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Z A P I S N I K 
sastavljen na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 16. srpnja 2003. god. 
u prostoriji velike gradske vijećnice, s početkom u 12,00 sati 

pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Nade Gagro    
 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Zdenko Rečić  13. Dubravka Kraljević  
2. Toma Mišić   14. Željko Janović  
3. Marijana Šikić  15. Mate Vukušić 
4. Ivan Perić   16. Damir Rimac 
5. Ivan Senčić   17. Željko Rapčan 
6. Đuro Vidić   18. Marijana Rosandić 
7. Ilija Stević   19. Stjepan Zeko 
8. Martina Liščić  20. Nada Gagro 
9. Ljubo Karaman  21. Vladimir Došen 
10. Milan Bošnjak  22. Rudolf Klajn 
11. Vladimir Ćirić  23. Mato Vukovac 
12. Goran Heffer   24. Antun Toni Žagar 
   
IZOSTANAK ISPRIČALI:   
1. Anto Blažanović  5. Tomislav Samac 
2. Anica Birač   6. Zvonimir Paulenka 
3. Zlatko Cvrković  7. Ivan Kopčić 
4. Josip Vidosavljević 
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., gradonačelnik 
Vinkovaca, Željko Beljo, zamjenik gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Sanja 
Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, Željko Šarčević, pročelnik Upravnog odjela komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada, Zlata Vuić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom 
imovinom i lokalnu samoupravu, Stjepan Jozić, ravnatelj Gradskog muzeja Vinkovci, Grga Krajina, 
ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, te predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

 
Zapisnik vode: Jelena Jurčević i Višnja Šekerija, djelatnice Upravnog odjela za normativnu djelatnost i 

opće poslove. 
 
Sjednica je tonski zabilježena. 
 
Predsjednica Gradskog vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća 

koji nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju.  
 

Nakon usvajanja Skraćenog zapisnika predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog dnevnog 
reda današnje sjednice sa prijedlogom da se dnevni red dopuni sa točkom: Prijedlog za imenovanje i 
razrješenje doktora medicine mrtvozornika. 

 
Nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red. 

D N E V N I     R E D 
 
 
 
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2003. god. 
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja. 
3. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organiziranja i naplate 

parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Vinkovaca. 
4. Izvješće o radu i organizaciji rada Gradskog muzeja Vinkovci. 
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5. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u 2002. god. 
6. R a z n o. 
6.1. Prijedlog za pristupanje Grada Vinkovaca Europskoj kampanji za održivi  
    razvoj gradova i mjesta. 
6.2. Prijedlog za imenovanje i razrješenje doktora medicine mrtvozornika. 
7. Pitanja i odgovori. 
 
 
 

TOČKA 1. 

 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija 

koja je iznijela Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2003. 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 Mato Vukovac sa konstatacijom da je plan 

prihoda izvršen sa 40% te postavlja pitanje kakva su daljnja predviđanja da li će se ostvariti u stopostotnom 
iznosu i iz kojih izvora. 
 U odgovoru na postavljeno pitanje Sanja Bošnjak odgovara da se radi o prodaji zemljišta koja nije 
realizirana prema planu ali da se sukladno tome ako ne dođe do potpune realizacije neće niti ići u kupovinu 
drugog zemljišta. 
 Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 

 
 

ODLUKU 

o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2003. god. 

 

 

 

TOČKA 2. 

 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je dr. Mladen Karlić, gradonačelnik Vinkovaca i 

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 vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

O D L U K U 

o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca 

 

I 
 Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca” za 2003. godinu dodjeljuje se: 
 

1. dr. sc. Marko Krznarić, dr. vet. med., Vinkovci, Vrtna 60,  
za poseban doprinos razvoju veterinarske službe u Slavoniji  
i unapređenje znanosti i stručnog rada u veterinarstvu. 
 

2. Antun Babić, akademski kipar, Vinkovci, A. Mihanovića 3 
za poseban doprinos na području kiparskog i likovnog stvaralaštva,  
višegodišnji pedagoški rad i aktivno sudjelovanje u kulturnom životu  
Grada s posebnim naglaskom na rad u Matici Hrvatskoj. 
 

3. Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 16,  
za iznimno zalaganje i doprinos na očuvanju i prezentaciji  
kulturne baštine Grada Vinkovaca. 
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II 
 Javna priznanja uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će biti održana dana 18. 
srpnja 2003. god. u povodu obilježavanja Dana grada Vinkovaca – blagdana sv. Ilije, zaštitnika grada. 
 

TOČKA 3. 

 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je dr. Mladen Karlić, predsjednik Povjerenstva koji je 

iznio Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organiziranja i naplate 
parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Vinkovaca. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, sa 18 glasova “za” i 5 
“suzdržanih” glasova donose 
 

Z A K LJ U Č A K 

 

I 
 Odbijaju se ponude trgovačkih društava “Larix” d.o.o., Stari Mikanovci, Vinkovačka 35 i “Bostel” 
d.o.o., Vinkovci, J. Gotovca 30 za dodjelu koncescije za obavljanje komunalne djelatnosti organiziranja i 
naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Vinkovaca. 

II 
 Odbacuju se ponude trgovačkih društava “Parking” d.o.o. Vinkovci, Lj. Gaja 1/C, 
“Unocommerce” d.o.o., Vinkovci, Lenije bb i “Codelect” j.t.d., Vinkovci, Bana J. Jelačića 76, za dodjelu 
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja na javnim parkiralištima. 

TOČKA 4. 

 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Stjepan Jozić, ravnatelj Gradskog muzeja Vinkovci 

koji je podnio Izvješće o radu i organizaciji Gradskog muzeja. 
Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
U svom uvodnom izlaganju Jozić je istaknuo da je Muzej ove godine dobio zgradu bivšeg zatvora koju 

treba privesti svrsi. 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio Stjepan Zeko primijetivši da se iz materijala ne vidi 

na koju se godinu odnosi, te da nema financijskog izvješća. Također primjećuje da plaća doktora znanosti 
nije primjerena stupnju obrazovanja i godinama staža, te smatra da je treba povećati. 

Ivan Senčić iznosi da je financijski dio o poslovanju Muzeja sadržan u Proračunu s obzirom da je 
Muzej gradska institucija i podržava ideju da se plaće u Muzeju podignu na primjerenu razinu. 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da su plaće poslije niza godina prvi puta početkom ove godine 
povećane za 10%. 

Marijana Rosandić postavlja pitanje u kojem će vremenskom periodu biti realiziran stalni postav u 
Muzeju. 

Odgovarajući na postavljena pitanja Stjepan Jozić iznosi da je realizacija stalnog arheološko-
etnološkog postava prioritet (projekt koji će koštati cca 3,5 mil kn), a sam projekt će se raditi etapno. 
Također iznosi svoj osvrt na suradnju sa sredstvima javnog priopćavanja rekavši da se ne može o radu 
Muzeja informirati telefonski jer na taj način se o ustanovi objavljuje poluinformacije koje su daleko od 
istine. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose  
 

Z A K L J U Č A K 
 

I 
 Prihvaća se Izvješće o radu i organizaciji Gradskog muzeja Vinkovci za 2002. godinu. 
 
 

TOČKA 5. 

 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Grga Krajina, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci koji je podnio Izvješće o radu i organizaciji Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. 
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 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio vijećnik Stjepan Zeko iznijevši pohvalu 
kompletnom radu knjižnice i upozorivši na nedostatak prostora. 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je Ministarstvo kulture u principu pristalo obnoviti 
knjižnicu a jedna od alternativa je bivša PIK-ova zgrada, ali prije treba riješiti vlasničko-pravne odnose jer 
zgrada više nije samo vlasništvo Grada već i Županije i 11 općina. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
  

Z A K LJ U Č A K 

 

 

I 
 Prihvaća se Izvješće o radu i organizaciji Gradske knjižnice Vinkovci za 2002. god. 
 
 
 
 

TOČKA 6. 

R a z n o . 

 

 
 6.1. Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Damir Rimac koji je iznio Prijedlog za 
pristupanje Grada Vinkovaca Europskoj kampanji za održivi razvoj gradova i mjesta. 

 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
 Nakon uvodnog u raspravu se uključio vijećnik Vladimir Ćirić te u ime Kluba vijećnika HDZ-a 
iznosi slijedeće:  

- Klub vijećnika HDZ-a u principu podržava ovaj prijedlog s primjedbom da je tekst previše uopćen 
i da ga treba konkretizirati, 

- Grad Vinkovci već jeste u nizu ovakvih projekata koji se uglavnom vežu za iste izvore i temeljne 
postavke te smatra da bi sve to kao i ovaj eventualni budući projekt trebalo izanalizirati i 
usporediti, 

- trebalo bi oformiti Povjerenstvo koje će dati nacrt Prijedloga za pristupanje, 
- vidjeti iskustva već učlanjenih gradova, te definirati što se dobiva pristupanjem ali istovremeno 

vidjeti i koje su obveze Grada. 
Vijećnik Željko Rapčan podržava pristupanje Agendi 21 do kraja godine. 
 
Vijećnik Goran Heffer iznosi da je grad prijatelj Kenzingen gdje su gradski  

vijećnici nedavno bili u posjetu također član Agende 21 i da se radi o ozbiljnom projektu. 
 Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici jednoglasno donose 
 
 

Z A K LJ U Č A K 

 

I 
 Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća i podržava inicijativu za pristupanje Grada Vinkovaca 
Europskoj kampanji za održivi razvoj gradova i mjesta. 
 

II 
 Zadužuju se predsjednici klubova vijećnika da tajniku Vijeća, do sljedeće sjednice Vijeća, dostave 
imena stručnih osoba iz javnog života grada, koje bi činile stručni radni tim koji će biti nositelj izrade 
prijedloga dokumenta pristupanju Europskoj kampanji te izradi strateških dokumenata održivog razvoja 
grada Vinkovaca. 

6.2. Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća koji je iznio 
Prijedlog za imenovanje i razrješenje doktora medicine mrtvozornika. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici bez rasprave jednoglasno donose 
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P R I J E D L O G 

za imenovanje doktora medicine-mrtvozornika za Grad Vinkovce 

 

 

I 

 Predlaže se Vukovarsko-srijemskoj županiji da imenuje slijedeći broj doktora medicine-
mrtvozornika za područje Grada Vinkovaca: 
1. dr. GORAN GALIĆ – mrtvozornik 
2. dr. ANTONIJA ĐUZEL – mrtvozornik 
3. dr. TOMISLAV MIŠKIĆ -  mrtvozornik 
4. dr. ILEANA KRIŠTO – mrtvozornik 
5. dr. KARMEN JURČEVIĆ – mrtvozornik 
6. dr. MISLAV ŠIMUNIĆ  - mrtvozornik 
7. dr. MEHMED BAJRAMOVIĆ – mrtvozornik 
8. dr. ZDRAVKO BALEN – mrtvozornik 
9. dr. IVA MARDEŠIĆ – zamjenik mrtvozornika 
10. dr. ELA MARKOVIĆ – zamjenik mrtvozornika 
11. dr. VESNA DEJANOVIĆ – zamjenik mrtvozornika 
 

II 

 Ovaj Prijedlog dostavit će se Vukovarsko-srijemskoj županiji, a objavit će se u “Službenom 
glasniku” Grada Vinkovaca. 
 
 

TOČKA 7. 

Pitanja i odgovori. 
 
7.1. Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnik Mate Vukušić postavio je slijedeće pitanje: 
“Tko je odgovoran za  nasipavanje kamena u ulici Ivana Meštrovića kojim je onemogućen pristup 

privatnim parcelama, a dijelom i nasut privatni posjed?” 
 
Pitanje je upućeno Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada. 
 
7.2. Vijećnik Stjepan Zeko postavio je slijedeće pitanje: 
 
“Da li je Grad Vinkovci poduzeo neke mjere u svezi uništavanja ambrozije, odnosno donio odluku 

o obvezi uništavanja iste i da li se na tom planu nešto radi?” 
 
Pitanje je upućeno Poglavarstvu Grada i Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja 

grada. 
7.3. Vijećnik Željko Rapčan postavio je slijedeće pitanje: 
 
“Da li je Grad poduzeo neke mjere u svezi sanacije stambenog objekta u Dugoj ulici br. 13, te je li  

što je poduzeto za stambeno zbrinjavanje obitelji koje žive u istom objektu.” 
 
Pitanje je upućeno Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu i 

Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada. 
 
 
 
Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
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Budući da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen predsjednica Vijeća istu je zaključila u 14,00 sati. 
 
 
 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 

Nada Gagro, dipl. iur., v.r. 

Za točnost: 

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Zlatko Dovhanj, dipl. iur. 
 
 
 


