
Z A P I S N I K 
sastavljen na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 09. srpnja 2013. god. 
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 13,10 sati 

pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Luke Burilovića 
 

 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Luka Burilović   13. Miroslav Meštrović 
2. Goran Čordašić  14. Damir Rimac 
3. Davorin Pezerović 15. Marinko Lukenda 
4. Aladar Spajić  16. Josip Vidosavljević 
5. Jakov Barišić  17. Mate Vukušić 
6. Kata Krešić  18. Mario Paljušaj 
7. Gordana Trifunović 19. Željka Vučić 
8. Ilija Cota   20. Martina Levaković Banović  
9. Ivan Colarić  21. Zlatko Jurišić  
10. Andrijana Bošnjak 22. Senko Bošnjak 
11. Vladimir Ćirić  23. Željka Plavšić 
12. Vladimir Čavlović 
  
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Dubravko Korenika 2. Milica Benić 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., 
gradonačelnik Grada Vinkovaca, Ivan Bosančić i Tomislav Šarić, zamjenici gradonačelnika, 
Danijela Rimac, djelatnica 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 Lozić, pročelnica Upravnog 
odjela financija, Mario Komšić, pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, Mandica Sanković, 
pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Emilija Pezer, 
ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Anita Rapan Papeša, zamjenica ravnatelja 
Gradskog muzeja 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 Luka Burilović iznosi na usvajanje dnevni red te vijećnik Damir 
Rimac, u ime Kluba vijećnika SDP-a, predlaže da se 10. točka (Prijedlog Izvješća o radu i 
financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci) skine s dnevnog reda današnje sjednice, jer 
u materijalu za istu nema financijskog izvješća ili da se promijeni naziv iste u Izvješće o radu 
Gradskog muzeja. Također iznosi mišljenje da bi sva izvješća gradskih institucija, trgovačkih 
društava i dr. trebalo unificirati i standardizirati prema određenom modelu (kao primjer dobrog 
izvješća za institucije navodi izvješće Gradske knjižnice). 
  
 Predsjednik Vijeća iznosi mišljenje da se točka ne treba skidati s dnevnog reda. 
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 Vijećnik Damir Rimac iznosi da smo u prošlom sazivu Vijeća imali identičnu situaciju sa 
Gradskim kazalištem kada je točka pomaknuta za slijedeću sjednicu i bila je praksa da Vijeće 
skida s dnevnog reda točke bez financijskog izvješća. 
 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da Muzej nije neka profitabilna financijska 
institucija te smatra da su financijske bilješke koje se nalaze uz izvješće o radu dovoljne da 
vijećnici dobiju uvid u poslovanje Muzeja, a Grad financira 90% rad Muzeja što je vidljivo i iz 
financijskih dokumenata Grada. 
 
 Vijećnik Damir Rimac smatra da je tabelarni prikaz financijskog poslovanja jasniji nego 
tekstualni i ponovo apelira da se uvedu pravila za izradu izvješća kako bi sva bila stereotipna. 
Slaže se da Muzej nije profitabilna institucija, ali to nije ni Knjižnica, a ipak su iz iste dostavljena 
potrebna financijska izvješća. 
 
 Vijećnik Ilija Cota, u ime Kluba vijećnika HDZ-HSS, slaže se da izvješća treba 
standardizirati ali to još uvijek nije propisano i predlaže da se ovo izvješće raspravi jer ima 
dovoljno elemenata za raspravu. 
 
 Vijećnik Damir Rimac smatra da treba zadržati ozbiljan pristup po ovom pitanju, 
činjenica je da nema propisane procedure za sastavljanje izvješća, ali isto tako smatra da se neka 
pravila automatski podrazumijevaju. Skidanjem ovog izvješća s dnevnog reda neće se ništa 
izgubiti jer je to izvješće za proteklu godinu, o istom se može raspravljati i na jesenskoj sjednici 
naročito iz razloga što vijećnici nisu dobili ni ostala izvješća gradskih institucija i tvrtki. Voditelji 
javnih ustanova trebaju znati kako se rade izvješća i na taj način pokazati da cijene ovo tijelo 
odnosno gradske vijećnike. 
 
 Vijećnik Mario Paljušaj iznosi da postoje standardizirani obrasci za financijska izvješća 
koji su određeni zakonom odnosno izvješća koji se predaju Financijskoj agenciji i Upravnom 
odjelu za proračun i financije. 
 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić smatra da nema potrebe za skidanjem ove točke, a za 
ubuduće se može odrediti način izrade izvješća. Iznosi da je financijsko poslovanje Muzeja 
vidljivo iz financijskih dokumenata Grada koji su vijećnicima dostavljeni na današnjoj sjednici, 
bitno je da znamo što je Muzej radio i koje programe je provodio. 
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog Kluba 
vijećnika SDP-a da se 10. točka skine s dnevnog reda današnje sjednice, te vijećnici većinom 
glasova (7 glasova za skidanje točke) odbijaju ovaj prijedlog. 
 
 Nakon toga predsjednik Vijeća predlaže usvajanje dnevnog reda te vijećnici većinom 
glasova (18 za i 5 protiv) usvajaju isti. 
 

D N E V N I   R E D 
Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna za 2012. godinu. 
2. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2012. godinu. 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Vinkovaca 

za 2013. godinu. 
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4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2013. 
godinu. 

5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca. 
6. Prijedlog  izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2013. godinu. 
7. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Vinkovaca. 
8. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja  
    životinja bez nadzora i uklanjanja uginulih životinja s javnih površina. 
9. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. 
10. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci. 
11. Aktualna pitanja. 
 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 
prethodne sjednice te vijećnici isti jednoglasno usvajaju. 

 
 
 

TOČKA 1. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Lozić, pročelnica Upravnog odjela 
za proračun i financije, koja je iznijela Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna 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 Luka Burilović, kao predsjednik Odbora 
za financije i proračun, rekavši da je Odbor na svojoj sjednici razmatrao ovaj Prijedlog, te isti 
većinom glasova (4 za i 1 protiv) usvojio. 
 
 Nakon toga predsjednik Vijeća predlaže usvajanje Prijedloga Izvješća o izvršenju 
Proračuna za 2012. god. te vijećnici, bez rasprave, većinom glasova (14 za, 5 protiv i 4 uzdržana) 
donose 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2012. god. 
 
 
 

TOČKA 2. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Lozić, koja je iznijela 
Izvješće o obavljenoj reviziji za 2012. god. rekavši da revizija nije imala primjedbi i da je 
mišljenje bezuvjetno. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja Luka Burilović, kao predsjednik Odbora za financije i proračun, 
iznosi da je Odbor za financije i proračun na svojoj sjednici prihvatio informaciju Državnog 
ureda za reviziju, Područni ured Vukovar, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i 
poslovanja Grada Vinkovaca za 2012. god. 
 Vijećnik Josip Vidosavljević iznosi da državna revizija vrši nadzor, Grad prima na znanje, 
revizija je za prošlu godinu dala bezuvjetno mišljenje što je svakako pozitivno ali ipak postoje 
dvojba da li je realno naplativ dug koji se odnosi na komunalnu naknadu ili će otići u zastaru. 
Ukoliko se dogodi da isti zastari smatra da to neće biti korektno prema obveznicima koji su 
uredno plaćali komunalnu naknadu. Također postavlja pitanje što je sa naplatom dugovanja od 
komunalnog društva u kojem Grad ima većinski udjel. 



 4

 Pročelnica Lozić iznosi da je primjedba vijećnika Vidosavljevića osnovana, dug za 
komunalnu naknadu vodi se godinama i vjerojatno će dio otići u zastaru. Do sada nije bilo 
zakonskog uporišta za otpis, a bilo je teško ići i na prisilnu naplatu jer tek od prije četiri godine 
imamo mogućnost uvida da li su dužnici zaposleni i gdje, odnosno da li imaju prihode iz kojih bi 
mogli namiriti dug. U tom slučaju se predbilježimo za naplatu, ali obično se radi o tome da ima 
još vjerovnika ispred nas u redu čekanja. Vezano za naplatu dugovanja od „Vodovoda“ iznosi da 
su problemi nastali kada je na snagu stupila izmjena Zakona o javnoj nabavi po kojoj Grad više 
nije mogao direktno dati posao „Vodovodu“, Grad prema istom nije išao sa represivnim mjerama 
jer bi time gradsku tvrtku doveo u velike poslovne probleme, ali se dug postupno smanjuje. 
 

Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno 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 2012. god. 

 
 

TOČKA 3. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Lozić, koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 
2013. 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 Luka Burilović, kao predsjednik Odbora 
za financije i proračun, rekavši da je Odbor na svojoj sjednici razmatrao ovaj Prijedlog, te isti 
jednoglasno usvojio. 
 Vijećnik Mario Paljušaj iznosi da je ovom odlukom utvrđena trenutna masa sredstava, 
vijećnicima SDP-a je drago da Proračun postupno raste i da se minus iz prethodnih godina 
smanjuje, ali postavlja pitanje kako je taj minus nastao i da li postoji vizija rješavanja istog. 
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže usvajanje Prijedloga Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2013. god. te 
vijećnici jednoglasno donose 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2013. god. 

  
 

TOČKA 4. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Sanja Lozić koja je iznijela 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2013. god.  
U uvodnom izlaganju rekla je da minus postoji od 2009. god. te da je 2011. god. kada je proračun 
bio u plusu veći dio minusa zatvoren. Također iznosi da je do toga došlo zbog činjenice da su od 
2009. god. prihodi od poreza na dohodak (koji je najizdašniji prihod grada) u padu i zato se 
stvorio minus. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio Luka Burilović, kao predsjednik Odbora 
za financije i proračun, rekavši da je Odbor na svojoj sjednici razmatrao ovaj Prijedlog, te isti 
većinom glasova (4 za i 1 protiv) usvojio. 
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 Vijećnik Aladar Spajić izražava zadovoljstvo povećanjem prihoda od poreza i prireza, te 
se nada da će do kraja godine doći do još jednog pozitivnog rebalansa proračuna. Vidljivo je da 
Grad funkcionira u svim segmentima (socijala, školstvo i dr.). 
 
 Vijećnik Mario Paljušaj, u ime Kluba vijećnika SDP-a, iznosi da neće podržati ovaj 
rebalans iz razloga što su promjene „nježne“, očekivali su puno značajnije promjene i vidljiv 
smjer kretanja proračuna koji je „krvotok grada“, te postavlja pitanje u kojem smjeru proračun 
ide, da li je razvojni, socijalni, koja je vizija i što ćemo imati na kraju godine a da nismo imali na 
početku. Traži konkretne odgovore a ne načelne, od konkretnog je vidljivo samo da imamo jedno 
poduzeće više čiji se rezultati tek trebaju vidjeti. Također postavlja pitanje da li su cilj veliki 
razvojni projekti, svjesni su teškoća ali moramo poduzeti mjere koje će jamčiti da će biti bolje i 
raditi za neko naredno duže razdoblje (5-10 godina). Smatra da treba pojačati i brigu za socijalno 
ugrožene kategorije. „Cibaliu“ koja je klub svih građana svi i podržavamo, ali smatra nerealnim 
da „Cibalia“ ima isti iznos sredstava sada kada je u II. ligi kao onda kada je bila u I. 
 
 Vijećnik Damir Rimac iznosi da u 2013. god. treba vratiti preko 8 mil kn municipalnih 
obveznica, postoje visoki troškovi odvjetničkih usluga, nisu predviđena sredstva za plaćanje prve 
rate vezano za ZOIS za koju je realno da će doći do naplate. Postavlja pitanje da li će se 
financijska struktura Grada urušiti i pitanje pokretanja odgovornosti konkretnih ljudi vezano za 
ovu situaciju. Navodi da je osobno prije trinaest godina bio uključen u inicijativu da se od 
Vrapčane napravi odlagalište otpada. 
 
 Vijećnik Ilija Cota, u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a, iznosi da će podržati ovaj 
rebalans budući da je realan i objektivan. 
 
 Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da Grad neće propasti bez obzira na ishod 
postupka budući da ima stabilno vodstvo, a nada se da će presuda biti pozitivna. Upućeno je 
pismo predsjedniku Države, predsjedniku Vlade i predsjedniku Sabora od strane svih gradova 
koji su uključeni u ovaj spor, s molbom da se uključe u ovaj slučaj i pomognu pri arbitraži koja se 
vodi kod Visokog trgovačkog suda u Zagrebu kako bi suđenje bilo objektivno i nepristrano, te 
konačni ishod postupka bio što povoljniji za slavonske gradove. Poznato je da iz političkih 
razloga ovaj postupak u Osijeku nije odrađen kako treba te se ne može govoriti o krivnji 
predstavnika Vukovarsko-srijemske županije i Grada. Vezano za municipalne obveznice navodi 
da je pola iznosa vraćeno u travnju. Vezano za Vrapčanu navodi da je studija za istu bila izrađena 
još prije Domovinskog rata. Ukoliko ishod spora vezano za ZOIS bude negativan, smatra da ne 
može doći do jednokratne naplate nego će se ta situacija rješavati dogovorno i kroz obročno 
plaćanje. Vezano uz pitanje smjera razvoja grada iznosi da je to teško planirati uz ovakav 
proračun. Proračun bi morao biti puno veći ili bi se morali zaduživati. Mi radimo bez zaduženja, 
to ide polako ali u pravom smjeru, a sve u cilju boljeg života naših građana. 
 
 
 Vijećnik Damir Rimac vjeruje „da se gradonačelnik šalio kada je izrazio sumnju u 
nepristranost pravosudne vlasti“. Vezano za ZOIS iznosi da je pročitao sve zapisnike sa sjednica 
u kojima su imenom navedene osobe koje su predstavljale gradove te da postoji kaznena prijava 
protiv župana Galića. A.S.A. je 2001. god. bila u Vinkovcima sa pripremljenim elaboratom za 
Vrapčanu, ali je Grad štitio interese tvrtke „Nevkoš“ i nije došlo do suradnje. Vlada RH se mora 
zaduživati kako bi se riješila naslijeđenih dugovanja. Grad mora razmišljati o većem 
sufinanciranju predškolskog odgoja i predlaže pojeftinjenje usluge vrtića. 
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 Vijećnik Josip Vidosavljević iznosi da je presuda arbitražnog suda obvezujuća a njihove 
odluke neupitne, a mi smo se nepotrebno upleli u arbitražu koju su dogovorila dva trgovačka 
društva. Smatra da ovakvim pristupom možemo vrlo lako dovesti do povećanja odvjetničkih 
troškova i da ne treba previše očekivati od žalbenog postupka već realno sagledati situaciju. 

 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže usvajanje Prijedloga Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2013. god. te vijećnici većinom 
glasova (14 za, 5 protiv i 4 uzdržana) donose 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2013. god. 
 
 

TOČKA 5. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je dr. Mladen Karlić, predsjednik Odbora za 
dodjelu javnih priznanja, koji je iznio Prijedlog Odluke o dodjeli javnih 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 uključio vijećnik Mate Vukušić iznoseći da Klub 
vijećnika SDP-a neće imati ništa protiv predloženih kandidata za nagradu grada, ali smatra da 
treba podignuti kvalitetu, a ne da dolazi do situacije da svatko tko je poslao prijavu nagradu i 
dobije. U zadnjih 10-tak godina predlagatelji se ponavljaju, a o kriterijima treba raspraviti na 
jednoj od narednih sjednica i iste doraditi. 

 
 Vijećnik Damir Rimac izražava zadovoljstvo što će nagradu dobiti gosp. Ćirić, ali smatra 

da bi bilo ljepše i primjerenije da je prijedlog od stigao od prosvjetne struke. Ne sumnjajući u 
zasluge gosp. Scmidta moli detaljnije informacije na koji način isti promiče gospodarsku 
suradnju. Također iznosi da treba raspraviti o kriterijima za dodjelu nagrade i priznanje dovesti 
na višu razinu tako da zaista bude čast dobiti isto. 

 
 Predsjednik Vijeća slaže se s razmišljanjima vijećnika Vukušića i Rimca o promjeni 

kriterija za dodjelu nagrade što će se odraditi na jednoj od idućih sjednica. 
 
 Vijećnik Ivan Colarić iznosi da bi se više trebao cijeniti rad udruga te da je Kinološko 

društvo Vinkovci za 55 godina svoga rada tražilo nagradu grada ali istu nije dobilo te se nada da 
će istu dobiti za 70 godina rada. Slaže se s izmjenama kriterija za dodjelu nagrade. 

 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić slaže se sa razradom kriterija predmetne odluke i smatra da 

trebamo biti ponosni ako stiže veći broj prijedloga jer to znači da u gradu imamo veliki broj ljudi, 
udruga i institucija koji kvalitetno rade i zaslužuju da ih se nagradi, to je istovremeno zahvala za 
dosadašnji rad i poticaj za daljnji rad u određenom segmentu života grada. Vezano za F. 
Schmidta iznosi da je to čovjek koji je nesebično pomagao u vremenima kad se stvarala 
Republika Hrvatska (dovoženje humanitarne pomoći i opreme za vojsku, primanje prognanika, 
organiziranje naših gospodarstvenika za sajmove i dovođenje njemačkih u Vinkovce, financijska 
pomoć). 

Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže na usvajanje prijedloga za dodjelu 
javnih priznanja Grada Vinkovaca, te se vijećnici izjašnjavaju kako slijedi: 
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 FRANZ SCHMIDT - jednoglasno 
 

 VLADIMIR ĆIRIĆ  - većinom glasova (22 za i 1 uzdržan) 
 

 ZVONIMIR HARHAJ - jednoglasno 
 
 UDRUGA „VINKOVAČKI ŠOKAČKI RODOVI“ - jednoglasno 
 

 ZLATKO MARKASOVIĆ – većinom glasova (21 za i 2 uzdržana) 
 

 VINKOVAČKI PLIVAČKI KLUB - jednoglasno 
 

 ČASNA SESTRA BERHMANA KATIĆ - jednoglasno 
 
 Predsjednik Vijeća u 14,55 sati određuje stanku, a sjednica se nastavlja u 15,20 sati. 
 

 
TOČKA 6. 

 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 
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 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 Senko Bošnjak  iznoseći da će 
HSLS podržati ove izmjene, te sugerira da se kod svih izmjena odluka dostave stare odluke kako 
bi se moglo lakše pratiti točku. Iznosi da bi materijal trebao biti detaljnije razrađen – napisati od 
kojeg do kojeg kbr. se radi cesta u pojedinoj ulici, širinu kolnika a ne samo broj kvadrata, 
napraviti analitiku pješačkih staza i dr. 

 
Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje što smo mi kao Grad ili naš koncesionar poduzeli da 

se instaliraju ekološka rasvjetna tijela, smatra da rasipamo energiju i apelira da se više investira u 
nove tehnologije koje će se kroz određeno vrijeme višestruko isplatiti. Uravnavanje stupova mu 
je nepoznat termin, kao što mu je nejasna i različita cijena kvadrata asfalta ako je sav debljine 5 
cm. Smatra da je stavka predviđena za izradu „ležećih policajaca“ previsoka jer se isti puno 
jeftinije može dobiti izradom od asfalta. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe pročelnik Slišković iznosi slijedeće: 

- prihvaća primjedbu vezano za dostavu materijala koji se odnose na prethodne odluke, 
- širina kolnika je diktirana širinom ceste i time se dobije broj m2, 
- prihvaća primjedbu da se trebalo napisati od kojeg do kojeg kbr. se radi cesta u 

pojedinoj ulici, a ovdje se radi o ul. N. Tesle iza željezničke pruge Vinkovci-Brčko, 
- također prihvaća da se kod staza trebalo navesti u kojem dijelu ulice se radi staza, 
- vezano za štednju električne energije program uštede se uvodi postupno što je moguće 

pismeno argumentirati, 
- različite cijene asfalta se pojavljuju zbog različitih podloga koje traže više ili manje 

pripremnih radova, 
- vezano za „ležeće policajce“ cijena je viša jer se radi o montažnoj barijeri. 
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Vijećnik Mate Vukušić moli da mu se na prethodna pitanja dostave pismeni odgovori, kao i 
troškovnik za radove na uređenju centra Vinkovačkog Novog Sela. 

 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže usvajanje Prijedloga izmjena i 
dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. god. te 
vijećnici većinom glasova (18 za i 4 protiv) donose 
 

IZMJENE I DOPUNE 
PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GOD. 
 

Članak 1. 
U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. god. («Službeni 

glasnik» Grada Vinkovaca br. 8/12.) u članku 3. iznos „16.540.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom 
„17.085.828,00 kn“. 

Članak 2. 
Članak 4. mijenja se i glasi: 
Utvrđuje se raspored sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna za komunalne 

djelatnosti kako slijedi: 
1. za održavanje nerazvrstanih cesta 7.955.828,00 kn 
2. za održavanje javnih zelenih površina 3.800.000,00 kn 
3. za održavanje čistoće javnih površina 2.400.000,00 kn 
4. za održavanje javne rasvjete i potrošnju električne energije 2.930.000,00 kn 
UKUPNO 17.085.828,00 kn 

 
Članak 3. 

Tabelarni prikaz koji se mijenja sastavni je dio ovih Izmjena i dopuna Programa. 
 

Članak 4. 
Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

“Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 7. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković koji je iznio 
Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Vinkovaca, sa izmjenama u članku 
9., 14., 15. i 25. (tehničke ispravke) u odnosu na verziju koja je dostavljena vijećnicima. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se u ime Kluba vijećnika SDP-a uključio vijećnik 
Josip Vidosavljević koji u cilju da odluka bude što jasnija predlaže izmjene i dopune pojedinih 
dijelova iste u pisanom obliku: 

- u preambuli odluke kada se poziva na članak 109. stavak 1. i 2. Zakona o cestama 
treba obuhvatiti i stavke 3.-7. istog članka, 

- u članku 1. treba utvrditi i opisati standarde koji se rabe u ovoj Odluci, 
- članak 2. – Program održavanja nerazvrstanih cesta je godišnja proračunska stavka, 
- u članku 3. iza riječi cesta dodati „se obavljaju na osnovu standardnih postupaka i 

pravila struke, te ne obuhvaćaju izradbu glavnog ili izvedbenog projekta, a 
obuhvaćaju naročito slijedeće radove“, 
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- članak 4. – kako će u krajnjoj instanci troškove snositi Grad onda bi o tome trebao biti 
upoznat i Gradonačelnik jer suglasnost za obavljanje radova iz prethodnog stavka daje 
Gradonačelnik,  

- članak 6. – „Radi funkcionalnije provedbe rada zimske službe, Gradonačelnik donosi 
Plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu, za razdoblje od 15. studenog 
tekuće godine do 15. ožujka naredne godine.“, 

- članak 7. – „Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta mogu se izvoditi 
samo na temelju glavnog ili izvedbenog projekta, a obuhvaćaju naročito slijedeće 
radove:“, a zadnji stavak u ovom članku brisati, 

- članak 8. predložene odluke podijeliti tako da se od istog formiraju četiri članka – 
članak 8., 9., 10. i 11., a slijedom toga svi ostali članci numerički bi se pomjerili, 

- u članku 12. (bivši članak 9.) u stavku 1. dodati tekst „bez prethodnog pismenog 
odobrenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i uređenje grada (u daljnjem 
tekstu: Odjel), koji ove poslove obavlja u ime i za račun Grada, a po ovlasti 
Gradonačelnika.“, 

- u članku 14. (bivši članak 11.) dodati „sukladno općim uvjetima odgovornosti za štetu 
prema važećem Zakonu o obveznim odnosima“, 

- u članku 15. (bivši članak 12.) postavlja se pitanje tko odgovara za štetu trećim 
osobama, 

- u članku 17. (bivši članak 14.) odrediti standard zaštićenog pojasa i iskazati ga u 
dužnim metrima, 

- u članku 25. (bivši članak 22.) upozorava da treba uskladiti predviđene prekršaje i 
kazne sa novim rednim brojevima članaka, 

- članak 26. (bivši članak 23.) upozorava da vijećnici nisu u privitku dobili Odluku o 
uređenju prometa na području Grada Vinkovaca pa se ne može vidjeti što je 
obuhvaćeno važećim Ugovorom o povjeravanju poslova, ako tamo nisu pobrojeni svi 
poslovi trebalo bi ići na novo objavljivanje javnog natječaja za prikupljanje ponuda u 
smislu odredbi ove Odluke i Zakona o komunalnom gospodarstvu, da li je u to 
vrijeme bila objava u glasilu grada ili «Službenom vjesniku» Županije Vukovarsko-
srijemske. 

- članak 27. (bivši članak 24.) – iznosi da postoji praznina obzirom da će ova Odluka 
biti objavljena naknadno, prijašnja odluka donesena je 1993. god., a Zakon o 
komunalnom gospodarstvu stupio je na snagu 15.07. 1995. god., a u međuvremenu 
nije niti jednom donesena Odluka sukladno važećim Zakonima o (javnim odnosno 
nerazvrstanim) cestama, 

- članak 28. (bivši članak 25.) glasio bi: „Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku“ grada Vinkovaca. 

 
 Vijećnik Vidosavljević naglašava da se u svojim izmjenama držao utvrđenih standarda 
hrvatskog književnog jezika, a u pravnom smislu nomotehničkih odrednica V. Ivančevića. 
Budući da u uvodnom dijelu nisu obuhvaćene sve stavke članka 109. Zakona o cestama, drži da 
je odluka u tekstualnim dijelu trebala biti opsežnija i razumljivija, posebice što grad Vinkovci do 
sada nije imao Odluku koja bi ovu materiju smisleno, sveobuhvatnije i transparentnije regulirala. 

 
 Pročelnik Slišković iznosi da su prijedlozi vijećnika Vidosavljevića samo formalne 
naravi, a da se suštinski ništa ne mijenja. 
 



 10

 Vijećnik Ilija Cota, u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a, iznosi da će podržati ovaj 
prijedlog Odluke, a vezano za prijedloge vijećnika Vidosavljevića iznosi da je ovo samo pokušaj 
pravnog zaokruživanja odluke. 
 
 Vijećnik Josip Vidosavljević postavlja pitanje po kojoj će odluci gradski koncesionar 
raditi svoje poslove, staroj ili novoj (koja se primjenjuje danom objavljivanja), te kada će ista biti 
objavljena. Smatra da je ovdje problem normativne naravi jer je stara odluka iz 1993. god. a 
Zakon o komunalnom gospodarstvu je stupio na snagu 01. 01. 1995. god. 
 
 Ivan Turda, djelatnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i uređenje grada, 
iznosi da se održavanje cesta radi po Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a ova odluka samo 
detaljnije regulira isto. 
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže usvajanje Prijedloga Odluke o 
nerazvrstanim cestama na području Grada Vinkovaca te vijećnici većinom glasova (17 za i 4 
protiv) donose 

O D L U K U 
o nerazvrstanim cestama na području Grada Vinkovaca 

 
TOČKA 8. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Tomislav Šarić, zamjenik gradonačelnika i 
predsjednik Povjerenstva za provedbu javnog natječaja koji je iznio Prijedlog Odluke o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora i 
uklanjanja uginulih životinja s javnih površina. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se u ime Kluba vijećnika SDP-a uključio vijećnik 
Damir Rimac sa slijedećim pitanjima: 

- tko čini Povjerenstvo, 
- zbog čega nema kompletnih materijala (BON 1. i 2., potvrda o plaćenim obvezama, 

potvrdu da nema dugovanja prema Gradu), 
- zbog čega u odluci nije stavljen gornji limit s kojim Grad raspolaže, te iznosi da Klub 

vijećnika SDP-a neće podržati odluku jer Povjerenstvo nije po Zakonu odradilo 
natječaj ili se pogodovalo tvrtki TIP-TIP. 

 
 Vijećnik Josip Vidosavljević razumije nužnost i zakonsku obvezu zbrinjavanja, ali u ovoj 
situaciji predlaže da se koncesija da na 1 godinu. Poznata je činjenica da vlasnici masovno 
puštaju pse na ulicu da bi izbjegli trošak cijepljenja, te postavlja pitanje što je sa psima koji imaju 
čip i čiji se vlasnik može utvrditi. Prijedlog Odluke smatra nepotpunim jer ne sadrži odredbu o 
objavljivanju u «Službenom glasniku» grada Vinkovaca, te istu treba u tom dijelu dopuniti.  
 
 Vijećnik Ivan Colarić iznosi da treba iskoristiti sadašnji trenutak i pokušati dobiti sredstva 
Europske unije za azil kućnih ljubimaca. Smatra da bi se putem veterinarske inspekcije trebalo 
utvrditi broj ne cijepljenih i ne čipiranih pasa. Iako je svjestan da je to teško provesti jer zakon ne 
dozvoljava da se bez pristanka vlasnika ulazi u dvorište. Pojavljuje se i problem što pojedini 
građani imaju pasmine pasa koje nisu predviđene za držanje u dvorištima pa postoji opasnost da 
isti budu agresivni prema ljudima, a naročito su u opasnosti djeca. O takvim slučajevima bi 
trebalo obavijestiti inspekcijske službe. Ovaj prijedlog će prihvatiti. 
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 Vijećnica Kata Krešić iznosi da rasprava ide u dobrom smjeru, najvažnija je zaštita 
zdravlja ljudi. Bjesnoća nije iskorijenjena, te je prisutna i među domaćim životinjama, a budući 
da nemamo sustavno čipirane pse analizu životinjskih lešina na bjesnoću trebalo bi obaviti u što 
kraćem roku kako bi zdravstveni djelatnici imali tu informaciju i znali da li je potrebno ići u 
cijepljenje protiv bjesnoće što je vrlo kompleksan i složen postupak.  
 
 Vijećnik Damir Rimac iznosi činjenicu da bez obzira bili psi cijepljeni ili ne, čipirani ili 
ne ostaje činjenica da ova usluga Grad košta 350 000,00 kuna što je previsok iznos, te je Stević 
monopolist na ovom području. Postavlja pitanje što će biti kod slijedećeg raspisivanja natječaja i 
koliku će nam cijenu TIP-TIP uvjetovati. Iznosi da je prostor za eventualnu uštedu činjenica da 
broj uhvaćenih pasa opada, a nelogično je da cijena u tom slučaju ide gore. Ponovo inzistira na 
stavljaju limita, te da se prihvati prijedlog g. Vidosavljevića i Odluka objavi u «Službenom 
glasniku» Grada.  
 
 Vijećnica Kata Krešić iznosi da se ovaj posao mora obavljati promtno i bez zadrške, a u 
cilju sprečavanja negativnih posljedica za zdravlje ljudi. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Tomislav Šarić iznosi slijedeće: 
 - iako je u Odluci rečeno da se o potrebi zbrinjavanja životinja mora dojaviti g. Sliškoviću 
i g. Turdi postoje službe i vrijeme kada će se moći direktno nazvati TIP-TIP. Dojava preko 
komunalnog odjela je pokušaj kvalitetnije kontrole rada TIP-TIP-a, Odluka će biti objavljena u 
«Službenom glasniku», a zakonska obveza cijepljenja i čipiranja postoji. Povjerenstvo čine: 
Tomislav Šarić, Ivan Bosančić, Ante Slišković, Ivan Turda i Ana Leko. Zainteresirani vijećnici 
mogu dobiti kompletnu dokumentaciju. Limit je određen proračunom, ali je bojazan da će se 
potrošiti do 9. mjeseca, pa se postavlja pitanje što za preostala 3 mjeseca. 
  
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže usvajanje Prijedloga Odluke o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora i 
uklanjanja uginulih životinja s javnih površina te vijećnici većinom glasova (17 za i 4 protiv) 
donose 

ODLUKU 
 
I. Na temelju provedenog postupka javnog natječaja od 16. lipnja 2013. godine Grad Vinkovci 

povjerava obavljanje komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora i 
uklanjanja uginulih životinja s javnih površina na području grada Vinkovaca Specijaliziranoj 
veterinarskoj ambulanti i  veterinarsko-higijeničarskom servisu "Tip-Tip" sa sjedištem u 
Vinkovcima, Josipa Lovretića 10, vlasnika Ilije Stevića.  

II. Cijene usluga obavljanja komunalne djelatnosti iz točke I. određene su ponudbenim 
troškovnikom usluga od 1. srpnja. 2013. godine koji je sastavni dio ponude odabranog 
ponuditelja i ove Odluke. 

III. Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vinkovaca sklopit će s odabranim ponuditeljem  
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez 
nadzora i uklanjanja uginulih životinja s javnih površina sukladno odredbi članka 15. stavka 
5. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

IV. Ugovor iz točke III. sklopit će se na vrijeme  od dvije godine. 
V. Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Vinkovaca. 
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TOČKA 9. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Emilija Pezer, ravnateljica Gradske 
knjižnice i čitaonice Vinkovci, koja je iznijela Prijedlog Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju 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 u raspravu se uključio vijećnik Aladar Spajić sa pohvalama za 
podneseno izvješće koje smatra kvalitetnim, te želi da knjižnica dobije adekvatan prostor za svoj 
rad i postavlja pitanje kada će se ogranak Nuštar moći odvojiti od matične knjižnice. 
 
 Vijećnik Vladimir Ćirić iznosi da je Knjižnica primjer kako gradska ustanova treba raditi i 
na koji način treba podnositi izvješće Gradskom vijeću. 
 
 Nakon provedene rasprave vijećnici jednoglasno (20 glasova za) donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice 
Vinkovci za 2012. god. 
 

TOČKA 10. 
 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Anita Rapan Papeša, zamjenica 
ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci, koja je iznijela Prijedlog Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci. U svom uvodnom izlaganju naglašava da vijećnici mogu 
dobiti dodatno podatke vezena za financijsko poslovanje Muzeja i da su spremni raditi izvješća 
po standardiziranim obrascima. 

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 Aladar Spajić koji predlaže da 
se ubuduće odmah dostave i kopije financijskih izvješća kako ne bi dolazilo do nepotrebnih 
rasprava. Glede svih ostalih elemenata izvješće je i više nego dobro, veseli ga povećanje stalnih 
postava Muzeja i treba nastojati da ih vidi što više ljudi. 
 
 Vijećnik Damir Rimac iznosi da je izvješće u dijelu koji se odnosi na rad i djelatnost 
Muzeja uredu, a da će vijećnici SDP-a biti uzdržani iz principa. Ovo ne smatra propustom 
Muzeja nego propustom Upravnog odjela društvenih djelatnosti i Upravnog odjela za proračun i 
financije koji su trebali isto pregledati i upozoriti na nedostatno izvješće. Ponovo insistira na 
usaglašavanju kriterija na izradu izvješća, te na propisivanju standarda za izradu izvješća 
trgovačkih društva, ustanova. 
 
 Vijećnik Vladimir Ćirić Muzej smatra najznačajnijom točkom u kulturnom životu 
Vinkovaca jer odlično promiče Vinkovce u sferi arheologije. Klub vijećnika HDZ-a također misli 
da financijsko izvješće treba napraviti drugačije, a stručnom dijelu izvješća dao je najveće ocjene. 
 
 Vijećnik Damir Rimac govor vijećnika Ćirića smatra patetičnim i podsjeća da je prije 
dvije godine gotovo isti govor održao kada je bilo u pitanju financijsko izvješće Kazališta. 
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Vijećnik Vladimir Ćirić smatra da usporedba sa Kazalištem nije nimalo umjesna, a on 
osobno je samo htio dati podršku ljudima iz Muzeja. Financijski pokazatelji poslovanja Muzeja 
postoje samo su prikazani u drugačijem obliku. 

 
Predsjednik Luka Burilović također iznosi mišljenje da izvješća gradskih ustanova i 

trgovačkih društava trebaju biti ujednačena i napravljena po određenim standardima, te 
pregledana i ovjerena od strane pročelnika nadležnih upravnih odjela. Također insistira da 
godišnja izvješća o poslovanju Gradskom vijeću podnose ravnatelji odnosno direktori ustanova 
ili trgovačkih društava osim iznimno u opravdanim slučajevima. 

 
 Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (15 za i 7 uzdržanih) donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2012. 
godinu. 
 

TOČKA 11. 
Aktualna pitanja 

 
1. Vijećnik Aladar Spajić postavlja pitanje da li će se i gdje ove godine provoditi predškola te 

pitanje prilaza novoj osnovnoj školi od križanja ulice H. Vukčića Hrvatinića do N. Tordinca. 
  

2. Vijećnik Damir Rimac iznosi slijedeće: 
- stanovnike naselja Krnjaš zanima zašto se stari papir odvozi samo s Kanovaca, 
- koje su lokacije zelenih otoka u Vinkovcima, zašto su neki izmješteni i uklonjeni, 
- u kojoj je fazi nabavka kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, 
- predlaže da se izrade službene vizitke za vijećnike, 
- tko će odrediti i napraviti kriterije za izradu izvješća gradskih ustanova i tvrtki, 
- koji su klubovi vijećnika formirani u Gradskom vijeću, 
- treba odrediti da dostavljanje prethodnih odluka uz materijale postane praksa, 
- hoće li biti provedeno tretiranje protiv komaraca, 
- zašto Grad ne poštuje zakonsku obvezu provođenja deratizacije. 
 
3. Vijećnik Josip Vidosavljević vezano za održavanje dimnjaka iznosi da dolazi do situacija da 

se čišćenje dimnjaka naplaćuje i devet puta godišnje odnosno koncesionar kad nema pristup 
ubacuje račun za čišćenje. Upozorava da odluka nikada nije objavljena u „Službenom 
glasniku“ iako je to statutarna obveza. Smatra da treba izraditi katastar dimnjaka kako bi se 
uvelo reda u ovo područje. Moli pismeno očitovanje o ovoj temi. 

 
4. Vijećnica Martina Levaković Banović postavlja slijedeća pitanja: 

- da li je GTG išta poduzeo vezano za osiguranje uvjeta za fiskalizaciju na gradskoj 
tržnici, odnosno da li je omogućen besplatni Internet, 

- košnja kanala Nevkoš, 
- u ul. A. Starčevića postoji neuređena parcela na kojoj godinama stoji dizalica, što se 

može sukladno Odluci o komunalnom redu poduzeti. 
 
5. Vijećnik Ilija Cota iznosi da su rasvjetni stupovi u gradu još uvijek obljepljeni predizbornim 

plakatima i smatra da stranka čiji su to plakati treba iste skinuti. 



 14

 Pročelnik Rečić iznosi da predškolu organizira Centar za predškolski odgoj, a on može 
dati pisani odgovor. 
 

 Pročelnik Slišković iznosi da se papir sustavno odvozi iz svih stambenih objekata, Nevkoš 
priprema reciklažno dvorište, a radit će se i na nabavi kontejnera za odvojeno skupljanje otpada. 
Ne vjeruje da se dimnjaci čiste devet puta godišnje, možda se dolazi toliko puta, može se javiti 
Odjelu kao i komunalnim redarima ukoliko ima nekih problema. Vezano za prilaz novoj 
osnovnoj školi može se izići na teren i vidjeti što se može učiniti, a parcela u ul. A. Starčevića je 
u privatnom posjedu, Odjel ne može ništa učiniti ali će ipak poslati komunalne redare na teren. 
Slaže se da predizborne plakate treba ukloniti. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe gradonačelnik dr. Mladen 
Karlić iznosi slijedeće: 

- odvoženje starog papira sa Kanovaca je „pilot projek“, a kutije su postavljene i na 
Lapovcima, 

- vezano za tretiranje komaraca iznosi da isto nije obavljeno zbog vremenskih neprilika 
jer je za tretiranje potrebno bar 2-3 dana neprekidnog sunčanog vremena, 

- deratizacija javnih površina se provodi ali Grad nema niti sredstava niti zakonsku 
obvezu za provođenje u svim kućanstvima, 

- za čišćenje dimnjaka se, ukoliko se vlasnik ne zatekne kod kuće, ostavi obavijest te se 
može javiti i dogovoriti termin, 

- vezano za osiguranje uvjeta za fiskalizaciju na gradskoj tržnici poslat će su upit GTG-
u i vidjeti što su poduzeli da se pomogne našim sugrađanima. 

 
 Vijećnik Damir Rimac iznosi da je provođenje deratizacije na području cijelog grada 
zakonska obveza. Podsjeća da je prije deset godina u Vinkovcima formirana radna grupa za 
suzbijanje trihineloze i da se tih godina provodila sustavna deratizacija. Smatra da je bolje uopće 
ne raditi deratizaciju nego je raditi djelomično odnosno samo na javnim površinama jer to nema 
svrhe ukoliko se ista ne provede i u kućanstvima. 
 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović izvješćuje vijećnike da su za sada formirana tri kluba 
vijećnika u Gradskom vijeću i to:  

1. klub SDP-a – predsjednik Damir Rimac,  
2. klub HDZ-a i HSS-a – predsjednik Ilija Cota i  
3. klub HSP dr. Ante Starčević i BUZ-a – predsjednik Aladar Spajić. 

 
 
 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 
17,45 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 
 

Luka Burilović, univ. spec. oec. 


