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Z A P I S N I K 
sastavljen na 30. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 31. siječnja 2005. 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. Josip Bošnjak 
2. Toma Mišić   13. Dubravka Kraljević 
3. Ivan Perić   14. Anica Birač 
4. Ivan Senčić   15. Željko Janović 
5. Đuro Vidić   16. Mate Vukušić 
6. Ilija Stević   17. Stjepan Zeko 
7. Martina Liščić  18. Nada Gagro 
8. Anto Blažanović  19. Rudolf Klajn 
9. Ljubo Karaman  20. Mato Vukovac 
10. Milan Bošnjak  21. Ivan Kopčić 
11. Vladimir Ćirić  22. Antun Toni Žagar 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:   
1. Marijana Šikić  6. Josip Vidosavljević 
2. Damir Rimac  7. Tomislav Samac 
3. Željko Rapčan  8. Vladimir Došen 
4. Zlatko Cvrković  9. Zvonimir Paulenka    
5. Marijana Rosandić    

 
Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, Petar Kulić 

i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Zlata Vuić-Resli, 
pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu, Ante 
Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Mate Čulo, Davor 
Mandić i Branka Jukić – djelatnici Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Željko Ilić, član 
Poglavarstva, 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 29. sjednice Gradskog 

vijeća koji nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju.  
 
 
Nakon usvajanja Skraćenog zapisnika predsjednica Vijeća izvješćuje nazočne vijećnike da je od 

strane Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću upućen Prijedlog za preispitivanjem odluke o 
davanju suglasnosti za potpisivanje pristupnih dokumenata Kampanji za održivi razvoj gradova i 
mjesta. Isti prijedlog obradit će stručna služba Gradskog vijeća te vidjeti da li ima osnova za 
preispitivanje donešene Odluke te ukoliko se utvrdi takva osnova prijedlog će se kao točka dnevnog 
reda staviti na jednu od slijedećih sjednica Gradskog vijeća. 

 
 

Potom predsjednica Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog dnevnog reda današnje sjednice te 
vijećnici jednoglasno prihvaćaju slijedeći  
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D N E V N I     R E D 
 
1. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za područje grada Vinkovaca za 2005. godinu. 
2. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva za 2005. godinu. 
3. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Vinkovaca za 2005. god. 
4. Prijedlog Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2005. godinu. 
5. Razno,  pitanja i odgovori.        
           

TOČKA 1. 
 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mato Čulo, šef Odsjeka za šport i kulturu pri 
Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznose. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 

 
 

PROGRAM 
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA PODRUČJE GRADA VINKOVACA ZA 2005. GODINU. 

 
 
 

TOČKE  2., 3. i  4.  
 

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 2., 3. i 4. 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 5. 
Razno, pitanja i odgovori. 

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

Poglavarstva između dvije sjednice Vijeća. 
 

• Predsjednica Vijeća Nada Gagro postavlja pitanje što je sa predviđenim odlagalištem smeća na 
području Mjesnog odbora Slavija na što pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva 
i uređenja grada Ante Slišković odgovara da tamo nije predviđeno odlagalište nego reciklažno 
dvorište. 
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• Vijećnik Josip Bošnjak postavlja pitanje što je sa inicijativom da se umirovljenicima i 
socijalno ugroženim kategorijama građana omogući besplatan prijevoz «Poletovim» 
autobusima na području grada, te smatra da bi se s ovom informacijom trebalo ići u javnost. 

 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić odgovara da je idući tjedan predviđen sastanak sa 
predstavnicima «Poleta» i predsjednikom Udruge umirovljenika. Nakon toga bi se vidjelo 
koliki je interes za ovaj vid pomoći, a inače su u Proračunu za 2005. god. za ovu namjenu 
predviđena sredstva u iznosu od 80.000,00 kn. 
 
 

• Vijećnik Stjepan Zeko osvrnuo se na dodijeljene studentske stipendije od strane Grada 
Vinkovaca rekavši da bi se iznos od 500,00 kn prije mogao smatrati socijalnom pomoći nego 
stipendijom te predlaže da se iznađe mogućnost da te stipendije budu bar dvostruko veće. 

 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić odgovara da se slaže s konstatacijom da je ovaj iznos zaista 
nizak ali je olakšavajuća okolnost što studenti po završetku studija nemaju nikakvih obveza 
prema Gradu kao davatelju stipendija, odnosno stipendija je bespovratna i nemaju obvezu 
raditi na području naše Županije. Inače je za stipendije u Proračunu za 2005. god. predviđen 
iznos od 400.000,00 kn. 

 
Vijećnik Stjepan Zeko predlaže da se u pravom smislu dodatno stipendiraju bar posebno 
nadareni studenti. 
 
 

• Vijećnik Rudolf Klajn upozorava na dio pješačke staze u Zvonarskoj ulici na potezu od Barice 
do bolnice koji je i inače problematičan i opasan jer se nalazi u razini ceste i nema nikakve 
fizičke prepreke do ceste, a sada je isti taj dio doslovno zatrpan snijegom koji ne nagrnula 
ralica čisteći cestu. Predlaže da se taj trenutačno bar očisti od snijega da bi ga pješaci mogli 
koristiti, a da se na proljeće konačno krene s nekim trajnijim rješenjem. 
 
Pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Ante Slišković 
odgovara da su ekipe za čišćenje snijega stalno na terenu i da je grad očišćen u najvećoj 
mogućoj mjeri s obzirom na vremensku situaciju. 
 

• Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje zašto u gradu nisu čišćeni parkinzi, odnosno 
konkretno upozorava da nije očišćen zajednički parking ispred tri srednje škole. 
 
Pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Ante Slišković 
odgovara da je čišćenje organizirano prema nekim prioritetima, te se prvenstveno išlo na to da 
se, zbog velike količine snijega, očiste važnije prometnice, te zbog ograničavajućih faktora 
vremena, ljudi i mehanizacije nisu mogli biti čišćeni parkinzi i prostori koji se smatraju manje 
bitnim za normalno funkcioniranje. 
 

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 12,50 

sati. 
 

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

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


