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

koja je održana dana 09. lipnja 2005. god. 
u prostorijama velike gradske vijećnice, s početkom u 14,00 sati 

 
 Temeljem odredbe članka 60. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 33/01., 
10/02., 155/02., 45/03., 43/04. i 40/05.) i Odluke o ovlaštenju – Središnjeg državnog 
ureda za upravu Klasa: 023-01/05-01/118, Ur. broj: 515-01/00-05-16 od 25. svibnja 2005. 
god. sjednicu je sazvala predstojnica Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji Kata Tomljenović. Sjednicu je temeljem ovlaštenja predstojnice Ureda državne 
uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji Kate Tomljenović otvorio tajnik Gradskog 
vijeća Grada Vinkovaca Zlatko Dovhanj, utvrdivši da je sjednici nazočan 31 izabrani 
kandidat za vijećnike Gradskog vijeća Grada Vinkovaca te su time ispunjeni formalno-
pravni uvjeti za održavanje današnje sjednice. 
 

Nakon utvrđivanja kvoruma tajnik Gradskog vijeća predlaže da se usvoji 
predloženi dnevni red, uz konstataciju da je pristigao pravovaljano predloženi prijedlog 
ovlaštenog predlagatelja stranaka gradske koalicije, kojim se traži, sukladno Statutu i 
Poslovniku, proširenje dnevnog reda. S obzirom da on, kao tajnik Gradskog vijeća, nema 
ovlaštenje za proširenje dnevnog reda isti će se predati novoizabranom predsjedniku da 
ga izloži vijećnicima. 
 

Nakon toga tajnik Gradskog vijeća Grada Vinkovaca iznosi na usvajanje 
dostavljeni prijedlog dnevnog reda današnje sjednice koji su nazočni kandidati za 
vijećnike Gradskog vijeća jednoglasno usvojili. 
 

D N E V N I     R E D 
 
1. Izbor Mandatnog povjerenstva. 
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća. 

-  Utvrđivanje najstarijeg člana Gradskog vijeća koji će preuzeti predsjedavanje     
sjednicom. 

 - Svečana prisega. 
3. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanja. 
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća. 
 

Osim kandidata za vijećnike Gradskog vijeća sjednici su nazočni župan Božo 
Galić, dožupan Petar Kulić, Sanja Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela financija, Zlata 
Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu 
samoupravu, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada i predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

 
 Zapisnik vode: Antonija Perkunić i Jelena Jurčević, djelatnice Upravnog odjela za 
normativnu djelatnost i opće poslove. 
 
 Sjednica je tonski zabilježena. 
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TOČKA 1. 
 

 Pod ovom točkom dnevnog reda tajnik Gradskog vijeća poziva predlagatelje 
ispred političkih stranaka da dostave prijedloge za imenovanje Mandatne komisije koja 
broji 3 člana. 
 

Jakov Barišić, kao predlagatelj ispred kandidata HDZ-a, DC-a, HSP-a, HSLS-a i 
HSU-a predložio je članove Mandatne komisije i verifikaciju mandata članova Gradskog 
vijeća. 

 
 Prijedlog HDZ-a, DC-a, HSP-a, HSLS-a i HSU-a: 

1. Vladimir Ćirić – predsjednik, 
2.  Nada Gagro - član, 
3.  Tomislav Šarić - član. 
 
Tajnik Gradskog vijeća stavlja na glasovanje izneseni prijedlog, te kandidati za 

Gradsko vijeće sa 22 glasa «za» i 9 «suzdržanih» glasova usvajaju prijedlog HDZ-a, DC-
a, HSP-a, HSLS-a i HSU-a. 

 
Nakon provedenog glasovanja kandidati za Gradsko vijeće donose 
 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Mandatne komisije  

 
I 

U Mandatnu komisiju biraju se slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: 
1.  Vladimir Ćirić - za predsjednika 
2.  Nada Gagro - za člana 
3.  Tomislav Šarić - za člana 

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

TOČKA 2. 
 

 Tajnik Gradskog vijeća predaje predsjedniku Mandatne komisije službenu Objavu 
rezultata izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vinkovaca, te određuje stanku od 5 
minuta i poziva Mandatnu komisiju da se povuče na rad. 
 

Nakon stanke kandidatima se obratio Vladimir Ćirić, predsjednik Komisije  
iznijevši podatke da prema Statutu Grada Vinkovaca objavljenom u “Službenom 
glasniku” Grada Vinkovaca br. 10/01. – pročišćeni tekst Gradsko vijeće ima 31 člana 
(članak 21.), te da je sukladno rezultatima proteklih izbora zastupljeno 9 (devet) stranaka 
u slijedećem omjeru: 
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 HDZ KOALICIJA  
SDP-HSS-HNS- SBHS 

DC HSP HSLS HSU SDSS 

1. Mladen  
Karlić 

Goran Heffer 
SDP 

Petar 
Kulić 

Željko 
Beljo 

Senko 
Bošnjak 

Mihajlo 
Tomašković 

Bogdan 
Maglov 

2. Tomislav 
Čuljak 

Nada Čordašić  
HSS 

Nada 
Gagro 

Antun 
Žagar 

Franjo 
Bilić 

Vjekoslav 
Ivanić 

 

3. Dražen 
Milinković 

Josip Vidosavljević 
HNS 

Željko 
Ilić 

Tunjo 
Tomić 

   

4. Zdenka 
Raguž 

Damir Rimac 
SDP 

     

5. Ante Miljak 
 

Dubravka Kraljević 
SDP 

     

6. Jakov  
Barišić 

Milan Mavrović 
HSS 

     

7. Zvonimir 
Mišić 

Miljenko Omrčen 
HNS 

     

8. Vladimir 
Ćirić 

Mate Vukušić 
SDP 

     

9. Željko 
Šarčević 

      

10. Petar Šimić 
 

      

11. Ante  
Todorić 

      

12. Ljubo 
Karaman 

      

 
 

Vladimir Ćirić također izvješćuje kandidate da su pojedine stranke dostavile odluke o 
zamjeni izabranih kandidata kako slijedi: 

 
1. HDZ – Tomislava Čuljka zamjenjuje Anto Blažanović 

HDZ – Dražena Milinkovića zamjenjuje Marica Beljo-Rečić 
2. SDP, HSS, HNS, SBHS  – Gorana Heffera zamjenjuje Željko Janović 

SDP, HSS, HNS, SBHS  – Dubravku Kraljević zamjenjuje Anica Birač 
3. HSP – Antuna Žagara zamjenjuje Tomislav Šarić 
 
 

Vladimir Ćirić izvješćuje da je najstariji kandidat Ante Miljak, rođ. 09. ožujka 
1941. god. i kao takvog poziva ga da preuzme predsjedavanje i vođenje sjednice. 

 
Nakon izvješća Mandatne komisije utvrđeno je da će slijedeći kandidati obnašati 

dužnost vijećnika Gradskog vijeća. 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I 
 Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije o verifikaciji mandata vijećnika 
Gradskog vijeća Grada Vinkovaca: 
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II 
 Na temelju Izvješća iz točke I ovog Zaključka verificirani su mandati slijedećim 
vijećnicima: 
 

1. Mladen Karlić  17. Anica Birač 
2. Anto Blažanović 18. Milan Mavrović 
3. Marica Beljo-Rečić 19. Miljenko Omrčen 
4. Zdenka Raguž  20. Mate Vukušić 
5. Ante Miljak  21. Petar Kulić 
6. Jakov Barišić  22. Nada Gagro 
7. Zvonimir Mišić 23. Željko Ilić 
8. Vladimir Ćirić  24. Željko Beljo 
9. Željko Šarčević 25. Tomislav Šarić 
10. Petar Šimić  26. Tunjo Tomić 
11. Ante Todorić  27. Senko Bošnjak 
12. Ljubo Karaman 28. Franjo Bilić 
13. Željko Janović  29. Mihajlo Tomašković 
14. Nada Čordašić  30. Vjekoslav Ivanić 
15. Josip Vidosavljević 31. Bogdan Maglov 
16. Damir Rimac 

III 
 Ovaj Zaključak  objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 
 
 Nakon verifikacije mandata imenovanih vijećnika Ante Miljak pozvao je 
vijećnike na polaganje svečane prisege te vijećnici polažu svečanu prisegu izgovarajući 
slijedeći tekst: 
 

“Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Vijeća obavljati savjesno i odgovorno 
radi gospodarskog i socijalnog probitka grada i Republike Hrvatske, da ću se u obnašanju 
dužnosti pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada i da ću štititi ustavni poredak 
Republike Hrvatske”. 

 
TOČKA 3. 

 
 Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući Ante Miljak poziva političke 
stranke da predlože kandidate za Komisiju za izbor i imenovanje koja broji 5 članova. 

Jakov Barišić, kao predlagatelj ispred vijećnika HDZ-a, DC-a, HSP-a, HSLS-a i 
HSU-a predložio je članove Komisije za izbor i imenovanja. 

 
 Prijedlog HDZ-a, DC-a, HSP-a, HSLS-a i HSU-a: 

1. Jakov Barišić – predsjednik, 
2.  Ljubo Karaman - član, 
3.  Senko Bošnjak – član, 
4. Tunjo Tomić – član, 
5. Željko Ilić – član. 
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Predsjedavajući Ante Miljak iznosi na glasovanje izneseni prijedlog, te vijećnici 
sa 22 glasa «za» i 9 «suzdržanih» glasova usvajaju prijedlog HDZ-a, DC-a, HSP-a, 
HSLS-a i HSU-a. 

 
Nakon provedenog glasovanja vijećnici Gradskog vijeća donose 
 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Komisije za izbor i imenovanje 

 
I 

U Komisiju za izbor i imenovanja biraju se slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: 
1. Jakov Barišić - za predsjednika, 
2.  Ljubo Karaman - za člana, 
3.  Senko Bošnjak - za člana, 
4.  Tunjo Tomić - za člana, 
5.  Željko Ilić - za člana. 

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

TOČKA 4. 
 
 

 Pod ovom točkom dnevnog reda Jakov Barišić, kao predsjednik Komisije za izbor 
i imenovanje predložio je kandidate za predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća. 
 Prijedlog Komisije za izbor i imenovanje: 

1. Senko Bošnjak – predsjednik, 
2. Zvonimir Mišić - potpredsjednik, 
3. Mihajlo Tomašković – potpredsjednik. 

 
 

Nakon toga predsjedavajući Ante Miljak iznosi na glasovanje prijedloge za 
predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća te vijećnici glasuju kako slijedi: 

 
 
- Senko Bošnjak – 22 glasa “za”, 9 «suzdržanih» glasova, 
- Zvonimir Mišić – 22 glasa “za”, 9 «suzdržanih» glasova, 
- Mihajlo Tomašković – 22 glasa “za”, 9 «suzdržanih» glasova. 

 
 

Nakon provedenog glasovanja vijećnici Gradskog vijeća donose 
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R J E Š E NJ E 
o izboru predsjednika 

Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 
 

I 
 SENKO BOŠNJAK, dipl. oec., izabran je za predsjednika Gradskog vijeća Grada 
Vinkovaca sa danom 09. lipnja 2005. god. 

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

R J E Š E N J E 
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 

Grada Vinkovaca 
 
I 

 ZVONIMIR MIŠIĆ, dipl. ing., izabran je za potpredsjednika Gradskog vijeća 
grada Vinkovaca sa danom 09. lipnja 2005. godine. 

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

R J E Š E N J E 
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 

grada Vinkovaca 
I 

MIHAJLO TOMAŠKOVIĆ, izabran je za potpredsjednika Gradskog vijeća grada 
Vinkovaca sa danom 09. lipnja 2005. godine. 

II 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom 
glasniku”  Grada Vinkovaca. 
 
 Predsjedavajući Ante Miljak se zahvaljuje, upućuje čestitke novoizabranom 
predsjedniku i poziva ga da preuzme vođenje sjednice, zajedno sa novoizabranim 
potpredsjednicima. 

 
U nastavku sjednicu vodi i njome predsjedava novoizabrani predsjednik Senko 

Bošnjak, koji konstatira da je sukladno članku 32. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi Gradsko vijeće konstituirano i čestita svim vijećnicima. 
„Zahvaljujem Vam na podršci za izbor za predsjednika Gradskog vijeća. Ovo je velika 
čast ali odgovornost ne samo meni već i HSLS-u stranci koju predstavljam, ali vjerujem 
da ćemo zajedno, kvalitetno donositi odluke u ozračju tolerantnog dijaloga i moram 
priznati da sam sastav Gradskog vijeća to i jamči i da ćemo odlukama Gradskog vijeća 
stvarati uvjete da naš grad diše punim plućima u svim segmentima života, ali prije svega 
naglasak trebamo dati na stvaranju uvjeta za gospodarstvo te izgradnji komunalne 
infrastrukture, jer je ono ishodište za sve ostale potrebe naših građana (kultura, šport, 
socijalna skrb, itd.) 

Još jednom hvala na izboru“ 
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U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća  konstatira da mu je (kako je 
naznačeno u uvodnom dijelu zapisnika) proslijeđen pravovaljano predloženi prijedlog za 
proširenje dnevnog reda ovlaštenog predlagatelja stranaka gradske koalicije (HDZ, DC, 
HSP, HSLS i HSU), dostavljen Vijeću 06. lipnja 2005. god., kojim se traži, sukladno 
Statutu i Poslovniku, proširenje dnevnog reda slijedećim točkama: 
 

- točka 5. – Izbor Komisije za Statut i Poslovnik 
- točka 6. – Izbor Odbora za financije i proračun 
- točka 7. – Izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 
 
Predsjednik Vijeća iznosi na glasovanje predloženo proširenje dnevnog reda sa 

navedenim točkama koje nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju. 
 
 

TOČKA 5. 
 

 Pod ovom točkom dnevnog reda Jakov Barišić, kao predsjednik Komisije za izbor 
i imenovanje predložio je kandidate za članove Komisije za Statut i Poslovnik koja broji 
5 članova. 

Prijedlog Komisije za izbor i imenovanje: 
1. Zvonimir Mišić – predsjednik, 
2. Zdenka Raguž - član, 
3. Tomislav Šarić - član, 
4. Franjo Bilić - član, 
5. Nada Gagro - član. 

 
Predsjednik Vijeća iznosi na glasovanje izneseni prijedlog te vijećnici Gradskog 

vijeća sa 22 glasa «za» i 9 «suzdržanih» glasova usvajaju prijedlog Komisije. 
 

Nakon provedenog glasovanja vijećnici Gradskog vijeća donose slijedeće 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Komisije za Statut i Poslovnik  

 
I 

U Komisiju za Statut i Poslovnik biraju se slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: 
1. Zvonimir Mišić – za predsjednika, 
2. Zdenka Raguž – za člana, 
3. Tomislav Šarić - za člana, 
4. Franjo Bilić – za člana, 
5. Nada Gagro – za člana. 
 

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



 8

TOČKA 6. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda Jakov Barišić, kao predsjednik Komisije za izbor 
i imenovanje predložio je kandidate za članove Odbora za financije i proračun koji broji 5 
članova. 

Prijedlog Komisije za izbor i imenovanje: 
1. Zvonimir Mišić – predsjednik, 
2. Anto Blažanović - član, 
3. Željko Beljo - član, 
4. Mihajlo Tomašković - član, 
5. Petar Kulić - član. 

 
Predsjednik Vijeća iznosi na glasovanje izneseni prijedlog te vijećnici Gradskog 

vijeća sa 22 glasa «za» i 9 «suzdržanih» glasova usvajaju prijedlog Komisije. 
 

Nakon provedenog glasovanja vijećnici Gradskog vijeća donose slijedeće 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Odbora za financije i proračun  

 
I 

U Komisiju za financije i proračun biraju se slijedeći vijećnici Gradskog vijeća: 
1. Zvonimir Mišić - za predsjednika 
2. Anto Blažanović - za člana 
3. Željko Beljo - za člana 
4. Mihalo Tomašković - za člana 
5. Petar Kulić - za člana. 

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

TOČKA 7. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda Jakov Barišić, kao predsjednik Komisije za izbor 
i imenovanje predložio je kandidate za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika Grada 
Vinkovaca. 
 Prijedlog Komisije za izbor i imenovanje: 

1. Mladen Karlić, dr. med. – gradonačelnik, 
2. Željko Ilić, dipl.ing. – zamjenik gradonačelnika, profesionalac, 
3. Željko Beljo – zamjenik gradonačelnika, volonter. 

 
Predsjednik Vijeća iznosi na glasovanje prijedlog Komisije te vijećnici Gradskog 

vijeća glasuju kako slijedi: 
- Mladen Karlić – 22 “za”, 1 “protiv”, 8 «suzdržanih», 
- Željko Ilić – 22 “za”, 9 “suzdržanih”, 
- Željko Beljo – 22 “za”, 9 «protiv». 

 
Nakon provedenog glasovanja vijećnici Gradskog vijeća donose 
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R J E Š E N J E 
o izboru gradonačelnika grada Vinkovaca 

 
I 

 MLADEN KARLIĆ, dr. med., izabran je za gradonačelnika grada Vinkovaca sa 
danom 09. lipnja 2005. godine. 

II 
 Gradonačelnik iz točke I ovog Rješenja stupit će na dužnost 09. lipnja 2005. god. 
od kada stječe sva prava sa osnova dužnosti koju obnaša. 
 

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

R J E Š E N J E 
o izboru zamjenika gradonačelnika grada Vinkovaca 

 
I 

 ŽELJKO ILIĆ, dipl. ing., izabran je za zamjenika gradonačelnika grada 
Vinkovaca sa danom 09. lipnja 2005. godine. 

II 
 Zamjenik gradonačelnika iz točke I ovog Rješenja stupit će na dužnost 13. lipnja 
2005. god. od kada stječe sva prava sa osnova dužnosti koju će obnašati profesionalno. 
 

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

R J E Š E N J E 
o izboru zamjenika gradonačelnika grada Vinkovaca 

 
I 

 ŽELJKO BELJO, izabran je za zamjenika gradonačelnika grada Vinkovaca sa 
danom 09. lipnja 2005. godine. 

II 
 Zamjenik gradonačelnika iz točke I ovog Rješenja stupit će na dužnost 09. lipnja 
2005. godine od kada stječe sva prava sa osnova dužnosti koju neće obnašati 
profesionalno. 
 

III 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku”  Grada Vinkovaca. 
 
 
 Predsjednik Vijeća poziva gradonačelnika i zamjenike gradonačelnike na 
polaganje svečane prisege te isti polažu svečanu prisegu izgovarajući slijedeći tekst: 
 

“Prisežem da ću dužnost gradonačelnika (zamjenika gradonačelnika) 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.” 
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Nakon polaganja svečane prisege vijećnicima se obratio gradonačelnik dr. Mladen 
Karlić zahvaljujući na izboru i poželjevši svim vijećnicima puno uspjeha u budućem radu 
rekavši da se nada da će svi vijećnici bez obzira na stranačku pripadnost, raditi na 
realizaciji svih kvalitetnih projekata bitnih za grad i građane Vinkovaca. 
 
 Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 
 Budući da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen, predsjednik Vijeća istu je 
zaključio u 14,45 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 

Senko Bošnjak, dipl. oec.  


