
 Z A P I S N I K 
sastavljen na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 17. rujna 2013. god. 
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 11,00 sati 

pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Luke Burilovića 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Luka Burilović   12. Marinko Lukenda 
2. Davorin Pezerović 13. Josip Vidosavljević 
3. Aladar Spajić  14. Mate Vukušić 
4. Jakov Barišić  15. Mario Paljušaj 
5. Gordana Trifunović 16. Dubravko Korenika 
6. Ilija Cota   17. Željka Vučić  
7. Ivan Colarić  18. Martina Levaković Banović 
8. Andrijana Bošnjak 19. Milica Benić 
9. Vladimir Ćirić  20. Zlatko Jurišić 
10. Vladimir Čavlović 21. Senko Bošnjak 
11. Mario Meštrović  22. Željka Plavšić 
  
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Goran Čordašić  3. Damir Rimac 
2. Kata Krešić 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., 
gradonačelnik Grada Vinkovaca, Ivan Bosančić i Tomislav Šarić, 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, Mijat Kurtušić, direktor Poleta d.o.o. Vinkovci, Mirjana Pešec, ravnateljica Centra za 
predškolski odgoj 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 zapisnik s prethodne sjednice 
Vijeća te vijećnik Mate Vukušić iznosi primjedbu na 5. stranicu zapisnika gdje je navedeno 
izlaganje vijećnika Damira Rimca koje glasi: „Vlada RH se mora zaduživati kako bi se riješila 
naslijeđenih dugovanja. Grad mora razmišljati o većem sufinanciranju predškolskog odgoja i 
predlaže pojeftinjenje usluge vrtića.“ Smatra da su ove dvije rečenice izvan konteksta ostalog 
dijela izlaganja. Također iznosi primjedbu na 6. stranicu zapisnika gdje stoji „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,“ gdje je riječ od ispred riječi stigao 
višak. 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović predlaže da se izlaganje vijećnika Rimca u zapisniku 
stavi pod navodnike, a riječ «od» u navedenoj rečenici briše, te tako ispravljeni zapisnik stavlja 
na glasovanje. Nazočni vijećnici isti jednoglasno usvajaju. 
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 Nakon toga predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red te vijećnik Josip 
Vidosavljević stavlja primjedbu na formulacije naziva 1. i 2. točke dnevnog reda gdje stoji 
„Prijedlog Izvješća…“, te smatra da treba stajati Izvješće jer to je konačno stanje koje se ne može 
mijenjati. 
 Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje što je sa podnescima koje je uputio Klub 
vijećnika SDP-a a vezano za inicijativu profesora Kovača i peticiju koja se odnosi na podvožnjak. 
 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović odgovara da se o podnescima koje je uputio klub 
vijećnika SDP-a može raspravljati pod točkom Aktualna pitanja, a slaže se sa gosp. 
Vidosavljevićem vezano za naziv točke dnevnog reda da se treba raspravljati o izvješću. 
 
 Nakon toga predsjednik Vijeća predlaže usvajanje dnevnog reda uz izmjenu da se riječ 
«prijedlog» briše, a da ostane samo «Izvješće», te nazočni vijećnici isti jednoglasno usvajaju. 
 
 

D N E V N I   R E D 
Skraćeni zapisnik 
1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Poleta d.o.o. Vinkovci za 2012. godinu. 
2. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci za 2012. 

godinu. 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Vinkovaca za 2013. godinu. 
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za područje 

Grada Vinkovaca za 2013. godinu. 
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama socijalnog Programa Grada Vinkovaca za 2013. 

godinu. 
6. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 
2013. godinu. 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih 
jedinica Grada Vinkovaca. 

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Gradskom vijeću Grada Vinkovaca. 

9. Informacija o radu vrtića koji nisu u vlasništvu Grada za 2012. godinu. 
10. Aktualna pitanja. 
 
 

TOČKA 1. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mijat Kurtušić, direktor Poleta d.o.o. 
Vinkovci koji je iznio Izvješće o radu i financijskom poslovanju Poleta d.o.o. Vinkovci 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 ispred Kluba vijećnika HSP dr. Ante Starčević i 
BUZ uključio vijećnik Aladar Spajić koji iznosi da će ovaj Klub podržati izvješće o radu Poleta 
koje je kvalitetno napravljeno i dobro prezentirano. Naglašava pozitivnu činjenicu da je Polet sa 
smanjenim brojem uposlenih uspio povećati broj prevezenih putnika. 
 



 3 

 Vijećnik Mario Paljušaj, ispred Kluba vijećnika SDP-a, stavlja primjedbu da se o izvješću 
za 2012. god. raspravlja tek u trećem kvartalu naredne godine, te smatra da se treba voditi računa 
kako bi izvješća došla ranije na raspravu. Smatra da je izvješće Poleta kao i uvijek napravljeno 
kvalitetno, ali Klub vijećnika SDP-a i dalje stoji kod toga da sva izvješća gradskih tvrtki trebaju 
biti unificirana odnosno da treba dostavljati izvješća koja se predaju u FINU i Poreznu upravu i 
uz to izvješće direktora o poslovanju i smjeru u kojem se dalje planira vođenje tvrtke. Postavlja 
pitanje fraze „Kontinuirano ulaganje u djelatnike“, odnosno da li je to samo fraza ili su djelatnici 
zaista uključeni u cjeloživotno obrazovanje, ako jesu, koje su certitikate stekli i po kojem 
programu su obučavani. Također postavlja pitanje koji su razlozi smanjenja broja djelatnika, koja 
je struktura djelatnika u upravi i prijevozu, iznosi da je navedena najviša plaća cca 6 tisuća kn, 
smatra da to nije plaća direktora te postavlja pitanje kolika je plaća direktora. Smatra negativnim 
podatak da je rok za naplatu potraživanja sa 50 dana porastao na 102 dana i postavlja pitanje tko 
su najveći dužnici Poleta od pravnih osoba, te što se poduzima po pitanju naplate, da li su 
pokrenute ovrhe ili obustave prijevoza istima, ili su poduzete neke druge mjere. Pozdravlja 
odluke Vlade RH o sufinanciranju prijevoza učenika što je bitno utjecalo na pozitivno poslovanje 
Poleta, te postavlja pitanje da li se suradnja za prijevoz ostvaruje i s vrtićima, budući da su 
obadvije tvrtke u vlasništvu grada. Postavlja pitanje kada ističe mandat članovima Nadzornog 
odbora? Na kraju iznosi da Klub vijećnika SDP-a podržava pozitivne trendove u radu Poleta i želi 
ovoj tvrtki uspješno poslovanje u 2013. god. 
 
 Vijećnik Ilija Cota, ispred Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a podržava izvješće i smatra da 
je isto kvalitetno napravljeno. 
 
 Predsjednik Vijeća Luka Burilović iznosi da se razmišljalo o unificiranju izvješća, ali isto 
tako stoji činjenica da svaka tvrtka i ustanova ima svoje specifičnosti. Smatra da je službena 
financijska izvješća teško čitati, jer nisu svi vijećnici ekonomske struke, ali raspravljajući o 
izvješću vijećnici mogu pitati što ih zanima odnosno tražiti pojašnjenje od direktora ili ravnatelja 
koji im mogu dati odgovor na njihova pitanja. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da ova forma izvješća zadovoljava i da je razumljiva svim 
vijećnicima bez obzira na struku. Iznosi zadovoljstvo što je ova gradska tvrtka, unatoč 
ekonomskoj krizi, zadržala isti broj djelatnika, a pozitivnom smatra i činjenicu da su kratkoročne 
obveze i potraživanja gotovo na istoj razini. Također naglašava da svakako treba razmišljati o 
tome da se u narednim godinama obnovi vozni park, te da Polet kao tvrtka ima budućnost, a Grad 
treba učiniti sve da ova tvrtka bude i dalje stabilna. Na kraju izlaganja iznosi da GO HSLS-a 
bezuvjetno podržava ovo izvješće. 
 
 Potpredsjednik vijeća Davorin Pezerović iznosi da osobno podržava ovo izvješće, te u ime 
građana postavlja pitanje autobusnih stajališta, odnosno njihovog uređenja i postavljanja voznih 
redova. 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe Mijat Kurtušić iznosi slijedeće: 

- problem stajališta je zajednički problem Poleta i lokalne uprave, vozni redovi se 
stavljaju na stajališta ali uglavnom budu uništeni, a isti je moguće vidjeti i internet 
stranicama tvrtke, 

- ovakva izvješća odlaze i u državne institucije, 
- prihvaća da je formulacija „kontinuirano ulaganje u djelatnike“ preopćenita, te iznosi 

da djelatnici prolaze edukaciju vezano uz javnu nabavu, fiskalizaciju, financije i 
računovodstvo, rukovanje tahografima i dr., 
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- najveći dužnici tvrtke su RH, općine, gradovi, županije, vojska ali i dalje rade sa 
istima, 

- postoji suradnja u prijevozu vrtićke djece ali ne kontinuirano te će se poraditi na 
razvijanju iste, 

- izvješće o mandatu članova Nadzornog odbora dostavljeno je u gradsku upravu. 
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže usvajanje Izvješća o radu i 
financijskom poslovanju Poleta d.o.o. Vinkovci za 2012. god.  te vijećnici većinom glasova (16 
za i  6 uzdržanih) donose 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju „Poleta“ d.o.o. Vinkovci za 2012. 
god. 

 
TOČKA 2. 

 Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Mirjana Pešec, ravnateljica Centra za 
predškolski odgoj Vinkovci, koja je iznijela Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za 
predškolski odgoj Vinkovci 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 uključila vijećnica Martina Levaković Banović 
iznoseći slijedeće: 

- značajno je smanjen broj djece koja pohađaju vrtić, smatra da je razlog istoga 
previsoka cijena za roditelje, te postavlja pitanje da li se prema Gradu išlo sa 
zahtjevom za smanjenje cijene, 

- navodi da privatne vrtiće mjesečno pohađa prosječno 515 djece, a gradske vrtiće 
manji broj, 

- iznosi da je istekao rok za uporabu vrtića V. Nazor, koji je od gradskih vrtića u 
najlošijem stanju, te postavlja pitanje da li će se isti sanirati ili ga treba zatvoriti zbog 
sigurnosti djece, 

- vezano za redovno održavanje i rad vrtića što uključuje štitnike za radijatore 
neophodne za sigurnost djece, nabavku posteljine, pribora za jelo, didaktičkih 
sredstava i sl. postavlja pitanje da li se išlo prema Gradu sa zahtjevom za financijska 
sredstva i smatra da ista uopće ne bi smjela biti upitna jer se radi o stavkama 
neophodnim za redovan rad, 

- pohvaljuje činjenicu da Centar organizira i sudjeluje u nisu projekata vezanih za 
djelatnost predškolskog odgoja. 

 
 Vijećnik Aladar Spajić iznosi da bi izvješće Centra moglo poslužiti kao primjer 
unificiranog izvješća, te pohvaljuje suradnju Centra sa Poletom i vinkovačkim plivalištem Lenije 
kao i brigu koja se u Centru vodi o kvaliteti i raznovrsnosti prehrane. Postavlja pitanje da li je 
smanjeni broj djece odraz cjelokupne gospodarske situacije i financijske situacije roditelja?  
Izražava žaljenje zbog smanjenog broja djece i smatra da roditeljima treba maksimalno pomoći 
kako bi što više djece bilo uključeno u rad vrtića. 
 
 Vijećnik Ilija Cota u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a pohvaljuje kvalitetu rada Centra 
za predškolski odgoj, te iznosi da u skladu s financijskim mogućnostima Grada treba povećati 
sredstva za vrtiće. 
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 Vijećnik Josip Vidosavljević u ime Kluba vijećnika SDP-a iznosi da će Klub podržati ovo 
izvješće, te postavlja pitanje na koji se način provodi program katoličkog odgoja u predškolskim 
ustanovama obzirom da smo multietnička i multivjerska sredina i što se može učiniti da se Grad 
izbori za veći broj djece. 
 
 Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da je forma izvješća dobra, a da Grad treba definirati 
potrebe vezano za vrtiće smatrajući da je misija Grada da  učini što više i bolje i za djecu i 
roditelje. Treba odrediti smjer što napraviti sa vrtićima, naglašavajući da vrtić V. Nazor nije 
primjeren za smještaj djece. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe ravnateljica Pešec iznosi 
slijedeće: 

- broj djece u gradskim vrtićima smanjen je kako zbog cjelokupne ekonomske situacije 
odnosno slabijeg materijalnog stanja roditelja tako i zbog otvaranja privatnih vrtića, te 
u tom smislu podržava donošenje mreže predškolskih ustanova, 

- vezano za stanje vrtića V. Nazor iznosi da je ovo vrtić sa najdužom tradicijom u 
gradu, te  misli da bi najoptimalnije rješenje bilo da se na postojećem prostoru izgradi 
novi vrtić, a potom ovaj sruši, 

- sredstva neophodna za redovan rad vrtića (posteljina, pribor za jelo i dr.) kao i štitnici 
za radijatore su riješeni, 

- program katoličkog odgoja je verificiran od strane Ministarstva i provodi se u jednoj 
odgojnoj skupini sa djecom čiji roditelji to žele. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika iznosi da stanje vrtića V. Nazor nije dobro i trebalo bi napraviti 

elaborat o isplativosti izgradnje novog vrtića, te smatra da su privatnici ipak pokazali da znaju 
više i bolje. 
 
 Vijećnik Mate Vukušić iznosi da je problem gradnje privatnih vrtića u blizini gradskih i 
da svakako treba definirati gdje se može graditi vrtić. 

 
 Vijećnik Dubravko Korenika također podržava stav da se mora točno definirati gdje i pod 
kojim uvjetima se može graditi vrtić. 

 
 Vijećnica Martina Levaković Banović upozorava da treba provjeriti kakve uvjete u smislu 
gradnje predškolskih ustanova određuje zakon. 

 
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže usvajanje Izvješća o radu i 
financijskom poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci za 2012. god.  te vijećnici 
jednoglasno donose 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
           Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za predškolski odgoj 
Vinkovci za 2012. god. 
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TOČKA 3. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2013. 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 Josip Vidosavljević rekavši da 
će Klub vijećnika SDP-a podržati ove izmjene kao potrebne i dobrodošle. Smatra da formulaciju 
«najstariji evropski grad» treba promijeniti u «najstariji grad u Europi». Iznosi da profesora 
Zdenka Kovača predstavljaju kao profesora iz Hrvatske, a on govori da je rođen u «najstarijem 
gradu u Europi». Također upozorava da treba definirati odredbu vezanu za stupanje akta na 
snagu, obzirom da se događa da se akti dugo ne objave i u tom smislu dolazi do proturječnosti. 
Predlaže formulaciju – stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku». 
 
 Vijećnik Ivan Colarić iznosi problem Kinološkog društva koje godinama predaje zahtjev 
za sredstva iz proračuna koja ne može dobiti, budući da nije definirano gdje Društvo pripada – u 
kulturu ili sport, te moli da se definira gdje pripadaju i na koji način da predaju zahtjev. 
 
 Potpredsjednik Vijeća Davorin Pezerović upozorava da treba pisati «europski», a ne 
«evropski» grad. 
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže usvajanje Prijedloga Odluke o 
izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2013. godinu te 
vijećnici jednoglasno donose 

 
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

PROGRAMA  JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VINKOVACA ZA 2013. GOD. 
 

Članak 1. 
               U Programu javnih potreba u kulturi grada Vinkovaca za 2013. godinu («Službeni 
glasnik» Grada Vinkovaca br. 8/12.) u članku 2  mijenja se:         
                                            
I. USTANOVE KULTURE 
 
GRADSKI MUZEJ VINKOVCI ( Osnivač Grad Vinkovci )       
          

1. Dodaje se novi program «Tiskanje publikacije pod nazivom «Najstariji europski grad» u 
iznosu od «30.000,00» kuna. 

 
UKUPNO iznos «100.000,00» zamjenjuje se iznosom «130.000,00» kuna. 
 

JAVNE POTREBE U KULTURI GRADA VINKOVACA ZA 2013. GODINU 
 

O P Ć A  R E K A P I T U L A C I J A 
 
1. USTANOVE KULTURE  iznos «537.500,00» kuna zamjenjuje se iznosom «567.500,00» kuna 
  
UKUPNO: iznos «1.099.500,00» kuna zamjenjuje se iznosom «1.129.500,00» kuna. 
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Članak 2. 

          Ove Izmjene i dopune  Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2013. 
godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Grada 
Vinkovaca 
  
 

TOČKA 4. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić koji je iznio Prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za područje Grada Vinkovaca 
za 2013. 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 Mario Paljušaj sa pitanjem kako 
se došlo do kriterija za dodjelu sredstava, te moli da se po donošenju idućeg proračuna detaljnije 
utvrde kriteriji. 
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže usvajanje Prijedloga Odluke o 
izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za područje Grada Vinkovaca za 2013. 
godinu te vijećnici jednoglasno donose 
 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA  
U ŠPORTU ZA PODRUČJE GRADA VINKOVACA  ZA 2013. GODINU 

 
Članak 1. 

           U Programu javnih potreba u športu za područje grada Vinkovaca u 2013. godini 
(«Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 8/12.) u članku 2 mijenja se plan sredstava športskim 
udrugama za 2013. godinu:         
 
           Redni broj  10. BOĆARSKI KLUB „LOKOMOTIVA“ iznos „5.400,00“ kuna 
zamjenjuje se iznosom od „35.400,00“ kuna 
 
           Redni broj 45. OSTALO iznos «97.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom «127.000,00» 
kuna. 
 
            Ukupno donacije iznos «1.900.000,00» kuna zamjenjuje se iznosom «1.960.000,00» 
kuna. 

Članak 2. 
Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za područje grada Vinkovaca za 

2013. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» Grada 
Vinkovaca.  

 
TOČKA 5. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama socijalnog Programa Grada Vinkovaca za 2013. godinu.  

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
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 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključila vijećnica Milica Benić iznoseći 
nezadovoljstvo što su sredstva za socijalna davanja smanjena, te postavlja pitanje kako su 
raspoređena sredstva u iznosu od 275.000,00 kn koja su namijenjena udrugama, postoji li 
komisija koja prikuplja programe i predlaže visinu sredstava za pojedinu udrugu, te da li su 
udruge dužne podnijeti izvještaj o utrošenim sredstvima. Odgovor na ova pitanja traži u pisanom 
obliku. 

 Predsjednik Vijeća zadužuje pročelnika Rečića da vijećnici Benić dostavi pisani odgovor. 
  

 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže na usvajanje Prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama socijalnog Programa Grada Vinkovaca za 2013. godinu te vijećnici 
većinom glasova (16 za i 4 protiv) donose 
 
 

O D L U KU 
o izmjenama i dopunama socijalnog Programa Grada Vinkovaca za 2013. god. 

 
I. 

U socijalnom Programu Grada Vinkovaca za 2013. god. («Službeni glasnik» Grada 
Vinkovaca br. 8/12.)  vrše se izmjene i dopune na način da: 

 
III.  PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 
- TOČKA 1. PRAVO NA POMOĆ ZA STANOVANJE mijenja se i glasi: 

«Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  930.000,00 kn».   
 
- TOČKA 7. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ mijenja se i glasi: 

«Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  300.000,00 kn».  
 
- TOČKA 8. POMOĆ ZA REDOVITU DJELATNOST UDRUGA, USTANOVA, 

ORGANIZACIJA I KLUBOVA INVALIDNIH, HENDIKEPIRANIH I LIJEČENIH 
OSOBA, TE PROVOĐENJE NJIHOVIH PROGRAMA mijenja se i glasi: 
«Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  275.000,00 kn».   

- TOČKA 13. PRAVO NA PRIGODNU NOVČANU POMOĆ ZA 
UMIROVLJENIKE mijenja se i glasi: 
«Za ovu mjeru osiguravaju se sredstva u iznosu od  209.800,00 kn».   

 
II. 

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

 
 Predsjednik Vijeća u 13,10 sati određuje stanku, a sjednica se nastavlja u 13,30 sati. 
 

 
TOČKA 6. 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog 
Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2013. godinu. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 
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 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Mate Vukušić iznoseći da se 
četiri godine radi projektna dokumentacija za OŠ B. Kašića što je njemu osobno prioritet jer 
dolazi iz tog dijela grada, ali naglašava da je ista situacija i sa OŠ N. Tesle u Mirkovcima, te 
postavlja pitanje kada će ista biti gotova i kad će se krenuti sa konkretnim radovima. 

 

Pročelnik Rečić odgovara da je problem u činjenici da pedagoške standarde donosi 
Ministarstvo koje je tek nedavno potvrdilo jednosmjenski rad, a rok za završetak dokumentacije 
je do kraja godine. 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže usvajanje Prijedloga Odluke o 
planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2013. godinu te vijećnici 
jednoglasno donose 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 

imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području 
Grada Vinkovaca  za 2013. godinu 

 

Članak 1. 
U Odluci o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 

na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca  za 2013. godinu 
(«Službeni glasnik» Grada Vinkovaca broj 2/13.) članak 1. mijenja se i glasi:  

„Ukupno planirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini u  osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2013. 
godinu  iznose 2.710.535,00 kn. Od toga 1.530.000,00 kn su sredstva proračuna Grada 
Vinkovaca, a kroz decentralizirane funkcije osnovnog školstvu za 2013. godinu na ime rashoda 
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
planirana su sredstva u iznosu od  1.180.535, 00 kn.“ 

 

Članak 2. 
Članak 2. mijenja se i glasi:  

„ Sredstva iz članka 1. raspoređuju se kako slijedi: 
- u kunama -    

Red.  
broj. 

 

NAZIV  
OSNOVNE 

ŠKOLE 

VRSTA  
I OPIS  

ULAGANJA 

UKUPNO  
PLANIRANI  

IZNOS   
POTREBAN ZA  
REALIZACIJU  

SVIH ULAGANJA  
OBUHVAĆENIH  

PROJEKTOM 

PLANIRANA  
DECENTRALIZIRANA  

SREDSTVA  
U 2013. GOD. 

PLANIRANA  
SREDSTVA  
GRADA U 
2013. GOD. 

1. OŠ BARTOLA 
KAŠIĆA 

- završetak izrade projektno-tehničke  
dokumentacije za dogradnju   
OŠ B. Kašića  u Vinkovcima  
(završetak projekta, komunalni doprinos,  
vodni doprinos i dr.) 

30.000.000                                                 
    

              
                  

500.000 
                                                                                      

                         

2. OŠ IVANA 
GORANA 
KOVAČIĆA 

- sanacija, dogradnja i adaptacija 
 OŠ I. G. Kovačića u Vinkovcima –  
I. etapa radova  

5.300.000  480.000 

3. OŠ NIKOLE 
TESLE 
 

- rekonstrukcija i dogradnja škole  
i izgradnja   školske dvorane   
OŠ N. Tesle u Mirkovcima –  
drugi dio radova  I. etape   

27.500.000   
   

            1.180.535 550.000     
 
             
 

 UKUPNO  62.800.000 1.180.535 1.530.000 
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Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u “Službenom glasniku” Grada 

Vinkovaca. 
 

TOČKA 7. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, pročelnik Upravnog odjela 
za normativnu djelatnost i opće poslove koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke 
o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica 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 iznoseći da 
podržava ovu reorganizaciju ako se radi o boljoj organizaciji posla, iskorištenosti djelatnika i želji 
da se poslovi gradonačelnika dignu na višu razinu. Međutim postavlja se pitanje da li se uistinu 
radi o podizanju kvalitete obavljanja ovih poslova reorganizacijom Gradske uprave ili se radi o 
novom upošljavanju što ne podržava. 

 
 Vijećnik Josip Vidosavljević podržava raspravu vijećnika Korenike tekođer iznoseći 
pitanje da li se ovdje radi o novom upošljavanju za koje nema potrebe, jer navedene poslove 
mogu obavljati osobe koje su to do sada i radile samo na način da budu okupljene u jedan odjel. 
Smatra nespretnim naziv «Upravni odjel za poslove gradonačelnika» budući da poslove 
gradonačelnika obavlja on sam ili ih raspoređuje na pročelnike kao operativce. Traži odgovore na 
postavljena pitanja, te naglašava pitanje da li je ovaj odjel neophodan ili se radi o još jednom 
trošku za novog izvršitelja. 
 
 Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe pročelnik Dovhanj iznosi 
slijedeće: 

- ovi poslovi djelomično su se obavljali u drugim upravnim odjelima, a sada bi bili 
objedinjeni u jednom odjelu, 
 - naglašava da je ukidanjem Poglavarstva velik dio poslova prebačen u nadležnost 
Gradonačelnika, a budući da Vinkovci imaju status velikog grada obim posla se povećava i 
smatra da će se u jednom upravnom odjelu ovi poslovi bolje i kvalitetnije koordinirati i 
odrađivati. 
 
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže usvajanje Prijedloga Odluke o 
izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca  
te vijećnici većinom glasova (13 za, 6 protiv i 2 uzdržana) donose 
 

O D L U K U    
O   I Z M J E N I   I   D O P U N I   O D L U K E 

 o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca 
 

Članak 1. 
            U Odluci o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca 
(„Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/10.), u Glavi II: USTROJ I DJELOKRUG 
USTROJSTVENIH JEDINICA, u članku 5. ispred prve alineje dodaje se nova alineja koja glasi: 
„Upravni odjel za poslove gradonačelnika“.  

Članak 2. 
            Iza članka 5. dodaje se članak 5a. koji glasi: 
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„U upravnom odjelu za poslove gradonačelnika obavljaju se stručni, organizacijski i 
administrativni poslovi vezani za redovan rad gradonačelnika kao izvršnog čelnika, poslovi 
pripreme općih i pojedinačnih akata iz djelokruga gradonačelnika, kada priprema takvih akata 
nije u nadležnosti drugih upravnih tijela. U odjelu se: 
- organiziraju i pripremaju sjednice kolegija gradonačelnika,  
- vode poslovi protokola i organizacije službenih susreta gradonačelnika s predstavnicima države, 
županije i gradova, institucija i ustanova, domaćih i stranih uzvanika Grada i svečanih  
manifestacija,  
- obavljaju poslovi vezani za međugradsku i međunarodnu suradnju, poslovi vezane za odnose s 
javnošću i suradnju s predstavnicima medija, poslove promidžbe i stvaranju pozitivne slike o 
Gradu i aktivnostima koje provodi Grad, 
- obavljaju poslovi suradnje s trgovačkim društvima i ustanovama kojima je Grad osnivač, 
vlasnik ili suvlasnik na području odnosa s javnošću i protokola, te organizacije većih javnih 
događanja,  
- obavljaju poslovi koordinacije, usklađivanja i unapređivanja komunikacije gradonačelnika s 
pročelnicima upravnih odjela u cilju pravovremenog i potpunog izvršavanja poslova i zadataka. 
            U odjelu se primaju pritužbe i predstavke građana na rad gradskih tijela i skrbi se o 
pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju. 
            Odjel vodi evidenciju o korištenju službenih vozila Grada, te evidenciju o službenim 
putovanjima dužnosnika te službenika i namještenika. 

U odjelu se obavljaju i drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisom i 
odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.“ 

Odjel ima Odsjek općih poslova, protokola i informiranja.  
Odjel ima pečat opisan u članku 4. ove Odluke, s time što je kružno iznad grba oznaka: 

Gradonačelnik. 
Članak 3. 

            U članku 6. stavak 4. briše se, a stavak 5. mijenja se i glasi: „Odjel ima dva odsjeka: 
Odsjek normativnih poslova i Odsjek općih poslova.“ 
 

Članak 4. 
            U članku 16. st. 2. ispred prve alineje dodaje se nova alineja koja glasi: 
            „- za pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika – magistar struke ili stručni 
specijalist pravne struke, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni 
ispit te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje i 
kreiranje programa i strategija,“. 

U ostalom tekstu Odluka ostaje ne izmijenjena. 
 

Članak 5. 
            Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 
  
 

TOČKA 8. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zlatko Dovhanj, koji je iznio 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 
vijeću 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 sa pitanjem da li 
u Gradskom vijeću ima promjena u odnosu na početni stranački sastav. 
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 Predsjednik Vijeća odgovara da su vijećnici Davorin Pezerović i Zlatko Jurišić sada 
nezavisni vijećnici, ali sredstva idu političkoj stranci sa čije liste su izabrani. 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća predlaže usvajanje Prijedloga Odluke o 
raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 
Vinkovaca te vijećnici jednoglasno donose  
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka  

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca  
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka, zastupljenih u 
Gradskom vijeću Grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za  razdoblje od lipnja do 
kraja 2013. godine koja se osiguravaju u Proračunu Grada Vinkovaca za 2013. god.  
 

Članak 2. 
 Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Grada Vinkovaca imaju političke stranke 
koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću. 
 

Članak 3. 
 U Proračunu Grada Vinkovaca, za 2013. godinu, osigurana su sredstva za redovan rad i 
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću. 
 

Članak 4. 
 Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj 
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova. 
 Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama 
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog 
vijeća, a određenog u stavku 1. ovog članka. 
 

Članak 5. 
 Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Gradskog vijeća uzimaju se podaci o 
stranačkoj pripadnosti članova Gradskog vijeća na dan konstituiranja Gradskog vijeća. 

 
Članak 6. 

 Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/vijećnica ili više njih, napuste ili 
promijene članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno 
prethodnom članku ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je zastupnik pripadao u času 
konstituiranja Gradskog vijeća. 
 Političkoj se stranci u tijeku proračunske godine mogu povećati odnosno smanjiti 
financijska sredstva propisana ovom Odlukom ukoliko dođe do promjene broja članova 
Gradskog vijeća iz reda podzastupljenog spola koje ta politička stranka ima u Gradskom vijeću. 
 

Članak 7. 
 Sukladno članku 4. ove Odluke, za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos 
sredstava od 5.416,00 kuna. 
 Isto tako, sukladno članku 4. ove Odluke, za svakog člana Gradskog vijeća 
podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 5.958,33 kuna. 
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Članak 8. 

 Sredstva iz prethodnog članka ove Odluke raspoređuju se za rad političkoj stranci u 
Gradskom vijeću kako slijedi: 

Red. 
broj IME I PREZIME  STRANKA  

IZNOS  
SREDSTAVA  UKUPNO  

1. Luka Burilović HDZ  5.416,00   
2. Miroslav Meštrović HDZ 5.416,00   
3. Jakov Barišić HDZ 5.416,00   
4. Kata Krešić HDZ  5.958,33   
5. Gordana Trifunović HDZ 5.958,33   
6. Ilija Cota HDZ 5.416,00   
7. Vladimir Ćirić HDZ  5.416,00   
8. Vladimir Čavlović HDZ 5.416,00  44.416,67 

9. Damir Rimac SDP 5.416,00   
10. Josip Vidosavljević SDP 5.416,00   
11. Mate Vukušić SDP 5.416,00   
12. Mario Paljušaj SDP 5.416,00   
13. Dubravko Korenika SDP 5.416,00   
14. Martina Levaković Banović SDP   5.958,33   
15. Milica Benić SDP 5.958,33  39.000,00 

16 Aladar Spajić HSP - dr. A. S. 5.416,00   
17. Andrijana Bošnjak HSP – dr. A. S.  5.958,33  11.375,00 

18. Davorin Pezerović HDSSB 5.416,00   
19. Zlatko Jurišić HDSSB 5.416,00 10.833,33  

20. Senko Bošnjak HSLS 5.416,00   
21. Željka Plavšić HSLS   5.958,33 11.375,00 

22. Marinko Lukenda HSU 5.416,00   

23. Željka Vučić HSU 5.958,33 11.375,00 

24. Goran Čordašić HSS 5.416,00   

25. Ivan Colarić BUZ 5.416,00   

SVEUKUPNO  139.208,33 
 
 

Članak 9. 
Sredstva utvrđena ovom Odlukom doznačit će Upravni odjel za financije i proračun Grada 

Vinkovaca. 
 

Članak 10. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ 
Grada Vinkovaca. 
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TOČKA 9. 
 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić koji je iznio  Informaciju o 
radu vrtića koji nisu u vlasništvu Grada 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 uključila vijećnica Željka Plavšić rekavši da ova 
informacija samo govori o broju djece i broju uposlenih ali nema financijskog izvješća kako bi se 
vidjelo kolika sredstva daje Grad privatnim vrtićima. Smatra da je omjer financiranja od strane 
Grada za gradske i privatne vrtiće gotovo isti. Mreža vrtića je određena zakonom. 
 
 Vijećnik Aladar Spajić smatra da je konkurencija dobra u svakoj djelatnosti pa tako i u 
djelatnosti predškolskog odgoja. Navodi da je u gradske i privatne vrtiće uključeno oko 1000 
djece što je jedna polovina ukupnog broja djece u Vinkovcima što smatra dobrim, ali i dalje treba 
tražiti načine da se u vrtiće uključi još veći broj djece. Pohvaljuje način rada i trud koji djelatnici 
Centra za predškolski odgoj ulažu u rad sa djecom, te podržava izradu mreže vrtića rekavši da se 
pri izradi iste treba voditi računa i o najavi petogodišnjeg programa razredne nastave. 
 
 Vijećnica Martina Levaković Banović postavlja pitanje gdje su utrošena sredstva koja 
Grad izdvaja za subvencioniranje privatnih vrtića, te smatra da je dostavljeni materijal nedovoljan 
za raspravu. Predlaže tematsku sjednicu Gradskog vijeća vezano za vrtiće. 
 
 Vijećnik Ilija Cota iznosi da bi, iako je ovo informacija, materijal ipak trebao biti na puno 
višoj razini. 
  
 Vijećnik Josip Vidosavljević slaže se s mišljenjima vijećnice Levaković Banović i 
vijećnika Cote da je materijal nedovoljan za raspravu. Smatra da se ne može ulaziti u financijsko 
poslovanje privatnih vrtića, a podržava prijedlog da se napravi tematska sjednica Gradskog vijeća 
na kojoj bi se raspravilo o mjerilima i uvjetima za subvencioniranje privatnih vrtića. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak smatra da treba pronaći način da se omogući pohađanje vrtića 
djeci koja ga ne mogu pohađati zbog financijskog stanja, odnosno ne mogućnosti plaćanja. 
 
 Vijećnik Aladar Spajić smatra da se nikoga ne može prisiliti da šalje dijete u vrtić, ali kao 
Grad moramo naći način da svoj djeci omogućimo pohađanje vrtića. 
 
 Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da njegova stranka ima socijalni predznak odnosno 
zastupa mišljenje da svatko treba imati iste mogućnosti, a on osobno ovdje govori o djeci koju 
roditelji ne mogu slati u vrtić zbog financijskog stanja. 
 
 Vijećnik Aladar Spajić iznosi da Centar za predškolski odgoj ima program za socijalno 
ugrožene i da nitko od djece koja su takvog imovinskog stanja nije odbijen. 
 
 Vijećnica Martina Levaković Banović predlaže da se informacija vrti na doradu 
Upravnom odjelu društvenih djelatnosti. Također iznosi da postoje sredstva u socijalnom 
programu za ovu namjenu ali je time obuhvaćen samo manji broj djece. 
 
 Zamjenik gradonačelnika Tomislav Šarić iznosi da Grad ne sufinancira vlasnike privatnih 
vrtića već roditelje čija djeca nisu imala mjesta u gradskim vrtićima ili ne žele ići u iste. 
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 Vijećnik Dubravko Korenika predlaže donošenje zaključka kojim bi se svi koji se 
financiranju iz gradskog proračuna obvezali na podnošenje izvješća, a vezano za odluku koju je 
donijelo Gradsko vijeće smatra da ista nije dovoljno razrađena i da kriteriji nisu jasno definirani. 
 
 Predsjednik Vijeća slaže se da bi se na jednoj od sjednica trebalo raspravljati o stanju 
predškolskog odgoja, a vezano za financijsko izvješće privatnih vrtića smatra da se ono može 
prezentirati Gradskom vijeću samo u onom dijelu u kojem ih Grad sufinancira. Predlaže da se 
Informacija samo primi na znanje. 
 

TOČKA 10. 
Aktualna pitanja 

 
1. Vijećnik Mate Vukušić iznosi primjedbu da ne dobiva tražene pisane odgovore na vijećnička 

pitanja iako je rok za iste 60 dana. 
Nadalje iznosi zamolbu koju je SDP dobio od djelatnika VFM radia za financijsku pomoć 

budući da su isti ostali bez prihoda gašenjem VFM radia. Iznosi da je zamolba upućena 
Klubovima vijećnika Gradskog vijeća. 
 
2. Vijećnik Mario Paljušaj iznosi da je peticiju za postavljanje ograde ispod podvožnjaka prema 

naselju Slavija potpisalo cca 1100 osoba, a ni nakon 200 dana nije dobiven odgovor. 
 
3. Vijećnik Senko Bošnjak iznosi da je HSLS podržao osnivanje agencije VIA, ali i tražio 

izradu gospodarske strategije grada Vinkovaca, te postavlja pitanje kada će to biti. 
 
4. Vijećnik Josip Vidosavljević osvrće se na pisani prijedlog dr. Zdenka Kovača za vidno 

obilježavanje 8 300 godina kontinuirane naseljenosti grada Vinkovaca – dakle najstarijeg 
grada u Europi rekavši da svakako trebamo iskoristi dobru volju i inicijative uglednih 
Vinkovčana kao što je dr. Kovač za promociju grada i lobiranje. 

 
5. Vijećnik Ilija Cota ispred Kluba vijećnika HDZ-HSS iznosi da isti nisu dobili zamolbu 

djelatnika VFM radia. 
 

Zamjenik gradonačelnika Ivan Bosančić podnosi izvješće između sjednica Gradskog vijeća i 
navodi slijedeće: 
- Grad je zadovoljan upravo održanim «Vinkovačkim jesenima» te ih po reakcijama gostiju 
smatra uspješnim i zahvaljuje vijećnicima koji su dali svoj doprinos «Jesenima»,  
- vezano za izradu gospodarske strategije grada Vinkovaca iznosi da se za sada skupljaju 
materijali, a ista se mora uskladiti sa izradom razvojne strategije Vukovarsko-srijemske 
županije, 
- prilikom izrade iste očekuje se i angažiranje gradskih vijećnika kao i svih građana koji mogu 
dati svoj doprinos, 
- Grad nije dobio zamolbu djelatnika VFM radia, ali isti imaju pravo kao i svi građani 
pojedinačno podnijeti zamolbu za financijsku pomoć, 
 - vezano uz prijedlog dr. Kovača iznosi da se činjenica da su Vinkovci najstariji grad u 
Europi konstantno koristi i ističe u svim prigodama gdje je to moguće, a u suradnji sa 
Općinom Srebrenik i Ministarstom turizma Bosne i Hercegovina pokušava se napraviti 
međunarodni «brend» i ostvariti prekograničnu suradnju. 
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 Predsjednik Vijeća traži od pročelnika Odjela da se odgovori na vijećnička pitanja 
dostavljaju u primjerenom roku, a vezano za VFM radio iznosi da ima informaciju da se isti 
prodaje, a svima nam je cilj da ne prestanu s radom. 
 
 Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 
 
 Budući je dnevni red današnje sjednice iscrpljen, predsjednik Vijeća istu je zaključio u 
14,45 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 
 

Luka Burilović, univ. spec. oec. 
 


