
Z A P I S N I K 
sastavljen na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 15. lipnja 2005. god. 
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 12,00 sati 

pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Anto Blažanović  14. Anica Birač  
2. Marica Beljo-Rečić 15. Milan Mavrović   
3. Zdenka Raguž  16. Miljenko Omrčen  
4. Ante Miljak  17. Mate Vukušić  
5. Jakov Barišić  18. Nada Gagro  
6. Zvonimir Mišić  19. Tomislav Šarić  
7. Vladimir Ćirić  20. Tunjo Tomić  
8. Željko Šarčević  21. Senko Bošnjak  
9. Petar Šimić  22. Franjo Bilić  
10. Ante Todorić  23. Mihajlo Tomašković  
11. Ljubo Karaman  24. Vjekoslav Ivanić  
12. Željko Janović  25. Bogdan Maglov  
13. Nada Čordašić    
 
SJEDNICI NISU NAZOČNI: 
1. Josip Vidosavljević  2. Damir Rimac 
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Mladen Karlić, dr. med., 
gradonačelnik Vinkovaca, Željko Ilić i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko 
Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, kandidati za vijećnike Ivan Klarić, Toma Mišić, Ivan 
Barbarić i Željko Matica -HDZ, Tomislav Zadro, Mirjana Pešec i Vlatko Maslać - DC i 
Željko Brkić -  HSP 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. 
 
Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice koji 

vijećnici jednoglasno prihvaćaju. 
 
 
Nakon usvajanja Skraćenog zapisnika predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje dnevni 

red današnje sjednice koji vijećnici također jednoglasno prihvaćaju. 
 

D N E V N I     R E D 
 
1. Izbor članova Poglavarstva grada Vinkovaca. 
2. Razrješenje i imenovanje tajnika Gradskog vijeća. 



3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada 
Vinkovaca. 

4. Pitanja i odgovori. 
 

Predsjednik Vijeća potom poziva predsjednika Mandatne komisije da podnese 
izvješće o radu Mandatne komisije. 

Vladimir Ćirić, kao predsjednik Mandatne komisije, izvještava vijećnike da su 
temeljem članka 5. stavak 3. i članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave gradonačelnik, zamjenici 
gradonačelnika i dožupan svoje mandate staviti u mirovanje zbog nespojivosti funkcija te 
će tako dužnost vijećnika obnašati slijedeći izabrani kandidati: 

- umjesto Mladena Karlića – Ivan Klarić (HDZ), 
- umjesto Željka Ilića – Vlatko Maslač (DC), 
- umjesto Željka Belje – Željko Brkić (HSP), 
- umjesto Petra Kulića – Tomislav Zadro (DC). 
 
Potom su novoizabrani vijećnici prisegnuli. 
 
Predsjednik Vijeća utvrđuje da je zajedno sa novoizabranim vijećnicima nazočno 29 

vijećnika. 
Nakon toga prešlo se na raspravljanje o točkama dnevnog reda. 
 

TOČKA 1. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik Mladen Karlić, dr. med., predložio 
je Vijeću uz njega i njegove zamjenike još šest članova Poglavarstva prema područjima 
rada i djelovanja kako slijedi: 
1. Ante Miljak – područje financija i proračuna, te kulture i zaštite spomenika 
2. Petar Šimić – područje obrtništva, poduzetništva i gospodarskog razvoja grada 
3. Dražen Milinković – područje komunalnog gospodarstva 
4. Željko Šarčević – područje prostornog uređenja grada, hortikulturnog uređenja i 

zaštite okoliša 
5. Nada Gagro – područje odgoja, obrazovanja,  socijalne skrbi i brige o stradalnicima 
6. Branimir Gali – područje športa, fizičke i tehničke kulture  

 
Vijećnik Mate Vukušić primjećuje da su članak 45. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi u koliziji sa člankom 39. Statuta Grada Vinkovaca. 
Tajnik Vijeća traži da se ova primjedba dostavi u pismenom obliku, kako bi se 

pismeno mogao i očitovati. 
 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave predsjednik Vijeća stavlja na 

glasovanje iznesene prijedloge za članove Poglavarstva te vijećnici sa 22 glasa “za” i 7 
“suzdržanih” glasova iste usvajaju. 

 
Potom su članovi Poglavarstva položili svečanu prisegu slijedećeg sadržaja: 



 “Prisežem da ću dužnost člana Poglavarstva, 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.” 

 
R J E Š E NJ E 

o imenovanju člana Poglavarstva 
 
I 

 Željko Ilić, imenovan je za člana Poglavarstva Grada Vinkovaca. 
 

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

R J E Š E NJ E 
o imenovanju člana Poglavarstva 

 
I 

 Željko Beljo, imenovan je za člana Poglavarstva Grada Vinkovaca. 
 

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

R J E Š E NJ E 
o izboru člana Poglavarstva 

 
I 

 Ante Miljak, dipl. oec., izabran je za člana Poglavarstva za područje financija i 
proračuna, te kulturu i zaštitu spomenika grada Vinkovaca. 

 
II 

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

R J E Š E NJ E 
o izboru člana Poglavarstva 

 
I 

 Petar Šimić, izabran je za člana Poglavarstva za područje obrtništva, 
poduzetništva i gospodarskog razvoja grada. 

 
II 

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

R J E Š E NJ E 
o izboru člana Poglavarstva 

 
I 



 Dražen Milinković, ing., izabran je za člana Poglavarstva za područje 
komunalnog gospodarstva. 

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

R J E Š E NJ E 
o izboru člana Poglavarstva 

 
I 

 Željko Šarčević, dipl. ing., izabran je za člana Poglavarstva za područje 
prostornog uređenja grada, hortikulturnog uređenja i zaštite okoliša. 

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

 
R J E Š E NJ E 

o izboru člana Poglavarstva 
 
I 

 Nada Gagro, dipl. iur., izabrana je za člana Poglavarstva za područje odgoja, 
obrazovanja, socijalne skrbi i brige o stradalnicima. 

 
II 

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

R J E Š E NJ E 
o izboru člana Poglavarstva 

 
I 

 Branimir Gali, dipl. ing., izabran je za člana Poglavarstva za područje športa, 
fizičke i tehničke kulture. 

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

Predsjednik Vijeća potom određuje stanku od 5 minuta zbog rada Mandatne komisije 
kako bi mogli predložiti novi vijećnici umjesto imenovanih članova Poglavarstva. 

 
Vladimir Ćirić, kao predsjednik Mandatne komisije, izvještava da će umjesto 

imenovanih članova Poglavarstva vijećničku dužnost obnašati slijedeći izabrani 
kandidati: 

- umjesto Ante Miljka – Toma Mišić (HDZ), 
- umjesto Petra Šimića – Željko Matica (HDZ), 
- umjesto Željka Šarčevića – Ivan Barbarić (HDZ), 
- umjesto Nade Gagro – Mirjana Pešec (DC). 
 
Potom su novoizabrani vijećnici prisegnuli. 

 



TOČKA 2. 
 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Senko Bošnjak, predsjednik 
Gradskog vijeća, koji je iznio Prijedloge rješenja za razrješenje i imenovanje tajnika 
Gradskog vijeća. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje 
posebno ne iznosi. 
 U svom uvodnom izlaganju, predsjednik Vijeća predlažući dosadašnjeg tajnika, 
rekao je da je isti svoj posao obavljao odgovorno, savjesno i korektno surađujući sa svim 
vijećnicima. 

Predsjednik Vijeća stavlja iznijete prijedloge na glasanje te vijećnici jednoglasno 
donose slijedeća Rješenja: 

R J E Š E N J E 
o razrješenju tajnika Gradskog vijeća grada Vinkovaca 

I 
Zlatko Dovhanj, dipl. iur. iz Vinkovaca, I. Vučića 4, pročelnik Upravnog odjela 

za normativnu djelatnost i opće poslove, razrješuje se obavljanja poslova tajnika 
Gradskog vijeća grada Vinkovaca. 

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 imenovanju tajnika Gradskog vijeća grada Vinkovaca 

I 
Zlatko Dovhanj, dipl. iur. iz Vinkovaca, I. Vučića 4, pročelnik Upravnog odjela za 

normativnu djelatnost i opće poslove, određuje se za tajnika Gradskog vijeća grada 
Vinkovaca. 

II 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom 

glasniku” grada Vinkovaca. 
 
 

TOČKA 3. 
 

 Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije 
za izbor i imenovanje koji je iznio prijedlog Komisije za članove Odbora za dodjelu 
javnih priznanja Grada Vinkovaca, predloživši u isti Odbor pored gradonačelnika i 
predsjednika Vijeća koji su članovi Odbora po funkciji, slijedeće vijećnike: Vladimir 
Ćirić, Tomislav Zadro i Tomislav Šarić. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika  te se ovdje 
posebno ne iznosi. 
 Nakon uvodnog izlaganja vijećnik Željko Janović, sukladno članku 22. 
Poslovnika o radu Gradskog vijeća koji definira da sastav radnog tijela treba biti 



približno razmjeran stranačkom sastavu Vijeća, predlaže za člana Komisije vijećnika 
Matu Vukušića. 
 Predsjednik Vijeća stavlja iznijete prijedloge na glasovanje te vijećnici glasuju 
kako slijedi: 

- prijedlog Komisije za izbor i imenovanje – 22 «za» i 7 «protiv», 
- prijedlog vijećnika Željka Janovića – 7 «za» i 22 «protiv». 
 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća donose 
 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca 

 
I 

 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vinkovaca i gradonačelnik Grada Vinkovaca 
su članovi Odbora po funkciji koju obnašaju. 

II 
 Za preostala tri člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca 
imenuju se: 
 1. Vladimir Ćirić 
 2. Tomislav Zadro 
 3. Tomislav Šarić 

III 
 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom 
glasniku» Grada Vinkovaca. 

 
TOČKA 4. 

Pitanja i odgovori 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda gradonačelnik dr. Mladen Karlić izvijestio je 
vijećnike da će delegacija grada Vinkovaca od 30. lipnja do 04. srpnja 2005. god. boraviti 
u posjetu prijateljskom njemačkom gradu Kenzingenu, te poziva stranke da dostave 
prijedloge putnika. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća izvijestio je da zaprimio obavijest o osnivanju Kluba 

vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću, te od vijećnika iste stranke zahtjev za dostavu radnih 
materijala i zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća u elektronskom obliku, kao i prijedlog 
za održavanjem aktualnog sata na početku sjednica Gradskog vijeća Grada Vinkovaca. 

Vezano uz iste prijedloge, odnosno zahtjeve, uslijedit će pismeno očitovanje. 
 
Vijećnica Anica Birač traži da se vijećnicima dostave programi rada po resorima 

članova Poglavarstva, te predlaže da se sjednice Gradskog vijeća zakazuju najranije u 
14,00 sati. Predlaže i održavanje radnog dogovora  sa predstavnicima vijećnika svih 
stranaka u cilju razrade prioriteta i stvaranja četverogodišnjeg programa rada. 

 



Vijećnik Mate Vukušić u ime Kluba vijećnika SDP-a traži izvješće o financijskim 
zaduženjima grada. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe gradonačelnik dr. 

Mladen Karlić iznosi da će Poglavarstvo donijeti svoj četverogodišnji program rada sa 
kojim će biti upoznati i vijećnici Gradskog vijeća, a vezano za financijska zaduženja 
grada iznosi da se ista dostavljaju svaka 3 mjeseca Ministarstvu financija. 
 
 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 12,40 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 


