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 Z A P I S N I K 
sastavljen na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 02. ožujka 2010. 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. Stipo Ćorluka 
2. Kata Krešić  16. Marija Tanocki 
3. Zvonimir Mišić  17. Ivan Bosančić 
4. Jakov Barišić  18. Mate Vukušić 
5. Aladar Spajić  19. Drago Majstorović 
6. Marina Načinović  20. Dubravka Kraljević 
7. Željko Brkić  21. Mario Paljušaj 
8. Mato Benačić  22. Ivan Majhen 
9. Krunoslav Šporčić 23. Dubravko Korenika 
10. Davor Vukovac  24. Anto Jakovljević 
11. Ivan Barbarić  25. Kornelija Krizmanić 
12. Elvis Kovačević  26. Anto Vidović 
13. Andrijana Bošnjak 27. Marijan Mišić 
14. Vladimir Ćirić 
 

IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Damir Rimac     3.   Martina Levaković-Banović  
2. Milica Benić     4. Slavka Bešlagić-Langauer 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik 
Vinkovaca, Tomislav Šarić, zamjenik gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog 
vijeća i pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, Zlata Vuić-Resli, 
pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, 
Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 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, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
Željko Ilić – „Periska“ d.o.o., Vinkovci, 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 predloženi dnevni red koji nazočni vijećnici 
jednoglasno usvajaju. 

 
D N E V N I   R E D 

     Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada 

Vinkovaca u 2010. godini. 
2. Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika gradske 

uprave Grada Vinkovaca. 
3. Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci: 

- prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora. 
- prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut. 
- prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja. 
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4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut trgovačkog društva «Periska» d.o.o. 
Vinkovci. 

5. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku za potpisivanje društvenog 
ugovora o osnivanju zajedničkog trgovačkog društva «Energana Vinkovci» d.o.o. 

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju novih ulica. 
7. Prijedlog Izvješća o radu Gradonačelnika. 
8. Aktualna pitanja. 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni 
zapisnik s prethodne sjednice, uz napomenu da se isti zbog tehničke greške ispravlja  u točki 5 
(izmjena zaključka). Nazočni vijećnici jednoglasno prihvaćaju skraćeni zapisnik s prethodne 
sjednice Vijeća, zajedno sa navedenom ispravkom. 

 
TOČKA 1. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Tomislav Šarić, zamjenik gradonačelnika 
i načelnik Stožera zaštite i spašavanja, koji je iznio Prijedlog Smjernica za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 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, jednoglasno donose 

S M J E R N I C E 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA U 2010. GODINI 
 

TOČKA 2. 
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 
Odluke o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika gradske uprave Grada 
Vinkovaca. 

 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 U svom uvodnom izlaganju izvjestitelj je iznio prijedlog za izmjenu članka 5. u dijelu 
koji se odnosi na poštivanje radnog vremena, točka 3.1.c. 

Vijećnik Anto Jakovljević vezano za članak 13. Prijedloga Odluke predlaže u slučaju 
nesuglasja oko ocjene između ocjenjivača i službenika odnosno namještenika da ocjenjivač 
ukoliko ne uvaži primjedbe službenika odnosno namještenika da pismeno obrazloženje svoje 
ocjene. Postavlja pitanje vezano uz članak 18. kakve su posljedice za službenika odnosno 
namještenika u slučaju negativne ocjene. 

Vijećnik Mate Vukušić iznosi da članak 96. Zakona o lokalnim službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izričito navodi ocjene: 
odličan, vrlo dobar i dobar, te smatra da odluka nije usklađena sa Zakonom i da se trebalo 
voditi zakonskim kriterijima. Slaže se s prijedlogom u pogledu izmjene članka 5. Postavlja 
pitanje u slučaju negativno ocjene za službenika odnosno namještenika hoće li odgovarati 
onaj tko ih je zaposlio. Komentira članak 16. postavljajući hipotetsko pitanje što ako je 
prethodni ocjenjivač bio nestručan ili se uopće ne može doći do te osobe kako će se ocijeniti 
zaposlenika.  

Vijećnica Kornelija Krizmanić upozorava na članak 2. Odluke smatrajući da u istom 
nedostaje  kriterij odnosa prema suradnicima i strankama, koji je naveden u nastavku Odluke. 

Vijećnik Drago Majstorović podržava izlaganje vijećnika Jakovljevića koje se odnosi na 
obrazlaganje ocjene kako ne bi došlo do situacije da se zloupotrijebe službene ovlasti. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da ponašanje službenika navedeno u članku 5. 
točka 3.1.d. uopće ne treba ocjenjivati nego sankcionirati prema Zakonu o radu. 
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Odgovarajući na navedene primjedbe pročelnik Dovhanj iznosi slijedeće: 
- prihvaća primjedbu vijećnice Krizmanić vezanu uz članak 2. Odluke, 
- ocjene su navedene u članku 10. Odluke, 
- pitanja vijećnika Jakovljevića regulirana su člankom 97. Zakona o lokalnim 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te nema 
potrebe posebno ih regulirati odlukom, 

- vezano za primjedbu uz članak 16. iznosi da će se ovisno o konkretnoj situaciji iznaći 
neki mehanizam za ocjenjivanje. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak smatra da u članku 18. koji regulira kriterije za dodatke 

na plaću i pravo napredovanja treba ostaviti prostor i za suprotne mjere. 
Pročelnik Dovhanj iznosi da je Zakon o plaćama omogućio nagradu do tri plaće, ali da za 

smanjenje plaće zasad ne postoji zakonska podloga. 
Potpredsjednica Vijeća Kata Krešić iznosi da se ovdje radi o kriterijima za ocjenjivanje, a 

sankcije proizlaze iz Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi. 

Vijećnik Drago Majstorović iznosi da načelno podržava ocjenjivanje, ali se boji 
subjektivnog ocjenjivanja. 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da vjerojatno uvijek postoji mogućnost 
subjektivnog ocjenjivanja ali bi ovo ocjenjivanje u principu djelatnicima trebalo biti 
motivacija za rad. 

Vijećnik Mate Vukušić iznosi da bi svi trebali imati ujednačene kriterije za ocjenjivanje. 
 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova (2 „protiv“, 5 

„uzdržanih“, ostali „za“) donose 
O D L U K U  

o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika  
gradske uprave Grada Vinkovaca 

 
TOČKA 3. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za 
izbor i imenovanja, koji je iznio Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora 
Glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci. 

 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 (5 
„uzdržanih“, ostali „za“) donose 

R J E Š E N J E 

o imenovanju članova Školskog odbora Srednje glazbene škole Vinkovci 
I. 

Za članove Školskog odbora Srednje glazbene škole Vinkovci, imenuju se: 
1. Sanja Čurko, profesor, Vinkovci, Hrvatskih kraljeva 27a, 
2. Zlatko Knezović, nastavnik, Osijek, Vinkovačka 30, 
3. Zlatko Dovhanj, dipl. iur., Vinkovci, I. Vučića 4, 
4. Ivan Rimac, dipl.oec., Vinkovci, I. Gundulića 48, 
5. Ivica Zupković, prof., Vinkovci, Hrvatskih žrtava 17, 
6. Kata Krešić, dr. med., Vinkovci, Ulica lipa 24, 
7. Senko Bošnjak, dipl. oec., Vinkovci, V. Kovačića 9, 
8. Katarina Šumanovac, Vinkovci,  I. Kršnjavog 16. 

II. 
Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno 

imenovani. Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora. 
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III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom 

glasniku« Grada Vinkovaca. 
 

U sklopu ove točke tajnik Vijeća Zlatko Dovhanj iznio je Prijedlog Odluke o davanju 
suglasnosti na Statut Glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci. 

Prijedlog Statuta nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mario Paljušaj rekavši da 

podržava sva kulturna zbivanja u gradu. Smatra da je prijedlog Statuta kvalitetno napravljen, 
te pozitivnim pomakom što je za obnašanje dužnosti ravnatelja ponovno određena visoka 
stručna sprema. Postavlja pitanje tko priprema materijale za Vijeće te smatra da bi trebalo 
ujednačiti njihovu kvalitetu. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak podržava izlaganje vijećnika Paljušaja. 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
I. 

             Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Glazbene škole Josipa Runjanina sa sjedištem 
u Vinkovcima,  Istarska 3. 

 
Pod istom točkom dnevnog reda Jakov Barišić iznio je Prijedlog Rješenja o 

imenovanju privremenog ravnatelja Glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci, koji se nalazi 
u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici, bez rasprave, „jednoglasno“ donose 

R J E Š E N J E 
o imenovanju privremenog ravnatelja Glazbene škole Josipa Runjanina 

 
I. 

Za privremenog ravnatelja Glazbene škole Josipa Runjanina u Vinkovcima imenuje se 
Darko Domaćinović, prof. 

II. 
 Privremeni ravnatelj ovlašten je pod nadzorom osnivača obaviti pripreme, pribaviti 
dokumentaciju i podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova. 

 
III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom 
glasniku« Grada Vinkovaca. 

 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Željko Ilić, privremeni direktor 

Trgovačkog društva „Periska“ d.o.o. Vinkovci koji je iznio Prijedlog Odluke o davanju 
suglasnosti na Statut trgovačkog društva «Periska» d.o.o. Vinkovci. 

 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 
„uzdržan“) donose 

O D L U KU 
I. 

             Daje se suglasnost na prijedlog Statuta trgovačkog društva PERISKA d.o.o. sa 
sjedištem u Vinkovcima, Kralja Zvonimira 1. 
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TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivan Bosančić, Vukovarsko-srijemska 

županija – Upravni odjel za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja, koji je iznio Prijedlog 
Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku za potpisivanje društvenog ugovora o 
osnivanju zajedničkog trgovačkog društva «Energana Vinkovci» d.o.o. 

 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 Kornelija Krizmanić 
rekavši da načelno podržava ovu ideju, ali ovaj materijal smatra previše pojednostavljenim i 
nedovoljno razrađenim. Postavlja pitanje da li je provedeno istraživanje kolika je isplativost 
projekta odnosno koliko se može dobiti sirovine. 

Vijećnica predlaže amandman na članak 14. Društvenog ugovora o osnivanju „Energane 
Vinkovci“ d.o.o. u smislu da se postave osnovni uvjeti za imenovanje direktora. 

Potpredsjednik Vijeća Zvonimir Mišić, govoreći i kao direktor Hrvatskih šuma Vinkovci, 
ističe da bezrezervno podržava osnivanje „Energane Vinkovci“ d.o.o. budući da je u 
„Spačvanskom bazenu“ 77.000 ha šuma sa velikim zalihama drvne mase koja bi se mogla 
iskoristiti za proizvodnju toplinske energije, a koja se do sada izvozila. Transport drvne mase 
se isplati ukoliko je udaljenost manja od 50 km, a istraživanja su pokazala da je proizvodnja 
toplinske energije iz drvne mase odnosno „sječke“ bitno ekonomičnija od proizvodnje iz 
drugih izvora energije. Obilaskom potrošača na terenu došlo se do zaključka da su svi 
zainteresirani za ovaj projekt, a i Europska unija daje nepovratna sredstva za proizvodnju 
energije iz obnovljivih izvora. 

Vijećnik Mate Vukušić podržava ovakav način razmišljanja, te postavlja pitanje gdje će 
biti toplana. Sugerira da se projekt odradi kvalitetno, makar to iziskivalo i veća financijska 
sredstva, kako bi projekt bio dugoročno funkcionalan. 

Vijećnik Ivan Majen uz pohvalno mišljenje o projektu postavlja slijedeća pitanja: 
1. da li je napravljena ozbiljna stručna investicijska studija, jer sama ideja nije dostatna, 
2. jesu li navedeni podaci točni ili se radi o procjeni, 
3. tko će financirati projekt prije investicijske baze, 
4. tko će od četiri osnivača Društva dati hipoteku, 
5. po kojem kriteriju su odabrani partneri, 
6. rok završetka radova je nerealan, 
7. hoće li se moći dobiti sredstva od Fonda za energetsku učinkovitost i od Europske 

unije, 
8. prirodna energija ima nizak energetski koeficijent, te se postavlja pitanje stručnosti i 

točnosti navedenih podataka. 
Predlaže da se materijal doradi prema pravilima struke i razmatra na slijedećoj sjednici 

Vijeća. 
 Vijećnik Mario Paljušaj smatra da u ovom materijalu nema dovoljno stručnih i 
provjerenih informacija da bi se isti mogao podržati. 
 Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak podržava ovaj materijal smatrajući da imamo 
prirodne izvore za proizvodnju energije koje treba iskoristiti. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja izvjestitelj Bosančić iznosi da je lokacija za 
postrojenje energane predviđena na Kanovcima gdje se u krugu od 2 kilometra nalazi 14 
potrošača. Studija je izrađena od strane „Energane“, a studije na ovu temu mogu se naći i na 
strojarskim i elektrotehničkim fakultetima. Fond za energetsku učinkovitost podržava ovakve 
projekte kao i Europska unija, bilo bespovratnim sredstvima bilo povoljnim kreditima. 
Energetski koeficijent iskorištenosti je 20% kod starih tehnologija, a 33% kod novih. Partneri 
za projekt imaju svoju infrastrukturu, a do registracije vršitelj dužnosti će raditi volonterski. 
 
 Vijećnik Ivan Majhen postavlja pitanje tko će financirati projekt od osnivanja 
„Energane“ do dobivanja novca, jer europski fondovi ovakve projekte prate retroaktivno. 
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 Predsjednik  Vijeća, vezano za amandman vijećnice Krizmanić, predlaže da se isti 
prihvati djelomično u smislu određivanja uvjeta za direktora Društva tako da se uvjetuje VSS 
i 5 godina radnog iskustva u struci, a ne prihvati formulacija u amandmanu „na rukovodećim 
poslovima“.  

Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova (25 „za“, 2 „uzdržana“) 
djelomično prihvaćaju navedeni amandman i donose Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja 
gradonačelniku za potpisivanje društvenog ugovora o osnivanju zajedničkog trgovačkog 
društva «Energana Vinkovci» d.o.o. 

Z A K L J U Č A K 
I. 

 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vinkovaca za potpisivanje društvenog ugovora o 
osnivanju zajedničkog trgovačkog društva „Energana Vinkovci“ d.o.o. u kojem bi Grad 
Vinkovci sudjelovao s 25% u temeljnom ulogu (osnivačkom kapitalu), koji iznosi 20.000,00 
kuna. 
 
 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Vladimir Ćirić, predsjednik Komisije za 

određivanje imena ulica i trgova u gradu koji je iznio Prijedlog Rješenja o imenovanju novih 
ulica. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 

U svom uvodnom izlaganju predsjednik Komisije je izvijestio nazočne vijećnike da su 
stanari dijela Ulice Dragutina Žanića-Karle nakon detaljnog upoznavanja sa procedurom 
promjene naziva ulice odustali od  prijedloga za preimenovanje, odnosno vraćanje starog 
naziva: Ružina ulica – dijelu ulice koji od kućnog broja 5a ide prema nogometnom igralištu 
NK „Lokomotiva“ Vinkovci. Također je dao obrazloženje pojedinih prijedloga za nazive 
ulica, te izvijestio nazočne vijećnike da je Klub vijećnika SDP-a uputio prijedlog za 
preimenovanje ulica koji će se zajedno s prijedlozima za preimenovanje ulica u Mirkovcima 
razmatrati na jednoj od slijedećih sjednica. 

Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

R J E Š E N J E 
I. 

 Novonastalim ulicama u k.o. Vinkovci – Naselje Vinkovci koje do sada nisu imale 
ime određuje se naziv: 
1. k.č.br. 5117/11    «Ulica Rudolfa Sremeca», 
2. k.č.br. 6235/1    «Ulica Antuna Takšića» 
3. k.č.br. 6227-5145    «Ulica kod Silosa» 
4. k.č.br. 5145/1    «Ulica Martina Ballinga», 
5. k.č.br. 5145/6    «Kumanova ulica» 
6. k.č.br. 4121/11    «Ulica vinski put». 
 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» 
Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je dr. Mladen Karlić, gradonačelnik 

Vinkovaca koji je podnio Izvješće o radu. 
 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 donose 
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Z A K L J U Č A K 
I. 

 Prima se na znanje i prihvaća Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vinkovaca za 
razdoblje lipanj-prosinac 2009. godine. 

 
TOČKA 8. 

Aktualna pitanja 
 

Vijećnik Mario Paljušaj postavlja slijedeća pitanja: 
1. Kada će biti raspisan natječaj za gradske stanove i kakvi će biti kriteriji? 
2. Što je sa projektom škole u Mirkovcima? 
3. Da li Gradsko gospodarstvo vodi spor protiv državne Komisije za kontrolu postupaka 

javne nabave u cilju da im se omogući direktno ugovaranje održavanja zgrada mimo 
Zakona o javnoj nabavi? 

4. U ime Kluba vijećnika SDP-a predlaže da se Ulica Mile Budaka nazove po Draženu 
Petroviću. 

 
Vijećnik Anto Jakovljević postavlja slijedeća pitanja: 

1. Kako će se riješiti odvijanje nastave u osnovnoj školi u Mirkovcima, obzirom na 
nesrazmjer između broja učenika i raspoloživog prostora? 

2. Da li se na autobusnim stajalištima u gradu može postaviti vozni red? 
 
Vijećnik Dubravko Korenika postavlja slijedeća pitanja: 

1. Obzirom da svaki objekt veći od 12 m2 mora imati građevinsku dozvolu postavlja 
pitanje da li su kiosci kod pošte bespravno sagrađeni, jer po nalazu Sanitarne 
inspekcije nisu imali niti priključak vode. 

2. Terasa restorana „Maslina“ (koja je u stvari zidani objekt) bespravno je sagrađena na 
gradskom zemljištu, te postavlja pitanje kako će se to riješiti (legalizacijom ili 
uklanjanjem). Isti je slučaj i sa stepeništem koje vodi u „Vanila club“ 

 
Vijećnica Kornelija Krizmanić postavlja slijedeća pitanja: 

1. Da li je u planu adaptacija kolnika u Ulici M. Ivanića? 
2. Što je sa prometnom signalizacijom kod novih ulica u Vinkovačkom Novom Selu? 
3. Da li se sve odluke objavljuju u „Službenom glasniku“? 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe gradonačelnik dr. Mladen Karlić 

iznosi slijedeće: 
1. Natječaj za stanove bio je prije 3 mjeseca i postoji lista prioriteta. 
2. Za odvijanje nastave u osnovnoj školi u Mirkovcima pronaći će se rješenje bilo 

kroz povećanje broja djece u razrednim odjelima bilo kroz prijevoz određenog 
broja djece u osnovne škole u gradu. 

3. O tome da li Gradsko gospodarstvo vodi spor protiv državne Komisije za kontrolu 
postupaka javne nabave u cilju da im se omogući direktno ugovaranje održavanja 
zgrada mimo Zakona o javnoj nabavi nema informacija i to će se provjeriti. 

4. O promjeni naziva Ulica Mile Budaka smatra da je najbolje pitati građane koji 
stanuju u toj ulici. 

5. Na autobusnim stajalištima moguće je postaviti red vožnje. 
6. Za kioske je Grad raspisao natječaj za zemljište, a za dalje je nadležna građevinska 

inspekcija. 
7. Za terasu objekta „Maslina“ su pokrenute radnje da se legalizira, a za stepenište 

„Vanila cluba“ treba provjeriti stanje. 
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Pročelnik Slišković iznosi da će se postaviti prometna signalizacija u novim ulicama u 
Vinkovačkom Novom Selu, a tu dio posla treba odraditi Prometna policija prema dojavama 
građana. 
 
 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 16,45 sati. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 

              


