
 1

Z A P I S N I K 
sastavljen na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 30. travnja 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  12. Anica Birač 
2. Toma Mišić   13. Mate Vukušić 
3. Ivan Perić   14. Željko Rapčan  
4. Đuro Vidić   15. Zlatko Cvrković 
5. Martina Liščić  16. Marijana Rosandić 
6. Anto Blažanović  17. Nada Gagro 
7. Ljubo Karaman  18. Vladimir Došen 
8. Milan Bošnjak  19. Zvonimir Paulenka 
9. Vladimir Ćirić   20. Rudolf Klajn 
10. Goran Heffer   21. Mato Vukovac 
11. Dubravka Kraljević 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Marijana Šikić  6. Josip Vidosavljević 
2. Ivan Senčić   7. Tomislav Samac 
3. Ilija Stević   8. Stjepan Zeko 
4. Željko Janović  9. Ivan Kopčić 
5. Damir Rimac   10. Antun Toni Žagar   
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Petar Kulić, zamjenik gradonačelnika, Zlatko 
Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Željko Šarčević, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada, Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, Davor Mandić i Branka Jukić, djelatnici 
Upravnog odjela društvenih djelatnosti, predstavnici misije OESS-a, 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 23. sjednice Gradskog vijeća 

koji nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju.  
 

Nakon usvajanja Skraćenog zapisnika predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog dnevnog 
reda današnje sjednice, te vijećnik Mato Vukovac predlaže da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti 
Odluka o suzbijanju ambrozije na području grada Vinkovaca kao i Odluka o privremenom financiranju 
suzbijanja ambrozije. 

 
Predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog vijećnika Vukovca, te vijećnici sa 7 glasova “za”, 

12 glasova “protiv” i 1 “suzdržanim” glasom odbijaju navedeni prijedlog. 
 
Nakon toga predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red te vijećnici sa 14 glasova 

“za” i 6 glasova “protiv” usvajaju predloženi dnevni red. 
 

D N E V N I     R E D 
 
1. Prijedlog Odluke Godišnjeg obračuna proračuna Grada Vinkovaca za 2003. godinu. 
2. Financijsko Izvješće o poslovanju Zrakoplovne luke “Bok” d.o.o. Vinkovci i Prijedlog Odluke o 

prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za 2003. godinu. 
3. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva za 2004. godinu. 
4. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području grada Vinkovaca za 2004. godinu. 
5. Prijedlog Odluke o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja osnovnih škola grada Vinkovaca za 2004. godinu. 
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6. R a z n o . 
7. Pitanja i odgovori. 
 

TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija 

koja je iznijela Prijedlog Odluke Godišnjeg obračuna proračuna Grada Vinkovaca za 2003. godinu. 
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 Godišnjem obračunu  

Proračuna Grada Vinkovaca za 2003. godinu 
 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Branka Jukić, koja je podnijela Financijsko Izvješće o 

poslovanju Zrakoplovne luke “Bok” d.o.o. Vinkovci te iznijela Prijedlog Odluke o prihvaćanju temeljnih 
financijskih izvješća za 2003. godinu. 

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 prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za 

2003. god. Zrakoplovne luke “BOK” d.o.o., Vinkovci 
 

Točka 1. 
 Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća slijedeća financijska izvješća Zrakoplovne luke 
“BOK” d.o.o. Vinkovci: 
 1. Bilancu sa zbrojem aktive i pasive 
   na dan 31. prosinca 2003. god. …………………………………………… 307.039,37 kn 

2. Račun dobitka i gubitka za razdoblje od  
01. siječnja do 31. prosinca 2003. god. sa  
slijedećim podacima  

- Prihodi ………………………………………………………………………..      57,95 kn 
 - Rashodi ………………………………………………………………………  1.920,19 kn 
 - Gubitak prije oporezivanja ………..………………………………………..  1.862,24 kn 
 - Gubitak financijske godine……………………………………………………  1.862,24 kn 

3. Bilješke uz financijska izvješća. 
 

Točka 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom 
glasniku" Grada Vinkovaca. 
 
 

TOČKE  3., 4. i 5.  
Izvjestitelj po ovim točkama 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  3., 4. i 5. 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. 
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TOČKA 6. 
Pitanja i odgovori 

 
 

6.1. Vijećnik Goran Heffer izražava zadovoljstvo što je Gradsko vijeće prihvatilo Prijedlog za osnivanje 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova koji je inicirao Klub vijećnika SDP-a te iznosi podatak da u 
Gradskom vijeću ima 20% žena. 

Predsjednica Vijeća poziva vijećnike da klubovi dostave svoje prijedloge za članove Povjerenstva. 
 
 
6.2. Vijećnik Željko Rapčan postavlja pitanje da li Poglavarstvo ima načelnu viziju da se pridruži sustavu 

velikih gradova koji imaju znatno veće ingerencije (donja granica je 40.000 stanovnika). Da li će se 
pokušajem pripajanja neke od općina poduzeti konkretne mjere da se uđe u taj sustav. 

 
 
6.3. Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se, barem iz užeg centra grada, 

smeće odvozi noću. 
Isti vijećnik upozorava na problem nefunkcionalnosti kanalske mreže u MO V.N. Selo što je drastično 

došlo do izražaja prilikom nedavnih obilnih kiša. 
 
 
6.4. Vijećnica Anica Birač iznosi pozitivan primjer građana iz V MO koji su se sami organizirali na 

uništavanju ambrozije. 
 
 
 Zamjenik gradonačelnika Petar Kulić podnio je izvješće o radu Poglavarstva između dvije sjednice 

Vijeća. 
 
 
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 13,20 sati. 
 
 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
Nada Gagro, dipl. iur., v.r. 

     Za točnost: 
       TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA 
       Zlatko Dovhanj, dipl. iur. 
 
 
 
 
 


