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Z A P I S N I K 
sastavljen na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 29. prosinca 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   14. Stipo Ćorluka 
2. Kata Krešić  15. Marija Tanocki 
3. Zvonimir Mišić  16. Ivan Bosančić 
4. Jakov Barišić  17. Damir Rimac 
5. Aladar Spajić  18. Milica Benić 
6. Marina Načinović  19. Drago Majstorović 
7. Željko Brkić  20. Dubravka Kraljević 
8. Krunoslav Šporčić 21. Dubravko Korenika 
9. Davor Vukovac  22. Anto Jakovljević 
10. Ivan Barbarić  23. Marijan Mišić 
11. Elvis Kovačević  24. Slavka Bešlagić-Langauer 
12. Andrijana Bošnjak 25. Anto Vidović 
13. Vladimir Ćirić 
 

IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Mato Benačić     4.   Martina Levaković-Banović  
2. Mate Vukušić     5. Ivan Majhen 
3. Mario Paljušaj  6. Kornelija Krizmanić 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Tomislav Šarić i Nada Čordašić, 
zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Zdenko Rečić, pročelnik 

Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada, 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 da je vijećnik Marijan Mišić dostavio primjedbe i prijedloge 
za današnju sjednicu Vijeća, ali obzirom da se radi o nedorađenom materijalu isti nije moguće 
prihvatiti. 
 
 Nakon toga predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red koji nazočni 
vijećnici jednoglasno usvajaju. 

 
D N E V N I   R E D 

Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2009. god. 
2. Prijedlog izmjena i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2009. god. 
3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. god. 
4. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. god                                                                                
5. Prijedlog Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez 

nadzora, te uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2010. godinu. 
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6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Vinkovaca za 
2009. god. 

7. Prijedlog Socijalnog programa Grada Vinkovaca za 2010. god. 
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca u 2010. god. 
9. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za područje Grada Vinkovaca za 2010. god. 
10. 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 2009. god. 

11. Aktualna pitanja. 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni 
zapisnik s prethodne sjednice koji nazočni vijećnici jednoglasno prihvaćaju. 

 
TOČKA 1. 

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 2009. 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 Damir Rimac iznijevši 
načelnu primjedbu da bi materijali za sve točke dnevnog reda trebali biti jednoobrazni 
(pojedine točke nemaju obrazloženje, ako se pojedini akti mijenjaju više puta trebalo bi 
napraviti čistopis istih, objava akata u službenom glasilu ne prati dinamiku rada Vijeća). 

Upozorava na problem ulice Dirov brijeg (V. MO) u kojoj su velika oštećenja kolnika 
te problem ulice J. Kozarca gdje su oštećeni „ležeći policajci“. 

Pročelnik Slišković iznosi da je upoznat s problemom oštećenih „ležećih policajaca“ u 
ulici J. Kozarca, a vezano za ulicu Dirov brijeg nadležne službe će izići na teren i utvrditi 
stanje. Vezano za izradu čistopisa materijala izrada istog uvjetovana je vremenskim rokovima 
za izradu materijala. 

Predsjednik Vijeća iznosi da vezano za ulicu Dirov brijeg svakako treba izići na teren i 
po mogućnosti istu nasuti odnosno sanirati najveća oštećenja, a zatim definirati što se može 
napraviti sa istom kao trajnije rješenje. 
 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća iznosi na glasovanje Prijedlog 
izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. god. 
koji vijećnici prihvaćaju „većinom“ glasova (1 „uzdržan“). 

 
IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2009. GOD. 

 
TOČKA 2. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio 
Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2009. 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 Damir Rimac sa istom 
primjedbom vezano za izradu materijala. 

Predsjednik Vijeća smatra da potreba za čistopisom postoji tek ako ide više od tri izmjene 
temeljnog akta. 
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Tajnik Gradskog vijeća Zlatko Dovhanj iznosi da pročišćene tekstove odluka može raditi 
jedino Komisija za Statut i Poslovnik, ali je upitno koliko je svrsishodno raditi pročišćene 
tekstove odluka koje su vremenski ograničene (godišnji programi). 

Predsjednik Vijeća predlaže da se čistopis radi za akte čija primjena nije vremenski 
ograničena i to ukoliko imaju više od dvije izmjene, te vijećnici jednoglasno prihvaćaju 
navedeni prijedlog. 

 
Z A K L J U Č A K 

I. 
 Ovlašćuje se i zadužuje Komisija za Statut i poslovnik da u suradnji sa stručnim 
službama upravnih Odjela Grada Vinkovaca izrađuje pročišćene tekstove Odluka i drugih 
općih akata koje je donijelo ili donosi Gradsko vijeće, a čija primjena nije vremenski 
ograničena. 
 
 

Nakon toga predsjednik Gradskog vijeća iznosi na glasovanje Prijedlog izmjena i 
dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. god. koji 
vijećnici prihvaćaju „većinom“ glasova (1 „uzdržan“). 
 

IZMJENE I DOPUNE 
PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2009. GOD. 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. 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 Damir Rimac sa pitanjem o 
kakvom tipu rasvjete se radi u Ulici kralja Zvonimira. 

Vijećnica Slavka Bešlagić-Langauer postavlja slijedeća pitanja: 
1. tko je vlasnik parkirališta kod bolnice, 
2. parkiralište u Bloku V. Nazora – da li se radi o sanaciji ili stvarnom uređenju, 
3. parkiralište u Ulici J. Dalmatinca je u iznimno lošem stanju – što će se poduzeti. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja pročelnik Slišković iznosi slijedeće: 
- radi se o modernizaciji rasvjete u Ulici kralja Zvonimira, 
- parkiralište kod bolnice je produžetak parkirališta u Zvonarskoj, 
- parkiralište u Bloku V. Nazora se sanira, 
- parkiralište u Ulici J. Dalmatinca – „Vodovod“ nije sanirao površinu nakon radova. 
 

Nakon toga predsjednik Gradskog vijeća iznosi na glasovanje Prijedlog Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. god. koji vijećnici prihvaćaju 
„većinom“ glasova (1 „uzdržan“). 

 
P R O G R A M 

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010. GOD. 

 
TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio 
Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. god. 
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 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 Slavka Bešlagić-Langauer 
rekavši da je obveza građana i pravnih osoba održavanje površina ispred stambenih i 
poslovnih objekata te predviđeni iznos smatra previsokim i smatra da bi trebalo više sredstava 
uložiti u infrastrukturu (parkinzi i pristupne ceste). 

Vijećnik Anto Vidović konstatira da su sredstva predviđena za pješačke staze puno manja 
nego 2009. god. 

Vijećnik Damir Rimac iznosi slijedeće primjedbe i pitanja: 
- cijena cvjetnih sadnica je previsoka, 
- navedena je košnja 8-9 puta godišnje, što je upitno jer vegetacija to ne dozvoljava, da li 

to netko kontrolira, da li postoji izvješće „Cvjećarstva“ ili „Nevkoša“ i zašto nije priloženo, 
- ugovor između Grada i „Nevkoša“ koji je vijećnik Mario Paljušaj tražio prije više od 60 

dana još mu nije dostavljen, 
- navedeno je sedam operacija tjedno – obzirom da radni tjedan ima pet dana traži 

pojašnjenje, 
- održavanje javne rasvjete za 2010. god. – nije naveden izvršitelj. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe pročelnik Slišković iznosi 

slijedeće: 
- cijene sadnica postignute su na javnim natječajima,  
- košnja i svi ostali radovi se redovno kontroliraju, 
- sedam operacija tjedno nije previše, zavisno od događanja u gradu i po potrebi bude ih 

i više. 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća iznosi na glasovanje Prijedlog 

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. god. koji vijećnici 
prihvaćaju „većinom“ glasova (6 „uzdržanih“). 

 
P R O G R A M 

ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010. GOD. 

 
 
 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, koji je iznio 

Prijedlog Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez 
nadzora, te uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2010. 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 Anto Vidović sa pitanjem 
koliko je životinja tijekom godine vraćeno vlasnicima. 

Pročelnik Slišković odgovara da u TIP-TIP-u postoji evidencija o tome koliko je životinja 
vraćeno vlasnicima. 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća iznosi na glasovanje Prijedlog 
Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te 
uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2010. godinu koji vijećnici prihvaćaju 
„većinom“ glasova (6 „uzdržanih“). 
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P R O G R A M 
OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI HVATANJA I ZBRINJAVANJA 

ŽIVOTINJA BEZ NADZORA, TE UKLANJANJA UGINULIH ŽIVOTINJA S 
JAVNIH POVRŠINA ZA 2010. GODINU 

 
Članak 1. 

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za obavljanje 
komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih 
životinja s javnih površina na području grada Vinkovaca za 2010. godinu, te iskaz 
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja. 
 

Članak 2. 
Utvrđuje se ukupan iznos sredstava planiranih u proračunu za obavljanje djelatnosti iz 

članka 1. u iznosu u od 250.280,40 kuna. 
Izvor financiranja su porezni prihodi proračuna Grada. 
 

Članak 3. 
 Utvrđuje se raspored sredstava iz članka 2. kako slijedi: 

Red. 
broj 

OPIS RADOVA jedinica mjere cijena u kn ukupno  

1. 

Hvatanje pasa lutalica i izgubljenih pasa, te 
skupljanje uginulih i pregaženih životinja s javnih 
površina na području grada Vinkovaca 

mjesečno 
120hx50kn/h 

6.000knx12 72.000,00 

2. 

Postupanje sa uhvaćenim psima prema pozitivnim 
zakonskim propisima koji se primjenjuju na ovu 
djelatnost (pregled pasa, karantena pasa, držanje 
pasa, eutanazija i neškodljivo uklanjanje pasa koji 
nakon isteka zakonskog roka nisu udomljeni) 

131 800,00 104.800,00 

3. Utilizacija pokupljenih i pregaženih životinja 
116 230,00 26.680,00 

  UKUPNO:     203.480,00 

  PDV 23%     46.800.40 

  UKUPNO S PDV-om     250.280,40 

 
Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Grada Vinkovaca. 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog 

odjela društvenih djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Socijalnog programa Grada Vinkovaca za 2009. god. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 U svom uvodnom izlaganju pročelnik Rečić izvijestio je nazočne vijećnike da je Klub 
vijećnika SDP-a vezano za ovu točku dnevnog reda uputio amandman kojim traže da se sa 
stavke neraspoređenih sredstava Udruzi slijepih Vukovarsko-srijemske poveća iznos za 
30.000,00 kn tako da bi ukupan iznos potpore tijekom 2009. god. iznosio 40.000,00 kn. Isti 
amandman nije moguće prihvatiti jer su ova sredstva ustvari raspoređena (projekt asistent u 
nastavi, projekti znanja i novih vještina) ali tehničkom greškom nije definiran njihov naziv, 
tako da neraspoređena sredstva u iznosu od 145.000,00 kn zapravo ne postoje, odnosno radi 
se o sredstvima koja su raspoređena odlukama Poglavarstva. Ostala su neraspoređena sredstva 
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u iznosu od 5.000,00 kn te Klub vijećnika SDP-a prihvaća da ovaj iznos sredstava do kraja 
2009. god. prebaci Udruzi slijepih Vukovarsko-srijemske županije  

Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje tko je radio financijsku konstrukciju programa 
jer je netočna, nedostaje iznos od 250.000,00 kn. Vijećnik traži pismeni odgovor. Nakon 
stanke i provjere u Upravnom odjelu financija utvrđeno je da je drugim rebalansom Proračuna 
iznos Socijalnog programa smanjen za ova sredstva. 

 
Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća iznosi na glasovanje Prijedlog 

Odluke o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Vinkovaca za 2009. god. koji 
vijećnici prihvaćaju „većinom“ glasova (18 „za“, 5 „uzdržanih“). 
 

O D L U KU 
o izmjenama i dopunama socijalnog Programa Grada Vinkovaca za 2009. godinu 

I. 
U socijalnom Programu Grada Vinkovaca za 2009. godinu («Službeni glasnik» Grada 

Vinkovaca br. 1/09. i 6/09.)  vrše se izmjene i dopune na način da: 
 

-  I.  UVOD 
- STAVAK 1. MJENJA SE I GLASI: 

                « Za provođenje mjera ovoga socijalnog Programa Grada Vinkovaca za 2009. 
godinu u proračunu se osiguravaju sredstva u iznosu od  4.341.250,00 kn. 

- STAVAK 3., iza  točke 15. dodaje se nova točka 16 koja glasi: 
« Novčana naknada umirovljenicima povodom blagdana Božića.» 
 

- II. MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA  
-    točka 2.1. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA, stavak 3.,                      
     mijenja se i glasi: 
     « Za ovu mjeru socijalnog programa osiguravaju se sredstva u iznosu od 700.000,00 kn». 
- točka 2.2.  POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE – briše se. 
-     točka 2.4.  SUBVENCIONIRANJE POHAĐANJA MALE ŠKOLE, stavak 2.  
      mijenja se i glasi: 
      «Za ovu mjeru socijalnog programa osiguravaju se sredstva u iznosu od  
      33.250,00 kn». 
- točka 2.6. NAKNADE OBITELJIMA ZA ROĐENJE DJETETA, stavak 2. mijenja se i 

glasi: 
«Za ovu mjeru socijalnog programa osiguravaju se sredstva u iznosu od 400.000,00 kn». 

-  točka 2.11. JEDNOKRATNA POMOĆ, stavak 2. mijenja se i glasi: 
«Za ovu mjeru socijalnog programa osiguravaju se sredstva u iznosu od  
310.000,00 kn». 

- točka 2.12. SUFINANCIRANJE RAD PUČKE KUHINJE, - briše se. 
- točka 2.13. SUFINANCIRANJE EDUKACIJE PORODILJA, stavak 2. mijenja se i glasi: 
«Za ovu mjeru socijalnog programa osiguravaju se sredstva u iznosu od 31.000,00 kn». 
- iza  točke 2.15. dodaje se točka 2.16. koja glasi: 
      «PRIGODNA NOVČANA NAKNADA KORISNICIMA MIROVINE KOJI   ŽIVE  NA 
PODRUČJU GRADA VINKOVACA  
 Povodom Blagdana Božića korisnicima mirovine koji žive na području Grada Vinkovaca, na 
osnovu popisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, isplatit će se novčana naknada 
kako slijedi: 

1. Umirovljenicima koji primaju mirovinu u mjesečnom iznosu do 1.000,00 kn isplatit 
će se iznos od 300,00 kn. 

2. Umirovljenicima koji primaju mirovinu u mjesečnom iznosu od 1.000,01 kn do 
2.000,00 kn isplatit će se iznos od 200,00 kn. 
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3. Umirovljenicima koji primaju mirovinu u mjesečnom iznosu od 2.000,01 kn do 
2.500,00 kn isplatit će se iznos od 100,00 kn. 

        Za ovu mjeru socijalnog programa osiguravaju se sredstva u iznosu od      
      850.000,00 kn.» 

II. 
U ostalom dijelu socijalni Program Grada Vinkovaca za 2009.god. ostaje 

neizmijenjen. 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» 
Grada Vinkovaca. 

 
TOČKA 7. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio 
Prijedlog Socijalnog programa Grada Vinkovaca za 2010. god. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak izvještava nazočne vijećnike da je Klub vijećnika 
SDP-a podnio amandman na Prijedlog Socijalnog programa Grada Vinkovaca za 2010. god. 
kojim traže da se Udruzi slijepih Vukovarsko-srijemske županije povećaju sredstva za 
10.000,00 kn. Predlaže da se u slučaju iznimnih potreba Udruga slijepih obrati zamolbom 
gradonačelniku za dodjelu sredstava, kako se odmah kod donošenja program ne bi mijenjao, a 
on kao predsjednik Vijeća stoji iza toga da će Udruzi slijepih biti odobrena sredstva. 

Vijećnik Damir Rimac predlaže formiranje radne grupe za izradu kriterija za dodjelu 
sredstava udrugama i ustanovama socijalne skrbi. Upozorava da su za socijalni program za 
2010. god. u proračunu predviđena sredstva u iznosu od 3.505.000,00 kn, a socijalni program 
iznosi 3.507.000,00 kn 

Predsjednik Vijeća iznosi da Vijeće i treba biti korektiv rada gradskih službi. 
Vijećnik Drago Majstorović predlaže da se formira Odbor za socijalnu skrb. 
 

Nakon provedene rasprave predsjednik Gradskog vijeća iznosi na glasovanje Prijedlog 
Socijalnog programa Grada Vinkovaca za 2010. god. koji vijećnici prihvaćaju „većinom“ 
glasova (1 „protiv“). 

 
SOCIJALNI PROGRAM GRADA VINKOVACA ZA 2010.  GODINU 
 

TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca u 2010. godini. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici, bez rasprave, „većinom“ glasova (1 
„protiv“, 1 „uzdržan“) donose 

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VINKOVACA U 2010. GODINI 
 

TOČKA 9. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio 

Prijedlog Programa javnih potreba u športu za područje Grada Vinkovaca za 2010. godinu. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici, bez rasprave, „većinom“ glasova (2 
„protiv“, 3 „uzdržana“) donose 
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P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA PODRUČJE 

GRADA VINKOVACA  ZA 2010. GODINU 
 

TOČKA 10. 
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 2009. god. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici, bez rasprave, jednoglasno 
 

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 2009. godinu 

 
 

TOČKA 11. 
Aktualna pitanja 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 
 
 
 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 15,45 sati. 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 

              


