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 Z A P I S N I K 
sastavljen na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 15. veljače 2012. 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   12. Vladimir Ćirić 
2. Kata Krešić    13. Marija Tanocki 
3. Jakov Barišić   14. Ivan Bosančić 
4. Marina Načinović   15. Mate Vukušić 
5. Željko Brkić   16. Drago Majstorović 
6. Željko Bak    17. Dubravka Kraljević 
7. Krunoslav Šporčić   18. Dubravko Korenika 
8. Davor Vukovac   19. Anto Jakovljević 
9. Ivan Barbarić   20. Marijan Mišić 
10. Mario Dražić   21. Anto Vidović  
11. Andrijana Bošnjak   
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Milica Benić   6. Mario Paljušaj 
2. Zvonimir Mišić   7. Martina Levaković-Banović 
3. Aladar Spajić   8. Ivan Majhen 
4. Stipo Ćorluka   9. Kornelija Krizmanić 
5. Damir Rimac   10.Slavka Bešlagić-Langauer 

 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, 
Tomislav Šarić i Nada Čordašić, zamjenici 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, Pero Perić, direktor HNK „Cibalia“ 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 vijećnici jednoglasno 
usvajaju. 

 
     D N E V N I   R E D 

      Skraćeni zapisnik  
1. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Vinkovaca u 2011. 

godini i prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
grada Vinkovaca u 2012. godini. 

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prijenos i prijenosu prava vlasništva u korist 
Grada Vinkovaca na bivšoj zgradi Osnovne škole Ivana Mažuranića Vinkovci. 

3. Prijedlog Odluke o dopuni Ugovora o ustupanju prava korištenja športskog objekta u 
vlasništvu Grada Vinkovaca. 

4. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog  školstva  za 2012. godinu. 
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5. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca  za 
2012. godinu. 

6. Prijedlog Odluke o  planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca  za 2012. godinu. 

7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta Glazbene škole Josipa 
Runjanina Vinkovci. 

8. Prijedlog  Odluke o promjeni sjedišta Osnovne škole Ivana Mažuranića Vinkovci. 
9. Aktualna pitanja. 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik te 
vijećnik Drago Majstorović iznosi primjedbu da u zapisniku nije navedeno da je isti u 
pismenom obliku tražio detaljnije razrađen socijalni program, odnosno dio koji se odnosi na 
pomoć za redovitu djelatnost udruga, ustanova, organizacija i klubova invalidnih,  
hendikepiranih i liječenih osoba, te provođenje njihovih programa. Predsjednik Vijeća odgovara 
da će se zapisnik korigirati u tom smislu, na isti se više ne iznose primjedbe te se isti smatra 
usvojenim. 

 
TOČKA 1. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Tomislav Šarić, načelnik Stožera zaštite i 
spašavanja grada Vinkovaca koji je iznio Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 
području grada Vinkovaca u 2011. godini i prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na području grada Vinkovaca u 2012. godini. 

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 rekavši da u ovome 

materijalu nedostaje plan aktivne zaštite stanovništva tijekom zimskog perioda. Iznosi primjedbu da 
autobusna stajališta nisu očišćena te postavlja pitanje tko je zadužen za ista.  

 
Vijećnik Anto Jakovljević postavlja pitanje što je Stožer poduzeo po pitanju održavanja grada u 

nastalim zimskim uvjetima budući da je župan proglasio stanje elementarne nepogode, te da li treba 
predvidjeti određena novčana sredstva za ovakve izvanredne situacije. 

 
Tomislav Šarić odgovara da nije bilo potrebe za sazivanjem Stožera, ali je on kao načelnik 

Stožera bio u stalnom kontaktu sa ravnateljima nadležnih institucija i ustanova. Iznosi da se nije 
događalo ništa neuobičajeno, opskrba energentima i svim ostalim bitno za normalno funkcioniranje 
je bila uredna. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da župan nije proglasio stanje elementarne nepogode, 

već se kod donošenja odluke o prekidu nastave u osnovnim školama radilo o preventivnoj reakciji. 
Ceste (lokalne, županijske i državne) su čišćene i nije bilo većih problema, županijska uprava za 
ceste nije odgovorna za čišćenje autobusnih stajališta ali su ih djelomično čistili. Iznosi da problemi 
sa snijegom tek slijede te se nastoji iz grada izvesti što više snijega. Apelira na građane i pravne 
osobe da se redovno čiste nogostupi. 

 
Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, iznosi da 

je Grad postupao prema Planu zimskog održavanja, te su prometnice, pješačke staze i autobusna 
stajališta čišćena sukladno uvjetima (snijeg je neprestano padao). Grad nije dobio nikakve ozbiljne 
pritužbe na čišćenje, osim pješačke staze u Zvonarskoj ulici prema bolnici koja je zbog čišćenja 
ceste zatrpana snijegom ali se ista očistila u najkraćem mogućem roku nakon dojave građana. 
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Vijećnik Anto Jakovljević smatra da plan čišćenja nije dobar, te da se čišćenja snijega ispred 
javnih objekata i institucija moglo organizirati i vikendom. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da je plan zimskog održavanja dobar, ali da treba 

povećati sredstva za provođenje istog. Smatra da je odgovornost za čišćenje grada na svima – 
građanima, institucijama, javnim poduzećima i dr., odnosno svi trebaju čistiti ispred svojih prostora. 

 
Vijećnik Anto Vidović smatra da bi svi pravni i gospodarski subjekti trebali imati svoje planove 

za ovakve situacije, odnosno da  ih treba napraviti za slijedeću sezonu i detaljno razraditi. 
 
Tomislav Šarić iznosi da je Grad takav plan donio u listopadu 2011. god. za zimsku sezonu 

2011/2012., te po istom Grad čisti 120 km cesta, od čega je 30 km ceste prvog prioriteta koje se 
čiste nakon šest sati po prestanku oborina, a ceste drugog prioriteta 24 sata nakon prestanka 
oborina. Čišćenje se je obavljalo i prije tih rokova, a snijeg se iz grada odlagao na dva privremena 
odlagališta. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak predlaže da se sugerira ravnateljima javnih ustanova i 

poduzeća da naprave svoje interne planove u slučaju vremenskih nepogoda. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici „jednoglasno“ donose 
 

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 
PODRUČJU GRADA VINKOVACA U 2011. GODINI 

i 

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

NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA U 2012. GODINI 
 

TOČKA 2. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela 

za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, koja je iznijela Prijedlog  Odluke o 
davanju suglasnosti za prijenos i prijenosu prava vlasništva u korist Grada Vinkovaca na bivšoj 
zgradi Osnovne škole Ivana Mažuranića 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 Drago Majstorović rekavši da bivši 

prostor Osnovne škole Ivana Mažuranića treba što prije staviti u funkcije i odrediti korisnike istog, 
da ne bi došlo do devastacije kao što se znalo događati s pojedinim objektima. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici, „jednoglasno“ donose 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti  za prijenos i prijenosu prava vlasništva u korist  

Grada Vinkovaca na bivšoj zgradi Osnovne škole Ivana Mažuranića Vinkovci  
 

I. 
 Grad Vinkovci, kao vlasnik osnivačkih prava nad ustanovama osnovnog obrazovanja, daje 
suglasnost na Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva u korist Grada Vinkovaca na bivšoj 
zgradi Osnovne škole Ivana Mažuranića Vinkovci, Vinkovci, S. S. Kranjčevića 2, a koja se u 
zemljišnoj knjizi vodi kao k.č.br. 3183/2 Škola I. Mažuranića u Vatrogasnoj ulici sa 3464 m2, 
upisanu u zk.ul.br. 3944, k.o. Vinkovci. 
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 Osnovna škola preselila je u novosagrađenu zgradu u Vinkovcima, u ulici S. S. Kranjčevića 
2, te za predmetnom nekretninom nema više potrebe. 
 

II. 
  Grad Vinkovci prima u vlasništvo nekretninu iz točke I. ove Odluke, sukladno Prijedlogu 
Odluke Osnovne škole Ivana Mažuranića o prijenosu prava vlasništva na bivšoj zgradi Škole.  

Nakon donošenja Odluke OŠ Ivana Mažuranića o prijenosu prava vlasništva zaključit će se  
ugovor o darovanju između Škole i Grada. 

III. 
Pravo služnosti prolaza i održavanja KB 10(20) kV Vinkovci, od KTS „P. rublja“ do KTS 

„Centar“ uknjiženo na predmetnoj parceli za korist HEP-a Distribucija d.o.o. Zagreb, DP Elektra 
Vinkovci, ostaje uknjiženo na istoj i nakon prijenosa prava vlasništva na Grad Vinkovce. 

 
IV. 

 Ugovor iz točke II. sastavni je dio ove Odluke. 
 

V. 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vinkovaca za potpisivanje Ugovora iz točke II. ove 

Odluke. 
 

TOČKA 3. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Zlata Vuić-Resli, koja je iznijela 

Prijedlog Odluke o dopuni Ugovora o ustupanju prava korištenja športskog objekta u vlasništvu 
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 Dubravko Korenika, ispred Kluba 
vijećnika SDP-a, rekavši da podržava preoblikovanje Kluba, ali smatra da jamstvo koje Grad daje 
treba vremenski ograničiti, te nije jasno zašto se unaprijed planira pokriće gubitaka. 

 
Pero Perić, direktor HNK „Cibalia“, iznosi da u ovom slučaju pravo korištenja služi za 

pokriće gubitka, a zauzvrat je isto ulaganje u gradsku imovinu. 
 
Pročelnica Vuić-Resli iznosi da se iznos od cca 6,7 mil kn neće potraživati dok traje 

preoblikovanje, Grad će biti vlasnik više od 70%, a neki gradovi imaju i duža vremenska razdoblja 
jamstva. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak postavlja pitanje da li se ovdje ustvari radi o 

financijskom i knjigovodstvenom usklađivanju, na što direktor Pero Perić odgovara da se radi o 
financijskom i knjigovodstvenom usklađivanju, kako ne bi došlo do primjedbi na ispravnost 
financijskih izvještaja za 2011. god. od strane revizije, što je i navedeno u pisanom materijalu 
„Cibalie“. 

Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (14 „za“ i 5 „uzdržanih“) donose 
 

O D L U K U 
o dopuni Ugovora o ustupanju prava korištenja 
športskog objekta u vlasništvu Grada Vinkovaca  

.  
I. 

Dopunjuje se Ugovor o ustupanju prava korištenja športskog objekta u vlasništvu Grada 
Vinkovaca, od 16. lipnja 2011. godine, zaključen između Grada Vinkovaca i HNK „Cibalia“ 
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Vinkovci, Vinkovci, H. D. Genschera 10 b, temeljem kojeg je Grad ustupio HNK „Cibalii“ pravo 
korištenja dijela športskog objekta koji se nalazi na k.č.br. 5659/1, k.o. Vinkovci, na način da se u 
točki IV. iza stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi: 

«Vrijednost prava korištenja iz stavka 1. ovog članka koristit će se za pokriće gubitka, 
odnosno za izravnavanje aktive i pasive bilance HNK „Cibalie“ Vinkovci do dana preoblikovanja u 
športsko dioničko društvo, te Grad isto neće potraživati od Kluba po ovom Ugovoru.“   

 
II. 

 Ostale točke Ugovora ostaju neizmijenjene. 
 

III. 
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vinkovaca za potpisivanje dopuna Ugovora. 

 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija osnovnog  školstva  za 2012. 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 Jakovljević sa pitanjem do 
kada će se financirati prijevoz djece koja pohađaju škole izvan svojih upisnih područja. 

 
Pročelnik Rečić odgovara da će se prijevoz financirati dok se ne osiguraju prostorni uvjeti 

da djeca pohađaju škole na svom upisnom području. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (15 „za“ i 2 „uzdržana“) donose 
 

O D L U K U 
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija   

osnovnog  školstva za  2012. godinu 
 

TOČKA 5. 
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 2012. 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 Anto Jakovljević sa pitanjem 
vezano za rekonstrukciju i dogradnju škole i izgradnju I. etape sportske dvorane OŠ N. Tesle, koliki 
je ukupan iznos za projekt, koliko u postocima iznosi predviđenih 1,1 mil kn, da li se projekt 
prijavio za natječaj europskih fondova. 

 
Vijećnik Mate Vukušić upozorava da nisu riješene pješačke staze za pristup novoizgrađenoj 

školi, odnosno postavlja pitanje da li je izgradnja istih u planu. 
 
Pročelnik Rečić, vezano za pitanje vijećnika Jakovljevića, iznosi da je projektno tehničkom 

dokumentacijom predviđena izgradnja u etapama. Upućen je dopis ministru Jovanoviću u kojem je 
upoznat sa problemom izgradnje i navedeno da se očekuje oko 400 učenika. Odgovoreno je da 
izgradnju škole moramo isfinancirati sami, cjelokupni iznos je cca 26-27 mil kn, a I. etapa iznosi 
oko 4,5% vrijednosti cijelog projekta.  
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Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, 
iznosi da staze nisu projektirane u naselju, a sa označenim pješačkim prijelazom i stazom kroz 
školsko dvorište većina djece može bezbjedno doći u školu. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da je vezano za dopis Vijeća roditelja, kojim se 
traži da se djeci osigura siguran dolazak u školu, Županijska uprava za ceste i Policijska uprava 
odradila svoj dio posla postavljanjem „treptača“, a Grad bi trebao riješiti siguran pristup školi 
izgradnjom nogostupa. 

 
Vijećnik Jakovljević primjećuje da je vezano za izgradnju OŠ N. Tesle isti odgovor stigao 

od dvije vlade, te postavlja pitanje zašto se projekt nije prijavio prema europskim fondovima i da li 
još postoji ta mogućnost. 

 
Vijećnik Drago Majstorović ne prihvaća obrazloženje da u planu izgradnje škole nisu 

predviđeni sigurni pristupi istoj, te smatra da taj problem treba riješiti u što kraćem vremenu. 
 
Vijećnik Mate Vukušić navodi da nema sigurnog pristupa ni Tehničkoj školi kao ni školi B. 

Kašića, te postavlja pitanje kako je moguće dobiti uporabnu dozvolu ako škola nema sigurnog 
pristupa. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak predlaže da stručne službe grada snime situaciju na 
terenu i predlože moguće rješenje, te o tome izvijeste Vijeće. 

 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da se za rješenje ovog pitanja moraju osigurati 

sredstva u proračunu kao i pričekati pogodni vremenski uvjeti. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici „većinom“ glasova (15 „za“ i 6 „uzdržanih“) donose 
 

O D L U K U 
o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja  

na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca  za 2012. god. 
 
 
 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog 

Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih 
škola Grada Vinkovaca za 2012. god. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici, bez rasprave, „većinom“ glasova (17 „za“ i 4 
„uzdržana“) donose 

 
O D L U K U 

o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja  
osnovnih škola Grada Vinkovaca  za 2012. god. 

 
 
 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog 

Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta Glazbene škole Josipa Runjanina 
Vinkovci. 
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 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 KU 

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

 

 

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

Odluke o promjeni sjedišta Osnovne škole Ivana Mažuranića 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 Dubravko Korenika rekavši da je 
OŠ I. Mažuranića vratila Gradu staru zgradu, te postavlja pitanje da li je napravljena službena 
primopredaja nove zgrade jer u sadašnjoj situaciji proizlazi da je ova škola podstanar u objektu 
nove škole. 

 
Pročelnik Rečić odgovara da je Grad vlasnik nove zgrade, uporabna dozvola je dobivena 09. 

01. 2012. god., primopredaja dokumentacije nije napravljena dok se škola ne preseli u novu zgradu, 
a napravit će se kada škola prenese svoju arhivu koja se sada nalazi u Upravnom odjelu društvenih 
djelatnosti. 

 
Vijećnik Korenika iznosi da ga zanima temeljem čega, na koji način i tko je odobrio 

prelazak škole u novu zgradu. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici „većinom“ glasova (15 „za“ i 5 „uzdržanih“) donose 
 
 

O D L U KU 
o promjeni sjedišta Osnovne škole Ivana Mažuranića Vinkovci 

I. 
Sjedište Osnovne škole Ivana Mažuranića, Vinkovci, Vatrogasna 5, mijenja se i glasi: 

«Vinkovci, S. S. Kranjčevića 2». 

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

TOČKA 9. 
Aktualna pitanja 

 
 

1. Vijećnica Marija Tanocki u ime Društva „Hrvatska žena“ Vinkovci iznosi da je isto Društvo 
dobilo dopis od palijativne medicine u kojem se postavlja pitanje osiguranja prostora za 
hospicij.  
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2. Vijećnik Drago Majstorović postavlja pitanje odvoza snijega iz grada, odnosno konkretno iz 
Ulice R. Boškovića. 

 
3. Vijećnik Dubravko Korenika postavlja slijedeća pitanja: 

- do 31. 12. 2011. god. bio je rok za prijavu bespravne gradnje, te traži dostavu pisanog 
dokumenta o istom, 

- zgrada gruntovnice je iznajmljena državi za cca 4-5 tisuća kuna, smatra da se objekti trebaju 
iznajmljivati po kataloškim vrijednostima Porezne uprave, te postavlja pitanje zašto Grad 
svoju imovinu iznajmljuje ispod tržišne cijene, 

- iznosi da zbog stvaranja prometnih čepova na parkingu u Glagoljaškoj ulici prema zgradi 
„Keruma“ uopće nema logike da tamo bude parking, 

- iznosi da bi se izgradnjom ceste između Duge ulice i Šetalište D. Švagelja pogodovalo 
privatnim interesima. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi slijedeće: 
- prostor za hospicij bi se mogao osigurati ali prethodno treba razraditi financijsku 

konstrukciju, 
- odvoz snijega se vrši preko noći i iz grada se pokušava izvesti što više snijega, 
- cijene najma gradskog poslovnog prostora su propisane posebnim aktom Grada, a ovdje se 

radi o odnosu Države i Grada, ne možemo sve gledati samo tržišno, jer je u interesu Grada i 
svih građana da ovakve ustanove rade u našem gradu,  

- parking u Glagoljaškoj ulici koji se nalazi uz Vinkovački trgovački centar koriste svi 
građani, nema smisla za ukidanje jer bi time samo stvorili  dodatne probleme parkiranja, 

- o izgradnji ceste između Duge ulice i Šetalište D. Švagelja nema saznanja o pogodovanju.  
 
 
 

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 
15,20 sati.  

 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 

 
  


