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Z A P I S N I K 
sastavljen na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 27. veljače 2004. 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. Anica Birač 
2. Toma Mišić   14. Željko Janović 
3. Marijana Šikić  15. Mate Vukušić 
4. Ivan Perić   16. Damir Rimac 
5. Ivan Senčić   17. Marijana Rosandić 
6. Đuro Vidić   18. Stjepan Zeko 
7. Ilija Stević   19. Nada Gagro 
8. Martina Liščić  20. Rudolf Klajn 
9. Ljubo Karaman  21. Mato Vukovac 
10. Milan Bošnjak  22. Ivan Kopčić 
11. Vladimir Ćirić  23. Antun Toni-Žagar 
12. Dubravka Kraljević   
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:   
1. Anto Blažanović  5. Josip Vidosavljević 
2. Goran Heffer   6. Tomislav Samac 
3. Željko Rapčan  7. Vladimir Došen 
4. Zlatko Cvrković  8. Zvonimir Paulenka   
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., gradonačelnik 
Vinkovaca, Petar Kulić i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, 
Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za 
gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu, Marija Muić, pomoćnica pročelnika Upravnog 
odjela društvenih djelatnosti, Davor Mandić, Branka Jukić i Slavko Bošnjak, djelatnici istog Upravnog 
odjela, Mile Župarić, direktor 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. 
 
Predsjednica Gradskog vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća 

koji nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju.  
 

Nakon usvajanja Skraćenog zapisnika predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog dnevnog 
reda današnje sjednice. 

Nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red. 
 

D N E V N I     R E D 
 
1. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva za prvo tromjesečje 2004. god. 
2. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Vinkovaca za 2004. god. 
3. Prijedlog Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2004. god. 
4. Prijedlog Mjerila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni programa dječjih 

vrtića u Centru za predškolski odgoj Vinkovci. 
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5. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za rad s nacionalnim manjinama. 
6. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi 

“Ivan Mažuranić” Vinkovci. 
7. Prijedlog Rješenja o odobrenju za uporabu grba Grada Vinkovaca. 
8. Razno – prijedlog za osnivanje Odbora za suradnju s prijateljskim gradom Kenzingenom. 
9. Pitanja i odgovori. 
 

TOČKE 1., 2. i 3.  
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Davor Mandić, šef Odsjeka za predškolski odgoj, 

osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje pri Upravnom odjelu društvenih djelatnosti koji je 
predložio da se zbog međusobne tematske povezanosti točke 1., 2. i 3. dnevnog reda izlažu zajedno, a da 
vijećnici nakon izlaganja glasaju o svakoj točki pojedinačno. 

Materijali za ove točke dnevnog reda nalaze se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznose. 
Nakon uvodnog izlaganja o ovim točkama dnevnog reda vijećnici nisu dodatno raspravljali o ovoj 

problematici, te predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje navedene Prijedloge Odluka. 
 

1. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 
školstva za prvo tromjesečje 2004. god. – jednoglasno. 

2. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Vinkovaca za 2004. god. – jednoglasno. 

3. Prijedlog Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2004. god. – jednoglasno. 

 
TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Slavko Bošnjak, djelatnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti koji je iznio Prijedlog Mjerila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja-korisnika 
usluga u cijeni programa dječjih vrtića u Centru za predškolski odgoj Vinkovci, rekavši da se Centar 
financira prema broju djece i da ovo povećanje iznosi 140,00 kuna za pojedinu grupu. 

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 Marijana Rosandić rekavši da bi bilo bolje 

da se išlo na manji postotak povećanja svake godine te da bi trebalo organizirati funkcioniranje na principu 
drugih gradova gdje je najčešći model da cijenu boravka u 65% iznosu financira Grad, a u 35% iznosu 
roditelji. U ime Kluba vijećnika HSLS-a ne prihvaća da se ionako skromni roditeljski budžet optereti s 
tolikim povećanjem. Budući da postotak sudjelovanja Grada nije reguliran Zakonom treba slijediti primjer 
ostalih gradova gdje je učešće roditelja u postotku manje, a Grada veće odnosno obrnuti postotke tako da se 
veći dio ekonomske cijene vrtića financira iz Proračuna Grada, odnosno da omjer bude 43,34% učešće 
roditelja, a 56,66% učešće Grada. 

Vijećnik Mate Vukušić iznosi da je ekonomska cijena vrtića opravdana, ali nije u redu da ovo 
povećanje ide samo na teret roditelja. S ovim povećanjem ekonomska cijena vrtića se financira prema 
modelu 42% Grad, a 58% roditelji što smatra neprihvatljivim ekonomski i socijalno. Navodi omjere u 
ostalim gradovima: Požega - 35% roditelji, 65% Grad, Slavonski Brod - 32% roditelji, 68% Grad, Osijek – 
30% roditelji, 70% Grad. 

Uključivši se u raspravu gradonačelnik dr. Mladen Karlić rekao je da Grad izdvaja 5 milijuna kuna za 
vrtiće koje pohađa 870 djece, što iznosi cca ¼ od 4.000 djece koliko ih je u gradu. Osim toga Grad izdvaja 
za socijalno ugroženu djecu, za boravak drugog djeteta u vrtiću roditelji plaćaju 50% cijene, a boravak 
trećeg djeteta u vrtiću je besplatan. 

Vijećnik Stjepan Zeko predlaže da se ova točka skine s dnevnog reda, te da se napravi usporedba sa 
susjednim gradovima. Optimalnim smatra model financiranja u odnosu 35% roditelji, 65% Grad. 

Vijećnik Damir Rimac smatra da se ne vodi računa o srednjoj klasi, jer niti jedan vrtić u gradu nije 
elitan, a isto tako nisu svi socijalni slučajevi. 

Vijećnica Marijana Rosandić smatra da dosadašnji model financiranja nije dobar, te treba vidjeti kako 
to rade drugi gradovi. 

U raspravu se potom uključio Mile Župarić, direktor Centra za predškolski odgoj Vinkovci rekavši da 
je 2002/2003. god. omjer iznosio 61% Grad, 39% roditelji, te da bi  sa povećanjem od 140,00 kuna, uzevši 
u obzir da se za drugo dijete plaća 50% iznosa, a boravak trećeg djeta u vrtiću je besplatan, taj omjer 
iznosio 50% Grad, 50% roditelji. Cijena vrtića nije mijenjana od 1998. god., a isto tako nisu rasle niti plaće 
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zaposlenih. Rađene su i usporedbe sa susjednim gradovima, ali se samo došlo do zaključka da niže cijene 
nema, ukoliko se žele barem približno pratiti pedagoški standardi što podrazumijeva ulaganje u opremu, 
učila i pomagala. 

Vijećnica Marijana Rosandić smatra da je ovo povećanje ipak trebalo ići postepeno.  
Vijećnik Damir Rimac iznosi da je govorio o srednjoj klasi i postavlja pitanje kako povećanje od 

140,00 kuna neće imati utjecaja na roditeljski budžet. Također postavlja pitanje zadovoljstva građana kada 
saznaju da Grad sudjeluje sa 50%, a ostali gradovi sa 60-70% u ekonomskoj cijeni vrtića, te pita zašto ovo 
izvješće nije kompletno. Podržava prijedlog HNS-a da se ova točka skine s dnevnog reda. 

Gradonačelnik dr. Mladen Karlić smatra da gradski vijećnici trebaju štititi interese Grada, te ako se ide 
na povećanje proračuna treba znati iz kojih izvora će se namaknuti sredstva.  Ako se ne poveća cijena vrtića 
moraju se smanjiti troškovi, a ovim se povećanjem omogućuje Centru da se ekonomski pokrije i investira u 
opremu i pedagoška pomagala, a reakcija roditelja će se vidjeti. 

Vijećnik Stjepan Zeko iznosi da je Grad tu radi građana, vijećnici su tu da štite interese građane, što će 
pomoći i ostvarivanju pronatalitetne politike. 

Predsjednica Vijeća iznosi da je Proračun donešen, te da je iznos za vrtiće određen. 
Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Ilija Stević predlaže pauzu. 
Vijećnik Mato Vukovac iznosi da je ovo povećanje trebalo ići sa povećanjem proračuna ili nikako, te 

predlaže da se ovo povećanje odgodi do donošenja slijedećeg proračuna. Konstatira da je prema ovim 
podacima kapacitet vrtića veći od popunjenosti, te postavlja pitanje kako se u drugim gradovima rješava 
pitanje socijale vezano za plaćanje vrtića. 

Vijećnik Vladimir Ćirić iznosi da imamo najnižu cijenu vrtića u Hrvatskoj, a najmanji broj djece. 
Smatra da se ne treba uspoređivati s drugim gradovima, jer su Vinkovci specifičan grad i nema konkretnog 
modela koji se može samo preslikati i primijeniti kod nas. 

Vijećnik Stjepan Zeko stavlja naglasak na ozbiljnost rasprave jer “djeca su naša budućnost”. 
Nakon provedene rasprave napravljena je stanka od 15 minuta. 
Nakon stanke vijećnica Marijana Rosandić podnosi slijedeći amandman: 
- sredstva za povećanje ekonomske cijene vrtića osigurati iz sredstava Proračuna Grada Vinkovaca za 

2004. godinu (u krajnjoj liniji Rebalansom Proračuna), a udio naknade roditelja ostaviti nepromijenjen. 
 Klub vijećnika HNS-a i SDP-a amandmanom traže da se ova točka skine s dnevnog reda današnje 

sjednice. 
Predsjednica Vijeća iznosi na glasovanje amandman Kluba vijećnika HSLS-a te vijećnici sa 1 

glasom “za”, 14 glasova “protiv” i 8 “suzdržanih” glasova odbijaju predloženi amandman. 
Nakon toga glasuje se o amandmanu Kluba vijećnika HNS-a i SDP-a te vijećnici sa 8 glasova 

“za”, 14 glasova “protiv” i 1 “suzdržanim” glasom odbijaju predloženi amandman. 
Predsjednica Vijeća stavlja na glasovanje predložena Mjerila te vijećnici sa 14 glasova “za”, 8 

glasova “protiv” i 1 “suzdržanim” glasom donose 
 

MJERILA 
o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja-korisnika usluga 

u cijeni programa dječjih vrtića u Centru za predškolski odgoj Vinkovci. 
 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća koji je iznio 

Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za rad s nacionalnim manjinama, rekavši u uvodnom izlaganju da bi 
stranke trebale dostaviti svoje prijedloge za predstavnike u Odboru. 

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 

ODLUKU 
o osnivanju Odbora za rad s nacionalnim manjinama 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Odbor za rad s nacionalnim manjinama (u daljnjem tekstu: Odbor) u 
Gradu Vinkovcima, utvrđuje djelokrug rada, sastav i način rada Odbora. 
 

Članak 2. 
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 Odbor za nacionalne manjine razmatra sva pitanja od značaja za nacionalne manjine na 
području Grada, na prijedlog Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, a naročito: 

- raspravlja o Programu rada i financiranju Programa rada Vijeća i predstavnika 
nacionalnih manjina i daje Gradskom vijeću mišljenje i prijedloge, 

- razmatra mogućnosti poboljšanja položaja nacionalnih manjina u Gradu i predlaže za 
to konkretne mjere, 

- u suradnji sa tijelima gradske uprave i javnim ustanovama daje stručnu pomoć 
nacionalnim manjinama u ostvarivanju zakonom danih prava, 

- surađuje po potrebi sa radnim tijelima drugih jedinica lokalne i područne samouprave 
radi zajedničkog djelovanja na ostvarivanju prava nacionalnih manjina, 

- ima ulogu koordinatora između Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i Gradskog 
vijeća i ostalih radnih tijela. 

 
Članak 3. 

 Odbor za nacionalne manjine ima predsjednika i 6 članova koje imenuje Gradsko vijeće 
na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje. 

 
Članak 4. 

 Na način rada Odbora i visinu naknade za rad članova Odbora primjenjuju se propisi koji 
reguliraju rad stalnih radnih tijela Gradskog vijeća. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u “Službenom 
glasniku” Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Nada Gagro, predsjednica Komisije za izbor i 

imenovanja koja je iznijela Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju člana Školskog 
odbora u Osnovnoj školi “Ivan Mažuranić” Vinkovci. 

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 16 glasova “za” i 6 

“suzdržanih” glasova donose 
 

R J E Š E NJ E 
 
I 

 Za člana školskog odbora Osnovne škole Ivana Mažuranića u Vinkovcima imenuje se 
ZVONIMIR MIŠIĆ umjesto JOSIPA ŽIVKOVIĆA, koji je odselio iz Vinkovaca. 
 

II 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 
 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća koji je iznio 

Prijedlog Rješenja o odobrenju za uporabu grba 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 Ilija Stević, napomenuvši da ovo 
odobrenje treba ograničiti samo na predmete za koje je zatraženo. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno donose 
 
 
 

R J E Š E NJ E 
o odobrenju za uporabu grba Grada Vinkovaca 
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I 
 Odobrava se uporaba grba Grada Vinkovaca u izradi suvenira remenarskom obrtu “Čibo”, 
Vinkovci, Kralja Zvonimira 84. 
 

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

TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Nada Gagro, predsjednica Komisije za izbor i 

imenovanja koja je iznijela Prijedlog za osnivanje Odbora za suradnju s prijateljskim gradom 
Kenzingenom. 

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 izrazivši želju da se uključi 

u rad Odbora. 
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, jednoglasno donose 

 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Odbora za suradnju s 
prijateljskim gradom Kenzingenom 

 
I 

 Za članove Odbora, iz redova vijećnika imenuju se: 
1. Nada Gagro – predsjednika Vijeća, 
2. Anto Blažanović, 
3. Ljubo Karaman, 
4. Martina Liščić, 
5. Antun-Toni Žagar, 
6. Zlatko Cvrković, 
7. Goran Heffer, 
8. Mato Vukovac, 
9. Stjepan Zeko. 

II 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 
 

TOČKA 9. 
Pitanja i odgovori 

 
Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik dr. Mladen Karlić podnio je izvješće o radu 

Poglavarstva između dvije sjednice Vijeća. 
 
9.1. Vijećnik Željko Janović postavlja pitanje što je sa stazom u Zvonarskoj ulici u pravcu bolnice. 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić odgovara da će se staza riješiti u sklopu izgradnje bazena ukoliko 

dođe do gradnje na lokaciji postojećeg bazena. 
 
9.2. Vijećnik Stjepan Zeko predlaže da ova točka bude prva točka dnevnog reda zbog aktualnosti i 

nazočnosti  
 

9.3. Vijećnik Damir Rimac upozorava da podaci na internet stranicama Grada Vinkovaca nisu 
ažurirani, pa su tako navedeni stari predsjednici Mjesnih odbora i stari brojevi telefona gradske uprave. 

Iznosi da je dana 13. veljače uputio prijedlog pročelniku Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada za nabavku kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, ali do danas nije dobio nikakav 
odgovor te smatra da se time krši Poslovnik Vijeća. 
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(Preslika dopisa vezanog za ovu temu od 08. ožujka 2004. god. u privitku zapisnika.) 
Postavlja pitanje zašto se ništa ne radi vezano za ulazak Vinkovaca u Europsku kampanju za održivi 

razvoj gradova i mjesta, iako je prije sedam mjeseci ovo tijelo konsenzusom donijelo takvu odluku. 
Prijedlog članova za rad u toj radnoj grupi dostavio je jedino SDP, te postavlja pitanje zašto se s 
potpisivanjem Povelje čeka osam mjeseci. 

 
 
9.4. Vijećnik Ilija Stević upozorio je na pojavu urbane bjesnoće, odnosno bjesnih lisica na području 

grada. 
Vezano za ovu informaciju odaslan je dopis slijedećeg sadržaja: 
“U svezi informacije iznesene na sjednici Gradskog vijeća Vinkovaca, dana 27. veljače, o pojavi 

bjesnih lisica na području Grada Vinkovaca, pa čak i u samom središtu Grada molimo poduzimanje 
odgovarajućih mjera u Vašoj nadležnosti, u cilju zaštite zdravlja građana. 

Također, u cilju što operativnijeg djelovanja predlažemo osnivanje stručne radne grupe koja bi što 
hitnije inicirala provođenje mjere za suzbijanje ove bolesti. 

Molimo da nas izvijestite o učinjenom ili namjeravanim aktivnostima, ako bi ovu informaciju mogli 
proslijediti vijećnicima. 

Kontakt osoba: gosp. mr. Ilija Stević, tel. 306-901.” 
Ovaj dopis upućen je na slijedeće adrese:  
Veterinarski županijski ured, Veterinarska inspekcija, Vinkovci 
Gospodarski inspektorat, Lovna inspekcija, Vinkovci 
Zavod za javno zdravstvo, Služba za epidemiologiju, Vinkovci 
Veterinarski zavod Vinkovci, 
Lovačko društvo “Sloga”, Vinkovci 
VHS “Tip-Tip”, Vinkovci. 
(Preslika odgovora Državnog inspektorata, Područne jedinice Osijek, Ispostave VInkovci na ovaj dopis 

od 09. ožujka 2004. god. u privitku zapisnika.) 
9.5. Vijećnica Dubravka Kraljević u ime skupine mladih glazbenika postavila je pitanje iznalaženja 

prostora u kojem bi mogli raditi i održavati probe. 
  
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 14,35 sati. 
 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
Nada Gagro, dipl. iur.  

 
 
 
 
 


