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Z A P I S N I K 
sastavljen na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 30. kolovoza 2010. god. s početkom u 13,06 sati 
u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem 
predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 

 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Senko Bošnjak   16. Marija Tanocki 
2. Kata Krešić  17. Ivan Bosančić 
3. Zvonimir Mišić  18. Damir Rimac 
4. Jakov Barišić  19. Mate Vukušić 
5. Aladar Spajić  20. Milica Benić 
6. Marina Načinović  21. Drago Majstorović 
7. Željko Brkić  22. Dubravka Kraljević 
8. Mato Benačić  23. Mario Paljušaj 
9. Krunoslav Šporčić 24. Martina Levaković Banović  
10. Davor Vukovac  25. Dubravko Korenika 
11. Ivan Barbarić  26. Anto Jakovljević 
12. Elvis Kovačević  27. Marijan Mišić 
13. Andrijana Bošnjak 28. Slavka Bešlagić-Langauer 
14. Vladimir Ćirić  29. Anto Vidović 
15. Stipo Ćorluka  
  
 

IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Ivan Majhen  2. Kornelija Krizmanić 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik 
Vinkovaca, Nada Čordašić, zamjenica 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 prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, 
Dragutin Veselčić, direktor Vinkovačke televizije d.o.o., 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 vijećnica Martina Levaković Banović uputila 
primjedbu na zapisnik sastavljen povodom poziva za 15. sjednicu Gradskog vijeća u kojoj 
navodi da je u zapisniku neistinito navedeno da je ispričala svoj nedolazak na sjednicu. 
Vijećnica u primjedbi navodi da to nije učinila niti ona, niti itko od predstavnika Kluba 
vijećnika SDP-a. 
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Predsjednik Vijeća prihvaća navedenu primjedbu te će se zapisnik u tom smislu 
korigirati i dostaviti imenovanoj vijećnici. 

Vijećnik Damir Rimac navodi da je Klub vijećnika SDP-a uputio primjedbu na dnevni 
red ponovno sazvane 15. sjednice budući da je time prekršen članak 48. Poslovnika koji 
propisuje da ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da nije nazočan potreban broj 
vijećnika/ca, istu odgađa za određen dan i sat. Smatra da je, s obzirom da zakazana sjednica 
nije održana, današnja sjednica trebala biti nastavljena s ranije predloženim dnevnim redom  
od 14. srpnja 2010. god. uz eventualnu dopunu, te u tom smislu predlaže i novu numeraciju 
dnevnog reda, tako da predložena točka 4. bude točka 1., predložena točka 5. bude točka 2., a 
predložene točke 1., 2. i 3. u dnevnom redu od 24. kolovoza 2010. god., budu točke 3., 4. i 5., 
dok bi u ostalom dijelu predloženi dnevni red ostao nepromijenjen. Isti vijećnik stavlja 
primjedbu da je na oba poziva za sjednicu navedena ista klasa i urudžbeni broj što smatra 
kršenjem Pravilnika o klasifikacijskim oznakama i Uredbe o uredskom poslovanju.  

 
Tajnik Gradskog vijeća Zlatko Dovhanj u svom obraćanju navodi slijedeće: 
- kod klasifikacijske oznake radi se o grešci, 
- vezano za članak 48. Poslovnika smatra da je vijećnik Rimac djelomično u pravu, 
- dnevni red je proširen po redoslijedu pravne snage akata. 
 
Vijećnik Rimac prihvaća ispriku tajnika vezano za klasifikacijske oznake ali 

upozorava da je ista klasa i urudžbeni broj naveden na svim pozivima za sjednice Gradskog 
vijeća. Budući da oba poziva za današnju sjednicu imaju istu brojčanu oznaku smatra da se 
može raditi samo po prvom predloženom dnevnom redu, jer ustvari nije niti napravljen novi 
dokument, a ukoliko se ispravlja brojčana oznaka ne zna koliko je to pravno utemeljeno, te 
smatra da bi u tom pogledu trebalo zatražiti mišljenje više pravne instance o pravilnosti 
takvog načina rada. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da je dnevni red proširen po prijedlogu 

stručnih službi, a prihvaća sugestiju Kluba vijećnika SDP-a te se njihov prijedlog dnevnog 
reda može staviti na glasovanje. Naglašava da nije bilo nikakve namjere za krivotvorenjem 
dokumenata, već se radi o pogrešci koja će se ispraviti. 

 
Tajnik Gradskog vijeća Zlatko Dovhanj iznosi da se radi o formalno-pravnim 

propustima a ne krivotvorinama, te  je za iste spreman snositi odgovornost. Učinjena greška 
se može ispraviti, treba samo odrediti pravni način. 

 
Vijećnik Damir Rimac prihvaća iznesena obrazloženja. 
 
Predsjednik Vijeća određuje stanku u trajanju od 10 minuta. 
 
Nakon stanke predsjednik Vijeća iznosi dnevni red po prijedlogu Kluba vijećnika 

SDP-a te vijećnici isti jednoglasno prihvaćaju. 
 

 
D N E V N I   R E D 

     Skraćeni zapisnik 
1. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju “Vinkovačke televizije” d.o.o. 

Vinkovci za 2009. god. 
2. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana školskog odbora i imenovanje novog člana 

školskog odbora Osnovne škole Antun Gustav Matoš Vinkovci. 
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3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Vinkovaca za 
2009. godinu. 

4. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja 
nerazvrstanih cesta na području Grada Vinkovaca temeljem ugovora o povjeravnju 
komunalnih poslova. 

5. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2011.-
2013. godine. 

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice 
Vinkovci. 

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta “Joza 
Ivakić” Vinkovci. 

8. Aktualna pitanja. 
 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 
14. sjednice Vijeća te iznosi da je Klub vijećnika SDP-a stavio primjedbu u kojoj je navedeno 
da je sjednica započela u 13,40 sati, a ne u 13,00 sati kako je navedeno u zapisniku. 

 
Predsjednik Vijeća djelomično prihvaća navedenu primjedbu i iznosi da je ista sjednica 

započela u 13,28 sati . 
 
Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje može li predsjednik argumentirati svoju tvrdnju 

da je sjednica započela u 13,28 sati, te insistira na podatku da je početak sjednice bio u 13,40 
sati. 

Budući da vijećnici nisu imali primjedbe na suštinski sadržaj zapisnika, predsjednik 
Vijeća stavlja na glasovanje termin početka održavanja  14. sjednice te se vijećnici 
izjašnjavaju kako slijedi: 

- početak sjednice u 13,28 sati – 17 vijećnika „za“, 
- početak sjednice u 13,40 sati – 7 vijećnika „za“ i 4 „uzdržana vijećnika“. 
 
 

TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Dragutin Veselčić, direktor Vinkovačke 

televizije d.o.o., koji je podnio Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju 
“Vinkovačke televizije” d.o.o. Vinkovci 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 Mate Vukušić koji se slaže 
da ne treba širiti negativnu sliku oko Vinkovačke televizije, a Grad kao dobar gospodar mora 
voditi računa o istoj. Zabrinjavajući je sažetak izvješća u kojem se kaže da više nema prostora 
za značajne uštede a da se to negativno ne odrazi na kvalitetu i obujam programa, te se 
izražava zabrinutost od mogućih blokada i ovrha od strane vjerovnika. Postavlja pitanje kako 
se planiraju dobiti tražene koncesije budući da postoje neizmirena dugovanja prema državi. 
 
 Vijećnik Dubravko Korenika ističe da je situacija alarmantna, jer prema financijskom 
izvješću dugovanja VTV-a su nadvisila vrijednost imovine i jedinim rješenjem smatra 
pokrivanje gubitaka od strane vlasnika. Postavlja pitanje da li VTV, budući da ne plaća porez 
državi, ima pismeni ugovor sa Poreznom upravom o načinu podmirenja svojih poreznih 
obveza. Ovakvo stanje na VTV-u smatra preduvjetom za otvaranje stečajnog postupka. 
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Vijećnica Milica Benić postavlja pitanje ravnatelju Dragutinu Veselčiću, koji je 
svojevremeno kandidirao za ravnatelja HRT-a, da li se program koji je tom prilikom ponudio 
može primijeniti na VTV-u. 

 
Vijećnik Damir Rimac, smatra da je opstanak VTV-a veoma bitan za ovaj grad te 

stavlja slijedeće primjedbe i pitanja: 
- zašto Vijeće nije dobilo izvješće VTV-a o radu za 2008. god. – da li je to stopirano 

od strane predsjednika Nadzornog odbora, jer je izvješće o radu VTV-a konstantno 
prezentirano Vijeću od 1999. god., 

- kolika je naknada članova Nadzornog odbora, 
- što su uprava i članovi Nadzornog odbora poduzeli da ne dođe do ovakvog stanja, 
- da li Nadzorni odbor ima plan za sanaciju VTV-a i dovođenje na pozitivnu nulu, 

što smatra najrealnijim rješenjem. Sredstva u VTV trebaju plasirati suvlasnici 
sukladno vlasničkoj strukturi 

 
Vijećnik Anto Vidović iznosi mišljenje da bi VTV i u slučaju pokrivanja gubitaka 

ubrzo dospio u istu financijsku situaciju, jer na VTV-u moraju mijenjati način rada i 
prilagoditi se tržišnim uvjetima. 

 
Vijećnik Anto Jakovljević smatra nekorektnim rad VTV-a, jer na prošlim lokalnim 

izborima nisu izvršene niti usluge koje su plaćene, te nije objavljena slika kandidata stranke 
HDSSB za gradonačelnika, a iznesene su i dezinformacije o stranci. Također postavlja pitanje 
da li uprava VTV-a ima konkretan plan izlaska iz krize. 

 
Vijećnik Damir Rimac u ime Kluba vijećnika SDP-a iznosi mišljenje da su u slučaju 

VTV-a srušene sve ekonomske teorije dobrog gospodarenja i da Klub vijećnika SDP-a  neće 
podržati ovo izvješće zbog nepodmirenih dugovanja. Postavlja pitanje da li je VTV dobio 
novu koncesiju budući da je stara istekla 01. srpnja 2010. god. a jedan od uvjeta za dobivanje 
koncesije su podmirena porezna dugovanja. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe direktor VTV-a Dragutin 

Veselčić iznosi slijedeće: 
- podnesen je zahtjev za dobivanje nove koncesije budući da se sa dostavljenom 

potvrdom Porezne uprave o obročnoj otplati dugovanja prema državi može dobiti 
nova koncesija, 

- VTV ima poslovnih teškoća ali nije u situaciji za otvaranje stečajnog postupka, 
- program koji je ponudio prilikom kandidature za ravnatelja HRT-a nije moguće 

preslikati jer HRT raspolaže daleko većim financijskim sredstvima, 
- članovi Nadzornog odbora ne primaju naknadu za rad, 
- Nadzorni odbor, uprava, suvlasnici i članovi skupštine VTV-a zajedno traže 

najbolji mogući put izlaska iz poslovnih teškoća, 
- uplaćena sredstva Grada i Županije VTV-a trenutno nisu upotrijebljena jer ostali 

suvlasnici nisu pokazali interes za dokapitalizaciju, što znači da će vjerojatno Grad 
i Županija morati povećati svoje vlasničke udjele. 

   
Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje da li su sredstva Grada i Županije na računu 

VTV-a ili posebnom računu, a svjestan je da je neophodno ući u projekt dokapitalizacije. 
Također postavlja pitanje da li se razgovaralo sa strateškim partnerom iz Srbije. 

 



 5

Pročelnica Upravnog odjela financija Sanja Bošnjak iznosi da su sredstva u iznosu 
450.000,00 kuna prenijeta na žiro račun Vinkovačke televizije 2007. godine, s ciljem 
povećanja temeljnog kapitala VTV-a, uz zadržavanje iste strukture vlasništva. Na zahtjev 
gradske uprave o tijeku provedbe dokapitalizacije, Vinkovačka televizija se očitovala da je  
proces u tijeku, obzirom da neki od vlasnika nisu izvršili uplate. U očitovanju se navodi kako 
u 2007., 2008. i 2009. godini Vinkovačka televizija izjavljuje da se sredstva uplaćena od 
Grada Vinkovaca nalaze na računu  rezervacije Vinkovačke televizije. 

 
Vijećnik Stipo Ćorluka smatra da bi se pretplata koja se plaća HRT-u trebala podijeliti 

50% HRT-u, 50% VTV-u. 
 
Direktor VTV-a Dragutin Vesečić podržava prijedlog vijećnika Ćorluke. 
Vezano za sredstva Grada i Županije ona se nalaze na posebnom računu, a sa 

poslovnim subjektima iz Srbije nisu vođeni nikakvi pregovori. 
 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova (18 „za“, 9 „protiv“ i 

2 „uzdržana“ donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
I. 

             Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju „Vinkovačke televizije“ d.o.o. za 
2009. god. 
 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za 

izbor i imenovanja koji je iznio Prijedlog Rješenja o razrješenju člana školskog odbora i 
imenovanje novog člana školskog odbora Osnovne škole Antun Gustav Matoš Vinkovci. 

 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 Mario Paljušaj rekavši da je 
u sredstvima javnog priopćavanja bilo raznih informacija o školskim odborima, te slijedom 
toga moli da mu se dostavi popis članova školskih odbora sa stručnom spremom i datumom 
trajanja mandata.  

 
Vijećnik Ivan Barbarić, koji je ujedno i član školskog odbora navedene škole iznosi da 

je članica školskog odbora Zvonimirka Roth koja je podnijela zahtjev za razrješenje, bila 
kandidat za ravnatelja iste škole, te smatra da je njena ostavka uzrokovana neizborom za 
ravnatelja.  

Vijećnik Aladar Spajić, koji je također član školskog odbora navedene škole, podržava 
obrazloženje vijećnika Barbarića. 

 
Vijećnik Mario Paljušaj upozorava da nije dobro da 6 članova školskog odbora 

imenuje politika, a samo 2 člana struka. 
 
Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose slijedeća Rješenja: 
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R J E Š E NJ E 
o razrješenju člana školskog odbora osnovne škole Antun Gustav Matoš Vinkovci 

 
I. 

             Zvonimirka Roth, profesor, Komletinci, Braće Radića 63, razrješuje se člana školskog 
odbora osnovne škole Antun Gustav Matoš iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, 
zbog podnesene ostavke na članstvo u školskom odboru. 

 
II. 

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

  
R J E Š E NJ E 

o imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole „Antun Gustav Matoš“ Vinkovci 
 

I. 
             Marija Vorgić, nastavnica povijesti i geografije, Vinkovci, I. Kozarca 25, imenuje se 
za člana školskog odbora Osnovne škole „Antun Gustav Matoš“ Vinkovci, iz reda učitelja, 
nastavnika i stručnih suradnika. 

II. 
Mandat člana školskog odbora traje do isteka vremena na koje je bio izabran raniji 

član školskog odbora. 
III. 

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

 
TOČKA 3. 

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog 
odjela financija, koja je iznijela Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i 
poslovanja Grada Vinkovaca za 2009. 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 Damir Rimac iznoseći 
mišljenje da je nalaz Državne revizije konačan i kao takav vijećnici ga mogu samo primiti na 
znanje, te nema potrebe za glasovanjem. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da je zakonska obveza predočiti vijećnicima 
nalaz Državne revizije, te isti stavlja na glasovanje. 

 
Vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova (18 “za”, ostali nisu glasovali”) donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
Prihvaća se informacija Državnog ureda za reviziju, Područni ured Vukovar, o 

obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Vinkovaca za 2009. god. 
 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog 

odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, koji je iznio Prijedlog Odluke o 
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povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području 
Grada Vinkovaca temeljem ugovora o povjeravnju komunalnih poslova. 

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

Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici jednoglasno donose 
 

ODLUKU 
o povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta  
 

1. Grad Vinkovci povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 
nerazvrstanih cesta na  području Grada Vinkovaca  trgovačkom društvu Cestorad d.d.,  
Vinkovci, Duga 23. 

2. Ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta sklopit će se za razdoblje od četiri godine. 
3. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti utvrdit će se ugovorom o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove Odluke. 
4. Ponuda trgovačkog društava Gravia d.o.o., Osijek, Gundulićeva 65 - odbacuje se 

kao nepravovaljana. 
 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković, pročelnik Upravnog 

odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, koji je iznio Prijedlog Srednjoročnog 
(trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2011.-2013. godine. 

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

Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici jednoglasno donose 
 

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN DAVANJA  
KONCESIJA ZA RAZDOBLJE OD 2011. - 2013. GODINE 

 
I. 

 Ovim Planom utvrđuju se gospodarska područja u kojima se planiraju dati koncesije 
na području Grada Vinkovaca, djelatnosti koje će se obavljati na temelju koncesije, rok na 
koji se koncesije daju,  planirani rashodi za koncesije  i prihodi od koncesija. 
 

II. 
 U skladu s važećim ugovorima o obavljanju određenih djelatnosti putem ugovora o 

koncesiji u Gradu Vinkovcima utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija 
za razdoblje 2011. - 2013. godine, kako slijedi: 
 
Gospodarska područja  
u kojima se planiraju  
dati koncesije 

Djelatnosti koje će 
se obavljati na 
temelju koncesije 

Rok na koji 
se koncesija 
daje 

Planirani 
rashodi  
za koncesiju 

Planirani 
prihodi  
od koncesije 

Komunalno 
gospodarstvo 

Skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada 

10 godina trošak provedbe 
postupka 

3.320.000,00  

Komunalno 
gospodarstvo 

Dimnjačarski 
poslovi 

5 godina trošak provedbe 
postupka 

   340.000,00 

Komunalno 
gospodarstvo 

Prijevoz pokojnika 5 godina trošak provedbe 
postupka 

      4.000,00 

Vodno gospodarstvo Čišćenje septičkih i 3 godine trošak provedbe     44.000,00 
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i sabirnih jama  postupka 
   

III. 
Godišnji plan davanja koncesija donosi Gradonačelnik. 

  
IV. 

Ovaj Plan objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca. 
 
 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za 

izbor i imenovanja koji je iznio Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća 
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 nazočni vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 

 
I. 

             Za članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci iz reda javnih 
djelatnika imenuju se: 

1. Božo Galić 
2. Marina Načinović 

II. 
Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.  

 
III. 

Ovo Rješenje 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 Jakov Barišić, koji je iznio 
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ 
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, jednoglasno donose 
 

 
R J E Š E NJ E 

o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta «Joza Ivakić» Vinkovci 
 

I. 
             Za članove Kazališnog vijeća Gradskog kazališta «Joza Ivakić» Vinkovci iz reda 
uglednih umjetnika i radnika u kulturi  imenuju se: 

1. Marija Tanocki 
2. Željka Plavšić 
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II. 
Mandat članova Kazališnog vijeća traje 4 godine, a teče od dana konstituiranja 

Kazališnog vijeća.  
III. 

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

 

TOČKA 8. 
Aktualna pitanja 

 
1. Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje nelegalno postavljenih ljetnih terasa u 

Glagoljaškoj ulici koje zauzimaju pješačku stazu i onemogućavaju normalno kretanje 
pješaka, odnosno do kada će Grad tolerirati uzurpiranje javne površine? 

 
2. Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje da li može dobiti transkript ili audiozapis 

današnje sjednice Vijeća? 
 

3. Vijećnik Anto Vidović postavlja pitanje da li se u Zvonarskoj ulici mogu poboljšati 
uvjeti za kretanje pješaka? 

 
4. Vijećnik Mario Paljušaj uz pohvalu novim web stranicama Grada postavlja pitanje da 

li se ista stranica može izraditi i na stranom jeziku (engleski, njemački)?  
 

Također postavlja pitanje koja je svrha pruge na ulasku iz Nuštra u Vinkovce? 
 
5. Vijećnik Anto Jakovljević iznosi da je u sredstvima javnog priopćavanja objavljena 

vijest o preimenovanju ulica u Mirkovcima, te postavlja pitanje kada će 
preimenovanje ulica doći na dnevni red sjednice Vijeća. Također smatra da za 
autobusna stajališta (Mirkovci) treba izdati zabranu plakatiranja. 

 
6. Vijećnica Martina Levaković-Banović postavlja pitanje zašto se išlo u krpanje rupa u 

Dugoj ulici kada je cijela Duga ulica predviđena za uređenje, te isto smatra 
neracionalnim trošenjem sredstava 

 
Predsjednik Vijeća iznosi da je otvaranje natječaja za uređenje Duge ulice u rujnu, a 

ovo je samo bila sanacija dijelova ulice da ne bi došlo do ugrožavanja prometa, te smatra 
da se ne radio o neracionalnom trošenju sredstava. 

 
7. Vijećnik Marijan Mišić iznosi slijedeće: 

- pohvalu mještana ulice Slavija zbog izgradnje kanalizacije, 
- Ulica makova u MO Mala Bosna planira li se kanalizacija i asfaltiranje, 
- Hercegovačka ulica (Slavija) – produženje ceste, 
- hoće li Grad produljiti djelatno vrijeme ugostiteljskih objekata za vrijeme 

održavanja 45. Vinkovačkih jeseni. 
 

Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Ante Slišković, pročelnik 
Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada iznosi slijedeće: 
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- komunalni redari Grada Vinkovaca u okviru svojih odgovornosti kontroliraju rad 
ljetnih terasa, 

- rješenje problema pješačke staze u Zvonarskoj ulici nije trenutno moguće jer se 
radi o privatnim parcelama, 

- pruga na ulazu u Vinkovce nije na gradskoj cesti, a maksimalno je uređena i 
dovedena u razinu ceste, tako da ne ugrožava i otežava promet, 

- vezano za lijepljenje plakata na autobusnim stajalištima komunalni redari 
interveniraju, a mogu se postaviti i oglasni stupovi u Mirkovcima, 

- Ulica makova je jedna od novijih ulica u gradu i trenutno nije u planu uređenja, ali 
se njeno uređenje može planirati u novom programu, kao i uređenje Hercegovačke 
ulice. 

 
 Zamjenica gradonačelnika Nada Čordašić iznosi slijedeće: 

- prijedlog za dvojezičnost gradskih web stranica smatra dobrim, 
- za preimenovanje ulica u Mirkovcima još nije stigao službeni prijedlog MO 

Mirkovci, 
- ugostiteljskim objektima će se za vrijeme jeseni produljiti djelatno vrijeme. 

 
 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 16,00 sati. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 


