
 
 

Z A P I S N I K 
sastavljen na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 04. srpnja 2001. god. 
u prostorijama velike gradske vijećnice, s početkom u 11,30 sati 
pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Nade Gagro 

 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Mladen Karlić  17. Mate Vukušić    
2. Toma Mišić   18. Damir Rimac  
3. Tomislav Čuljak  19. Željko Rapčan   
4. Ante Miljak   20. Zlatko Cvrković 
5. Ivan Senčić   21. Marijana Rosandić 
6. Đuro Vidić   22. Josip Vidosavljević 
7. Zvonimir Mišić  23. Tomislav Samac 
8. Martina Liščić  24. Stjepan Zeko 
9. Anto Blažanović  25. Nada Gagro 
10. Ljubo Karaman  26. Aladar Spajić 
11. Milan Bošnjak  27. Petar Kulić 
12. Vladimir Ćirić  28. Rudolf Klajn 
13. Goran Heffer  29. Mato Vukovac 
14. Dubravka Kraljević  30. Željko Beljo 
15. Anica Birač   31. Zoran Šorli 
16. Željko Janović 
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., gradonačelnik 
Vinkovaca, Petar Kulić i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, pročelnik Upravnog 
odjela za normativnu djelatnost i opće poslove te kandidati za vijećnike Zdenko Rečić (HDZ), Zvonimir 
Paulenka (DC) i Ivan Kopčić (HSP) 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. 
 
Predsjednica Gradskog vijeća otvorila je sjednicu i pozdravila sve nazočne te se potom prigodno 

obratila vijećnicima rekavši kako se nada da će sa svim vijećnicima surađivati na moderan i transparentan 
način bez obzira na stranačku pripadnost, te da će na taj način opravdati povjerenje koje su dobili od 
građana. 

 
Predsjednica Vijeća predlaže da se dnevni red današnje sjednice dopuni sa točkom “Izbor vijećnika 

koji prisustvuju vjenčanju”. 
 
Predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice te vijećnici iznose 

slijedeće primjedbe: 
- vijećnik Stjepan Zeko konstatira da u cijelom tekstu Skraćenog zapisnika kod formulacije 

“Prijedlog HSLS-a, SDP-a, HNS-a i HSS-a:” treba dodati “i HSP-a:”, 
- vijećnik Goran Heffer iznosi primjedbu na formulaciju “predlagatelj ispred klubova vijećnika” 

rekavši da takva formulacija ne može stajati s obzirom da klubovi vijećnika nisu oformljeni. 
 

Predsjednica Vijeća konstatira da će se Skraćeni zapisnik ispraviti u smislu ovih dviju primjedbi te ga 
vijećnici kao takvog usvajaju sa 29 glasova “za” i 1 “suzdržanim” glasom. 

 
Nakon toga predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje dnevni red današnje sjednice koji vijećnici 

jednoglasno prihvaćaju. 
 



D N E V N I     R E D 
 
1. Izbor članova Poglavarstva grada Vinkovaca. 
2. Izbor vijećnika koji prisustvuju vjenčanju. 
3. Pitanja i odgovori. 
 

Potom je Zvonimir Mišić, član Mandatne komisije, izvijestio vijećnike da će temeljem članka 5. i 8. 
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika svoje mandate staviti u mirovanje zbog nespojivosti funkcija te 
će tako dužnost vijećnika obnašati slijedeći izabrani kandidati: 

- umjesto Mladena Karlića – Zdenko Rečić (HDZ), 
- umjesto Petra Kulića – Zvonimir Paulenka (DC), 
- umjesto Željka Belje – Ivan Kopčić (HSP). 
 
Potom su novoizabrani vijećnici prisegnuli. 
 
Nakon toga prešlo se na raspravljanje o točkama dnevnog reda. 
 

TOČKA 1. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik Mladen Karlić, dr. med., predložio je Vijeću uz 
njega i njegove zamjenike još šest članova Poglavarstva prema područjima rada i djelovanja kako slijedi: 
1. Ante Miljak – područje financija i proračuna, te kulture i zaštite spomenika, 
2. Božo Galić – područje komunalnog gospodarstva i prostornog uređenja grada, 
3. Aladar Spajić – područje predškolskog odgoja i brige o mladeži, zdravstva, socijalne skrbi i brige o 

stradalnicima, 
4. Zvonimir Mišić - područje hortikulturnog uređenja grada i zaštite okoliša, 
5. Tomislav Čuljak – područje športa, fizičke i tehničke kulture i obnove, 
6. Željko Ilić -  područje obrtništva, poduzetništva i gospodarskog razvoja grada. 
 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Zlatko Cvrković koji je, pozivajući se na 
članak 45. Zakona o lokalnoj samoupravi, rekao da zamjenici gradonačelnika nisu članovi Poglavarstva, 
već samo, kako im i ime kaže, zamjenici gradonačelnika koji ga mijenjaju u slučaju njegove odsutnosti, te 
da treba izabrati 8 (osam), a ne 6 (šest) članova Poglavarstva. 

U odgovoru na ovu primjedbu gradonačelnik je rekao kako je Grad o tome tražio očitovanje 
Ministarstva pravosuđa, te su dobili dopis pomoćnika ministra Teodora Antića koji kaže kako su zamjenici 
gradonačelnika članovi Poglavarstva. No, u cilju bržeg i učinkovitijeg rada Vijeća i sprečavanja daljnjeg 
kompliciranja rasprave o ovoj točci dnevnog reda gradonačelnik je za članove Poglavarstva predložio i 
svoje zamjenike. 

 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave predsjednica Vijeća stavlja na glasovanje iznesene 

prijedloge te vijećnici sa 17 glasova “za” i 12 “suzdržanih” glasova iste usvajaju. 
 
Potom su članovi Poglavarstva položili svečanu prisegu izgovarajući slijedeći tekst: 
 “Prisežem da ću dužnost člana Poglavarstva, obnašati savjesno i odgovorno i držati se Ustava, 

zakona i odluka Vijeća, te da ću poštovati pravni poredak i zalagati se za svekoliki napredak Republike 
Hrvatske i Grada Vinkovaca.” 

 
 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru člana Poglavarstva 

I 
 Ante Miljak, dipl. oec., izabran je za člana Poglavarstva za područje financija i proračuna, te 
kulturu i zaštitu spomenika grada Vinkovaca. 

II 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 



 
R J E Š E NJ E 

o izboru člana Poglavarstva 
I 

 Božo Galić, dipl. ing., izabran je za člana Poglavarstva za područje komunalnog gospodarstva i 
prostornog uređenja grada Vinkovaca. 

II 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru člana Poglavarstva 

I 
 Aladar Spajić, prof., izabran je za člana Poglavarstva za područje predškolskog odgoja i brige o 
mladeži, zdravstva, socijalne skrbi i brige o stradalnicima grada Vinkovaca. 

II 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

R J E Š E NJ E 
o izboru člana Poglavarstva 

I 
 Zvonimir Mišić, dipl. ing., izabran je za člana Poglavarstva za područje hortikulturnog uređenja 
grada i zaštite okoliša grada Vinkovaca. 

II 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 

R J E Š E NJ E 
o izboru člana Poglavarstva 

I 
 Tomislav Čuljak, izabran je za člana Poglavarstva za područje športa, fizičke i tehničke kulture i 
obnove grada Vinkovaca. 

II 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 

 
R J E Š E NJ E 

o izboru člana Poglavarstva 
I 

 Željko Ilić, dipl. ing., izabran je za člana Poglavarstva za područje obrtništva, poduzetništva i 
gospodarskog razvoja grada Vinkovaca. 

II 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 2. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednica Vijeća predložila je petominutnu stanku kako bi se 
vijećnici dogovorili oko izbora vijećnika koji prisustvuju vjenčanjima i svoje prijedloge uputili Komisiji za 
izbor i imenovanja s tim da svaka stranka predlaže dva (2) vijećnika. 
 Nakon stanke vijećnici iznose slijedeće prijedloge: 

1. HDZ – Martina Liščić i Toma Mišić 
2. HSS – Ivan Kopčić i Zoran Šorli 
3. DC – Nada Gagro i Zvonimir Paulenka 

 
Željko Rapčan u ime vijećnika HSLS-a i HSS-a iznosi da oni ne žele izaći sa svojim prijedlozima iz 

formalnog razloga jer je točka uvrštena na dnevni red na samoj sjednici te na taj način izražavaju svoj 
protest nadajući se da to neće postati praksa i u ovom sazivu Vijeća. 

Predsjednica Vijeća stavlja na glasovanje iznesene prijedloge te vijećnici sa 17 glasova “za” i 13 
“suzdržanih” glasova prihvaćaju iznesene prijedloge. 

 
 



TOČKA 3. 
Pitanja i odgovori 

 
 Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednica Vijeća izvijestila je kako je osnovan Klub vijećnika 
SDP-a u Gradskom vijeću čiji je predsjednik Goran Heffer. 
 
 Vijećnik Željko Rapčan zatražio je od gradonačelnika i njegovih zamjenika da u što skorijem roku 
donesu program rada Poglavarstva, te da se pronađe način i modaliteti da se u rad više uključe vijećnici i 
podijele neke svoje obveze kako bi im rad bio što bolji i kvalitetniji. 
 Također je zatražio da se vijećnicima za slijedeću sjednicu dostave kratke biografije članova 
Poglavarstva. 
 
 Vijećnik Zlatko Cvrković zatražio je da se uskoro Gradskom vijeću podnesu izvješća o imovini i 
zaduženjima grada, te stanju u gradskim poduzećima 
 
 Gradonačelnik je odgovorio da je cilj sve gradske vijećnike uključiti u rad kako bi opravdali 
povjerenje koje su dobili od građana i zajednički pridonijeli razvoju grada. Najavio je skori sastanak s 
predstavnicima svih stranaka koje participiraju u Vijeću kako bi izabrali prioritetne zadatke, a izvijestio je 
i o nekim priredbama kojima će se obilježiti Dana grada kao i o svečanoj sjednici Gradskog vijeća 
prigodom Dana grada. 
 
 Vijećnik Goran Heffer u ime kluba vijećnika SDP-a predložio je da se medije aktivnije uključi na 
sjednice Gradskog vijeća sa izravnim prijenosom sjednica jer smatra da bi to zanimalo građane. 
 
 Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 
 Budući da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen, predsjednica Vijeća istu je zaključila u 12,15 
sati. 
 
 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
Nada Gagro, dipl. iur. 


