
Z A P I S N I K 
sastavljen na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 31. siječnja 2007. god. 
u velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 12,00 sati 

pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 
 
NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 
1. Ivan Klarić   15. Anica Birač 
2. Anto Blažanović  16. Milan Mavrović 
3. Ivan Perić   17. Nada Čordašić 
4. Zdenka Raguž  18. Željko Turda 
5. Toma Mišić  19. Tomislav Zadro 
6. Jakov Barišić  20. Igor Smole 
7. Zvonimir Mišić  21. Mirjana Pešec 
8. Vladimir Ćirić  22. Tomislav Šarić  
1. Ivan Barbarić  23. Tunjo Tomić 
2. Željko Matica  24. Željko Brkić 
3. Ljubo Karaman   25. Senko Bošnjak  
4. Damir Rimac  26. Mihajlo Tomašković 
5. Željko Janović  27. Vjekoslav Ivanić 
6. Mate Vukušić  28. Bogdan Maglov 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Ante Todorić  3. Josip Vidosavljević 
2. Franjo Bilić 
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, Željko Ilić 
i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Nada Gagro i Ante 
Miljak, članovi Poglavarstva, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom 
imovinom i lokalnu samoupravu, Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti, te 
predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

 
Zapisnik vode: Višnja Šekerija i Jelena Jurčević, djelatnice Upravnog odjela za normativnu 

djelatnost i opće poslove. 
Sjednica je tonski zabilježena. 
 
Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i iznosi na usvajanje slijedeći  
 

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

školstva za 2007. god. 
2. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine i dodatna ulaganja 

na nefinancijskoj imovini u školstvu za 2007. god. 
3. Prijedlog Odluke o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja osnovnih škola za 2007. god. 
4. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2007. god. 
5. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2007. god. 
6. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Komisije za popis birača. 
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu 

izbora za članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca. 
8. Izvješće o radu Poglavarstva u 2006. god. 
9. R a z n o – Pitanja i odgovori. 

 
Nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red kao i Skraćeni zapisnik s prethodne 

sjednice Gradskog vijeća. 



TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih 

djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2007. god. 

Materijal za ovu točke 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 kriterijima, mjerilima i načinu financiranja  
decentraliziranih funkcija  osnovnog   školstva  za   2007. god. 

 
TOČKA 2. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog Odluke 
o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini u školstvu za 2007. god. 

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 Damir Rimac osvrćući se na iznos od cca 

100.000,00 kn koji je izdvojen za nabavku namještaja, te postavivši pitanje kakav je postupak nabavke 
novog namještaja za škole i da li je u domeni pročelnika Upravnog odjela društvenih djelatnosti da 
osobno obilazi škole i rješava ovu problematiku. 

Zdenko Rečić odgovara da se planovi za nabavku novog namještaja rade u suradnji sa 
ravnateljima škola, a obilaženje škola smatra sastavnim dijelom svog posla. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 22 glasa “za” i 6 
“uzdržanih” glasova donose 

O D L U K U 
o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine i  

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu za 2007. god. 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog Odluke 

o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
osnovnih škola za 2007. god. 

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 operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2007. god. 

 
TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2007. god. Pročelnik Rečić je u svom 
uvodnom izlaganju pojasnio da je u procesu pripreme i izrade Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Vinkovaca za 2007. god. došlo je do spoznaje o promjeni stavke u financiranju investicija kod 
Gradskog kazališta Joza Ivakić, tako da je iznos od 140.000,00 kuna predviđen iz Proračuna Grada 
prebačen na prihod od strane Ministarstva kulture, što je i cilj povlačenja sredstava od drugih izvora 
financiranja, u ovom slučaju od Ministarstva kulture. 

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 Mate Vukušić sa pitanjem da li je 

Program kulture umanjen za iznos od 140.000,00 kn ili ostaje isti. 
Pročelnik Rečić odgovara da iznos sredstava predviđen za Program kulture 2007. god. nije 

promijenjen nego je samo promijenjena pozicija prihoda. 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Prijedlog Programa javnih 

potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2007. god. te vijećnici sa 21 glasom «za» i 6 «uzdržanih» 
glasova donose 

P R O G R A M 
javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2007. god. 



TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog 

Programa javnih potreba u športu Grada Vinkovaca za 2007. god.  
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 Damir Rimac rekavši da su kriteriji za 

dodjelu sredstava nejasni jer su neki klubovi koji imaju vrhunske rezultate dobili manje novca od od 
onih prosječnih (npr. Karate klub «Iktus» koji je vrlo uspješan dobio je 6.000,00 kn, te predlaže da se 
taj iznos poveća bar na 10.000,00 kn). 

Vijećnik Željko Turda postavlja pitanje zašto u ovom Programu nema NK «Cibalia», te predlaže 
da se preispita dodjela sredstava klubovima i udrugama iz područja ribolova jer smatra da je tih udruga 
previše. Također postavlja pitanje zašto je Stolnoteniski klub «Lokomotiva» uvršten među kolektivne 
športove, a Tenis klub «Vinkovci» u individualne. 

Odgovarajući na postavljena pitanja pročelnik Rečić iznosi slijedeće: 
- dobri rezultati nisu isključivi kriterij za dodjelu sredstava nego se vrednuju i drugi elementi 

(masovnost, uključenost mladih i sl.), a u slučaju iznimnih potreba moguće je u toku godine 
dodijeliti dodatna sredstva, 

- NK «Cibalia» je profesionalni klub i tako se i financira, 
- građanima se ne može zabraniti osnivanje udruga, pa tako i ribolovnih, ali se njihov rad prati 

i moraju kontinuirano djelovati najmanje godinu dana, 
- rezultati u stolnom tenisu bilježe se skupno, a u tenisu pojedinačno te su prema tom kriteriju 

razvrstani. 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Prijedlog Programa javnih 

potreba u športu Grada Vinkovaca za 2007. god. te vijećnici sa 24 glasa «za» i 4 «uzdržana» glasa 
donose 

P R O G R A M 
javnih potreba u športu Grada Vinkovaca za 2007. god. 

 
TOČKA 6. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća koji je iznio 
Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Komisije za popis birača. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja iznio je 

prijedlog koji je Komisija za izbor i imenovanja usvojila na svojoj sjednici. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća, bez rasprave, jednoglasno donose 
 

R J E Š E NJ E 
O OSNIVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPIS BIRAČA 

 I  
 Osniva se Komisija za popis birača (dalje u tekstu: Komisija). 
 Komisija provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu 
ili ispravak popisa birača koje nije uvažilo nadležno tijelo državne uprave koje vodi taj popis, te 
potvrđuje popis birača. 

II 
 U Komisiju se imenuju: 
 1. Vladimir Ćirić, za predsjednika, 
 2. Anto Blažanović, za člana, 
 3. Franjo Bilić, za člana. 
 

 1. Mihajlo Tomašković, za zamjenika predsjednika, 
 2. Željko Brkić, za zamjenika člana, 
 3. Milan Mavrović, za zamjenika člana. 
 

III 
 Stupanjem na snagu ovog Rješenja, stavlja se izvan snage Rješenje o osnivanju i imenovanju 
Komisije za popis birača od 30. siječnja 2003. god. («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 1/03.). 

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

Vinkovaca. 



 
 

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Zlata Vuć-Resli, pročelnica Upravnog odjela za  

gospodarenje gradskom imovinom i lokalnu samoupravu koja je iznijela Prijedlog Rješenja o 
imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članova Vijeća 
Mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca. 

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

 

R J E Š E NJ E 
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA 
MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA 

 
I 

 U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Vinkovaca imenuju se: 
 1. Zlatko Dovhanj, za predsjednika 
 2. Zlata Vuić-Resli, za člana 
 3. Antonija Perkunić, za člana 
 

 1. Marica Vidić, za zamjenika predsjednika 
 2. Sanja Bošnjak, za zamjenika člana 
 3. Leon Brandšteter, za zamjenika člana 

II 
 Gradsko izborno povjerenstvo: 

- imenuje članove Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora, 
- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora, 
- daje obvezne upute i nadzire rad Povjerenstva, 
- utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja do održavanja izbora, 
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature, 
- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća, 
- odlučuje o troškovima izbora, 
- obavlja druge poslove u skladu s Odlukom o provedbi izbora u mjesnim odborima. 

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

Vinkovaca. 
TOČKA 8. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je dr. Mladen Karlić, predsjednik Poglavarstva koji je 
podnio Izvješće o radu Poglavarstva u 2006. god. 

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 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
I 

 Prihvaća se Izvješće o radu Poglavarstva u 2006. godini. 
 

II 
 Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku”. 

 
TOČKA 9. 

Razno - Pitanja i odgovori. 
 

9.1. Vijećnik Mate Vukušić postavlja slijedeća pitanja: 



- obzirom da se na javnim površinama u vlasništvu grada reklamiraju određeni proizvodi 
postavlja pitanje da li se za isto naplaćuje koncesija i u kolikom iznosu, 

- u sredstvima javnog priopćavanja objavljeno je da Grad kupuje automobil te postavlja 
pitanje navedenih tehničkih karakteristika (pogon na sva 4 kotača i dr.). 

 
9.2. Vijećnik Bogdan Maglov postavlja pitanje zašto javna gradska poduzeća (Vodovod, 

Nevkoš i dr.) stanovnicima Mirkovaca uplatnice dostavljaju sa adresom u Vinkovcima. 
Iznosi da su Mirkovci naselje, te smatra da na adresi trebaju biti navedeni Mirkovci, a ne 
Vinkovci. 

 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak odgovara da su Mirkovci sastavni dio Vinkovaca. 
 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić vezano za pitanja vijećnika Vukušića navodi slijedeće: 
- za reklamiranje proizvoda na javnim gradskim površinama podnosi se zahtjev i plaća 

zakupnina ovisno o korištenoj površini, 
- novi automobil je potreban gradskoj upravi jer popravljati postojeće nije ekonomski 

isplativo, a vozilo mora imati dobre tehničke karakteristike kako bi bilo što svrsishodnije. 
 
9.3. Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje o sazivanju tematske sjednice Gradskog vijeća 

vezane za predškolski odgoj, na što predsjednik Vijeća odgovara da su obavljeni 
razgovori sa ravnateljem ustanove i sindikatima, te vjerojatno neće biti potrebe za 
tematskom sjednicom. 

  
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 
13,15 sati. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 


