane Kluba vijećnika SDP-a povučen nakon rasprave 
14. amandman – novi članak – prihvaćen od strane predlagatelja 
15. amandman – članak 63 . – prihvaćen od strane predlagatelja 
 
 Prijedlog Odluke o komunalnom redu – rasprava 

 

 Vijećnik Damir Rimac vezano za članak 59. prijedloga Odluke smatra da nema potrebe 
za pismenom prijavom već bi trebao biti dovoljan i telefonski poziv. Također iznosi primjedbu 
da u prijedlogu Odluke nije definirano označavanje javnih površina, postavljanje elemenata 
urbane opreme, postavljanje elemenata za dodatnu regulaciju prometa, postavljanje spomenika i 
spomen ploča i slično.  
 Vijećnik Anto Vidović iznosi primjedbu na članak 24. smatrajući da bi trebalo 
konkretnije definirati termin „jedinica stambene površine“ jer dolazi do sporova sa tvrtkom 
nadležnom za odvoz otpada. Vezano za članak 32. spominje problem odvodnje površinskih 
voda u rubnim dijelovima grada odnosno ulicama koje nisu obuhvaćene programima uređenja. 
Podržava izlaganje vijećnika Rimca vezano za članak 59. i smatra da bi trebalo pojednostavniti 
proceduru prijave komunalnih prekršaja. 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak daje prijedlog za eventualno uvođenje nekog 
specifičnog broja na koji bi građani mogli prijaviti prekršaje i kontaktirati komunalne redare.  
 Pročelnik Slišković odgovara da Zakon o upravnom postupku propisuje pismenu prijavu. 
 Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Jakov Barišić iznosi da u gradu rade dva komunalna 
redara, a u 12 mjesnih odbora Grada Vinkovaca referenti mjesnih odbora su također zaduženi i 
za taj dio poslova. U praksi se kao prijava prekršaja uvažava i telefonski poziv građana. 
 Vijećnik Drago Majstorović postavlja pitanje da li u okvir ove Odluke spada i 
održavanje Bosuta. 
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 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak skreće pažnju da sada treba definirati Odluku o 
komunalnom redu, a problematiku održavanja Bosuta raspravljati u okviru neke druge točke ili 
pitanja i odgovora vijećnika. 
 Vijećnica Kornelija Krizmanić vezano za članak 43. točku 3. postavlja pitanje koje su to 
instalacije korisnici dužni održavati. Vezano za članke 55., 57. i 58. traži obrazloženje koja je 
svrha svjetlećih natpisa u vremenima kada svi pozivaju na štednju. Vezano za članak 61. smatra 
da bi bilo logičnije sanirati neki komunalni prekršaj na trošak osobe koja ga je počinila, nego 
ponovno kažnjavati tu osobu.  
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da imaju smisla obadvije opcije s obzirom na 
postojanje raznih situacija na terenu, upitno je da li grad treba nešto napraviti pa onda tražiti 
naplatu od prekršitelja ili pokušati s ponovnim kažnjavanjem prekršitelja. Navodi da se na 
situacije koje eventualno nisu definirane ovom Odlukom primjenjuju zakonske odredbe. Vezano 
za održavanje instalacija odgovara da se to odnosi na instalacije na pročelju objekta. 
 Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer vezan za članak 43. upozorava na problem 
neodgovornog ponašanja vlasnika kućnih ljubimaca, s obzirom da se često nailazi na situacije da 
se na istim mjestima igraju djeca i izvode kućni ljubimci. Vezano za članak 54. vijećnica navodi 
da su u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite zakonski definirani svi elementi svijetlećeg 
natpisa. 
 Vijećnica Martina Levaković Banović postavlja pitanja vezana za uređenje zelenih 
površina u gradu, premještanje nepropisno parkiranih vozila i da li grad ima „pauka“. 
 Vijećnik Mate Vukušić vezano za članak 11. točka 10. postavlja pitanje što sa 
problemom parkiranja kamiona, šlepera i velikih građevinskih strojeva budući da u gradu ne 
postoji parking za ovu vrstu vozila. 
 Vijećnik Vladimir Ćirić predlaže unificiranje reklama i svjetlećih natpisa u novouređenoj 
pješačkoj zoni i smatra da njihov izgled treba prilagoditi stilu u kojem je ista uređena. 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi kako postoji Odluka o držanju kućnih 
ljubimaca te nema potrebe u Odluci o komunalnom redu posebno definirati ovaj dio.  
 Vezano za svjetleće natpise kao i osvjetljavanje poslovnih prostora vijećnici se slažu da 
isti u pješačkoj zoni trebaju biti jednoobrazni, a poslovne prostore bez obzira na potrebu štednje 
energije osvijetliti bar djelomično zbog sigurnosti. 
 Grad nema prostor za parkiranje velikih vozila što izaziva problem u proceduri jer 
komunalni redari ne mogu kažnjavati vlasnike istih s obzirom da ih nemaju gdje parkirati. 
 Vijećnik Mario Paljušaj traži za slijedeću sjednicu na uvid ugovore o koncesiji 
sklopljene s davateljima usluga.  
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Prijedlog Odluke o 
komunalnom redu sa prihvaćenim amandmanima te vijećnici sa 18 glasova „za“, 1 glasom 
„protiv“ i 7 „uzdržanih“ glasova donose 

O D L U K U 

o komunalnom redu 

 
TOČKA 3.                                                                                                  

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Tomislav Šarić, zamjenik gradonačelnika 
Grada Vinkovaca koji je iznio Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja 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 uključila vijećnica Martina Levaković Banović 
sa pitanjem tko je predlagatelj za svakog pojedinog kandidata. 

Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić vezano za predlagatelje za pojedine kandidate 
iznosi slijedeće: 
1. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB «CIBALIA» VINKOVCI – djelatnici kluba 
2. VINKOVAČKA TELEVIZIJA – djelatnici televizije 
3. ZRAKOPLOVNI KLUB «VRABAC» Vinkovci – Milan Mravinac, pilot instruktor  
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4. MILKA VIDA – Novosti d.o.o. 
5. ŠTEFICA KOJIĆ – vijećnica Marina Načinović 
6. TONKO VUKUŠIĆ – sportski djelatnici „Cibalie“ 
7. MIJO BAKARIĆ – Zrakoplovni klub „Vrabac“ 
8. VLADIMIR BAKARIĆ – Ogranak Matice hrvatske Vinkovci 
9. „GRAD-EXPORT“ – djelatnici „Grad–exporta“ 
10. ANTE VIDOVIĆ – građani MO „Mirkovci“ 
11. JELICA MARKOVINOVIĆ-PIPERKOVIĆ – KUD „Grančica“ Đeletovci 

 
Vijećnik Damir Rimac predlaže da se za svakog pojedinog kandidata glasa ponaosob. 
Vijećnik Drago Majstorović podržava prijedlog za HNK „Cibalia“ i Tonka Vukušića, a 

za VTV smatra da na istoj medijskoj kući nije postignuta stranačka ravnoteža te stoga ne 
podržava VTV. 

Vijećnik Anto Vidović također ne podržava kandidaturu VTV-a. 
Vijećnik Drago Majstorović ponovno iznosi da na VTV-u nije postignuta stranačka 

ravnoteža, ali priznaje dostignuća u ostalim dijelovima programa. 
Vijećnik Damir Rimac smatra da rad Vinkovačke televizije treba sagledati u cjelini, te 

naglašava da VTV nije dostavio financijsko izvješće za 2008. god., a i urednički rad smatra 
upitnim. Iz navedenih razloga Klub vijećnika SDP-a neće podržati kandidaturu VTV-a za  

Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na glasovanje slijedeće prijedloge 
te se vijećnici izjašnjavaju kako slijedi: 

 
1. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB «CIBALIA» VINKOVCI – 23 glasa „za“, 3 glasa 

„protiv“ 
2. VINKOVAČKA TELEVIZIJA – 15 glasova „za“, 11 glasova „protiv“ 
3. ZRAKOPLOVNI KLUB «VRABAC» Vinkovci – jednoglasno 
4. MILKA VIDA – jednoglasno 
5. ŠTEFICA KOJIĆ – jednoglasno 
6. TONKO VUKUŠIĆ – jednoglasno 
7. MIJO BAKARIĆ – jednoglasno 
8. VLADIMIR BAKARIĆ – vijećnici „uzdržani“ 
9. „GRAD-EXPORT“ – vijećnici „uzdržani“ 
10. ANTE VIDOVIĆ – 2 glasa „za“, 15 glasova „protiv“, 9 „uzdržanih“ glasova 
11. JELICA MARKOVINOVIĆ-PIPERKOVIĆ – 1 glas „za“, 9 glasova „protiv“, 16 

„uzdržanih“ glasova 
 
Nakon provedenog glasovanja vijećnici donose 
 

O D L U K U 

o dodjeli priznanja Grada Vinkovaca 

 

I. 

 Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca” za 2009. godinu dodjeljuje se: 
1. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB «CIBALIA» VINKOVCI, Vinkovci, H. D. Genschera 

10b, za izuzetna ostvarenja postignuta u športu i devedeset godina razvoja  nogometne igre 
na području Grada Vinkovaca 

2. VINKOVAČKA TELEVIZIJA, d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje televizijskog 
programa, Vinkovci, Trg dr. Franje Tuđmana 2, za petnaest godina kvalitetne proizvodnje 
televizijskog programa i profiliranja televizije ne samo u lokalnoj nego i na državnoj razini 

3. ZRAKOPLOVNI KLUB «VRABAC» Vinkovci, Sopot bb, za izuzetna ostvarenja na 
području izgradnje i promicanja sportsko-poslovnih sadržaja koji su na raspolaganju za 
različite društvene potrebe 
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4. MILKA VIDA, novinarka, Vinkovci, A. Štampara 12, za dugogodišnji profesionalan 
novinarski rad, iznimno zalaganje u radu sa stradalnicima Domovinskog rata i predani 
humanitarni rad 

5. ŠTEFICA KOJIĆ,  posthumno, za izuzetna ostvarenja postignuta na području kulture, 
posebno na očuvanju tradicijske kulture i etnološke baštine                                                           

                   Adresa obitelji - Vinkovci, Duga 71 
6. TONKO VUKUŠIĆ, nogometni trener, Vinkovci, Trg J. Runjanina 12, za pedagoški rad i 

izuzetna ostvarenja postignuta na području športa 
7. MIJO BAKARIĆ, pilot i nastavnik motornog zmaja, Vinkovci, Blok V. Nazora 17, za 

osobno zalaganje i promicanje izgradnje i organizacije sportsko-obrazovnog sadržaja  
zrakoplovnog kluba «Vrabac»  

II. 

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

TOČKA 4. 

Aktualna pitanja 

 

 1. Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer, kao članica Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova, komentira program Vinkovačkog ljeta 2009. u kojem je kao jedno od događanja u 
sportskom dijelu navedena utrka ubrzanja, a u okviru iste odvija se „miss mokre majice i 
striptiz“. Uvrštavanje ovih događanja u program Vinkovačkog ljeta smatra neprimjerenim i 
uvredljivim. 
 Vijećnica Kata Krešić podržava izlaganje vijećnice Slavke Bešlagić-Langauer, kao i 
vijećnik Damir Rimac. 
 
 2. Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje da li je Vijeće donošenjem Odluke o javnim 
priznanjima iz prethodne točke prekršilo poslovnik, obzirom da 05. lipnja 2009. god. kada je 
objavljen poziv Odbor formalno pravno nije postojao. 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak odgovara da je Odluku o objavi javnog poziva donio 
odbor imenovan u prošlom sazivu vijeća, a predlaže i mogućnost objave poziva koji će trajati 
cijelu godinu, s tim da se isti intenzivira mjesec-dva dana prije Dana grada, odnosno odluke o 
dobitnicima nagrade. 
 
 3. Vijećnik Davor Vukovac postavlja pitanje da li će se ponovo staviti dvojezična ploča 
(hrvatski-engleski) koja je prije stajala u Lenijama. 
 
 4. Vijećnik Drago Majstorović postavlja pitanje brige o vodotocima – Bosut, Banja 
odnosno tko se brine za čistoću istih i koliko se ulaže u tu namjenu. 
 
 5. Vijećnik Marijan Mišić postavlja slijedeća pitanja: 
a) obzirom da je Glazbena škola Josipa Runjanina podstanar Srpske pravoslavne crkve ima li 
naznaka za trajno rješenje ovog pitanja, 
b) tko vodi poslove nadzora nad izgradnjom objekata komunalne infrastrukture čiji je investitor 
grad, nudi pomoć u dijelu koji se odnosi na telekomunikacije obzirom da je to njegova struka, 
c) papir koji se koristi za pripremu materijala za sjednicu je težine 100 g – predlaže papir od 80 
g, lakši je i jeftiniji. 
 
 6. Vijećnik Mario Paljušaj pohvaljuje brzu košnju kanala Ervenica te izražava nadu da će 
kanal Ervenica ući u program redovne održavanja i košnje. 
 Pohvaljuje iscrpnu raspravu vezanu za Prijedlog Odluke o komunalnom redu, te navodi 
primjer Grada Osijeka koji prijedloge svojih akata stavlja na Internet stranice tako da građani 
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mogu uputiti primjedbe i prijedloge, te se tako dorađeni akt upućuje Vijeću na usvajanje. S 
obzirom na izjavu gradonačelnika o slabijem punjenju proračuna postavlja pitanje koliki je 
proračunski deficit, kada će se raditi rebalans i koje stavke će se rezati. Smatra da bi bilo dobro 
oformiti savjetodavni tim za gradske financije. 
 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak odgovara da se recesija odražava i na gradske 
financije te da treba raditi na poboljšanju uvjeta u gospodarstvu, možda se za Gradsko vijeće 
može pripremiti točka o punjenju proračuna kroz određeni vremenski period. Gradsko vijeće 
imenovalo je Odbor za financije i proračun tako da nema potrebe za formiranjem nekih drugih 
savjetodavnih tijela. 
 
 Pročelnik Ante Slišković vezano za dvojezičnu ploču u Lenijama odgovara da su te 
ploče u nadležnosti Turističke zajednice. 
 Vezano za održavanje Bosuta iznosi da „Vodoprivreda“ brine o vodotoku, „Cvjećarstvo“ 
uklanja leću, „Nevkoš“ smeće.  
 Poslovi nadzora nad izgradnjom objekata komunalne infrastrukture čiji je investitor grad 
dodjeljuju se putem natječaja. 
 
 Predsjednik Vijeća iznosi da svaki izvođač radova snosi posljedice za svoj rad. 
 
 Vijećnik Marijan Mišić traži bar tri ugovora sklopljena između Grada Vinkovaca i HT-a, 
a vezana za izgradnju infrastrukture u gradu.  
 
 Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić iznosi da situacija vezana za punjenje 
proračuna nije alarmantna, ali se od jeseni planiraju mjere štednje.  
 
 Zamjenica gradonačelnika Nada Čordašić iznosi da je zgrada Glazbene škole Josipa 
Runjanina u postupku povrata, ali da škola i u slučaju povrata ima pravo koristiti taj prostor još 
deset godina. 
 Prijedlog vezan za korištenje papira manje težine može se razmotriti.  
 Nakon toga zamjenica gradonačelnika Nada Čordašić podnijela je izvješće o radu 
upravnih odjela Grada Vinkovaca između dvije sjednice. 
 
 Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje dostavljanja izvješća o radu upravnih odjela 
predsjednicima Klubova vijećnika . 
 
 Predsjednik Vijeća iznosi da je on predsjednik školskog odbora u Glazbenoj školi Josipa 
Runjanina i da prostor, nevezano za problem oko povrata, inače više ne odgovara namjeni. 
 
 
 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 17,30 sati. 
 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec. 

 


