
Z A P I S N I K 
sastavljen na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 06. lipnja 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   13. Anica Birač 
2. Ivan Perić   14. Milan Mavrović 
3. Zdenka Raguž  15. Josip Vidosavljević 
4. Toma Mišić  16. Željko Turda 
5. Jakov Barišić  17. Tomislav Zadro  
6. Vladimir Ćirić  18. Igor Smole  
7. Željko Matica  19. Mirjana Pešec 
8. Ante Todorić  20. Tomislav Šarić 
9. Ljubo Karaman   21. Željko Brkić  
10. Damir Rimac  22. Senko Bošnjak 
11. Željko Janović  23. Vjekoslav Ivanić 
12. Mate Vukušić  24. Bogdan Maglov 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Anto Blažanović  5. Tunjo Tomić 
2. Zvonimir Mišić  6. Franjo Bilić 
3. Ivan Barbarić  7. Mihajlo Tomašković  
4. Nada Čordašić   
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: Tomislav Čuljak, saborski zastupnik, Emilija 
Pezer, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ivica Zupković, ravnatelj Gradskog 
kazališta «Joza Ivakić» Vinkovci, Tomislav Borković, direktor «Gradskog gospodarstva» d.o.o., Mile 
Župarić, ravnatelj Centra za predškolski odgoj Vinkovci, dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, Željko Ilić 
i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Nada Gagro, 
članica 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: Antonija Perkunić 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. Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2006. godinu. 
2. Izvješće o radu Gradskog kazališta Vinkovci za 2006. godinu. 
3. Izvješće o radu Gradskog gospodarstva d.o.o. Vinkovci za 2006. godinu. 
4. Izvješće o radu i poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci za 2006. godinu. 
5. Prijedlog Odluke o priznanjima Grada Vinkovaca. 
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca. 
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci. 
8. Prijedlog Rješenja o određivanju naziva ulicama bez naziva i preimenovanju ulica. 
9. R a z n o  – Pitanja i odgovori. 

 
Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red, koji nazočni vijećnici usvajaju sa 20 

glasova «za» i 3 «uzdržana» glasa.  
Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice Gradskog vijeća nazočni vijećnici usvajaju bez primjedbi. 



TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bila je Emilija Pezer, ravnateljica Gradske knjižnice i 

čitaonice Vinkovci, koja je podnijela Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 
2006. god. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključila vijećnica Mirjana Pešec izrazivši zadovoljstvo 

radom knjižnice. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 

 
Z A K LJ U Č A K 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2006. godinu 

 
TOČKA 2. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ivica Zupković, ravnatelj Gradskog kazališta «Joza 
Ivakić» Vinkovci, koji je podnio Izvješće o radu Gradskog kazališta «Joza Ivakić» Vinkovci za 2006. 
godinu. 

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 Vladimir Ćirić pohvalno se izrazivši o 

radu kazališta, dok predsjednik Vijeća Senko Bošnjak iznosi da je kazalište napravilo iskorak i izvan 
granica grada. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
I. 

Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog kazališta Vinkovci za 2006. godinu. 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Tomislav Borković, direktor «Gradskog 

gospodarstva» d.o.o. Vinkovci, koji je podnio Izvješće o radu «Gradskog gospodarstva» d.o.o. 
Vinkovci  za 2006. 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 Željko Janović sa pitanjem kolika je 

korist od parkiranja, s obzirom da je bila prilika za davanje koncesije za parkiranje za iznos od milijun 
kuna. Također postavlja pitanje koje djelatnosti što donose, s obzirom da je dobit u sve 4 djelatnosti  
170.000,00 kn. 

Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje strukture naplate parkiranja. Također postavlja pitanje što 
je sa 1.870.000,00 kn nenaplaćenih potraživanja i kolika je vjerojatnost naplate. 

Vijećnik Damir Rimac konstatira da broj članova upravnog vijeća ne može biti paran. Postavlja 
pitanje pričuve za Mihanovićevu ulicu i Nazorov blok rekavši da ne postoje podračuni za zgrade u 
istima. Gradsko gospodarstvo mora poslovati u skladu s uredbom o održavanju zgrada, te postavlja 
pitanje kako zgrade mogu biti u minusu kada se po Zakonu o vlasništvu moraju osigurati sredstva, a 
kredit se može podići samo uz pismenu suglasnost suvlasnika. Zajednička pričuva troši se na redovito 
održavanje, a za izvanredne intervencije potrebna je suglasnost stanara odnosno suvlasnika zgrade.  

Postavlja slijedeća pitanja: 
1. postoji li zakonska obveza dostave izvješća računa dobiti i gubitka za svaku zgradu, 
2. zašto ne postoje podračuni za svaku zgradu, 
3. zašto se dižu krediti bez pismene suglasnosti svih stanara, 
4. zašto rad nije trasparentan odnosno postavlja pitanje informatizacije, 
5. koje tvrtke su radile sanaciju zgrada, 
6. koliko je provedeno etažiranje zgrada, 
7. na koji način je nastao dug ako se moglo raspolagati samo raspoloživim sredstvima na računu. 
 
Vijećnik Josip Vidosavljević vršeći usporedbu s ostalim gradovima (Osijek, Sl. Brod) ističe da je 

parkiranje profitabilna djelatnost, a u Vinkovcima je 73% nenaplaćenih kazni. Također u izvještaju 
nema podataka o povlaštenim parkirnim mjestima. 

 



Odgovarajući na postavljena pitanja Tomislav Borković iznosi slijedeće: 
Na poslovima parkiranja zaposleno je 18 ljudi, a prihodi su u usporedbi s drugim gradovima na 

razini Hrvatske. Nenaplaćene kazne pokušavaju se riješiti ovrhama. U Nadzorni odbor je ovih dana 
imenovan treći član. Izvješće o sredstvima pojedine zgrade podnosi se putem predstavnika stanara, a 
nepostojanje podračuna za svaku pojedinu zgradu kao i minusi u poslovanju su iz ranijeg razdoblja. 

Vijećnik Damir Rimac iznosi da je dostavljanje izvješća stanarima zgrade putem predstavnika 
zgrade regulirano ugovorom, a nepostajanje podračuna za svaku pojedinu zgradu kao i minusi ne 
mogu se uvijek pravdati postojanjem od ranije. 

Vijećnik Jakov Barišić, kao član Nadzornog odbora «Gradskog gospodarstva» d.o.o., pojašnjava 
da su pojedina dugovanja vezana još za obnovu zgrada poslije rata. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog sa 14 glasova «za», 6 glasova 
«protiv» i 3 «uzdržana» glasa donose 

Z A K LJ U Č A K 
I. 

Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog gospodarstva d.o.o. Vinkovci za 2006. godinu. 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mile Župarić, ravnatelj Centra za predškolski odgoj 

Vinkovci, koji je podnio Izvješće o radu i poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci za 2006. 
god. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključila vijećnica Anica Birač s pitanjem što je s 

uključivanjem djece s teškoćama u razvoju u program vrtića. Smatra da treba osigurati upošljavanje 
stručnih ljudi (psiholog, defektolog, logoped). Postavlja pitanje da li postoje grupe od 30 djece. 

Vijećnik Damir Rimac smatra da je izvješće frizirano, jer da su riješeni sanitarni čvorovi u 
vrtićima izvješće bi bilo negativno. SDP je tražio od ravnatelja Centra prijem kako bi kvalitetno 
sagledali i raspravili probleme u Centru međutim nikada im nije omogućeno da dođu u Centar za 
predškolski odgoj. 

Ravnatelj Centra Mile Župarić odgovara da podaci nisu frizirani, dio problema se rješava u hodu, 
a djeca s teškoćama u razvoju uključena su ako za to postoji ekipa stručnjaka. Grupe od 30 djece 
postoje samo ako je riječ o djeci starije predškolske dobi.  

Vijećnica Mirjana Pešec iznosi podatke da je u vrtiće uključen izvjestan broj djece s teškoćama u 
razvoju. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 16 glasova «za» i 3 
«uzdržana» glasa donose 

Z A K LJ U Č A K 
I. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Centra za predškolski odgoj Vinkovci za 2006. 
godinu. 

TOČKA 5. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih 

djelatnosti koji je iznio Prijedlog Odluke o priznanjima Grada Vinkovaca. 
Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključio gradonačelnik dr. Mladen Karlić rekavši da je cilj 

ovih izmjena dati mogućnost povećanja broja priznanja. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose 
 

O D L U K U 
o priznanjima Grada Vinkovaca 

I. TEMELJNE ODREDBE 
Članak 1. 

 U cilju odavanja javnog priznanja za rad i djela koja zaslužuju isticanje, Gradsko vijeće Grada 
Vinkovaca ustanovljuje priznanja Grada. 

Članak 2. 
 Ovom Odlukom utvrđuju se vrste i nazivi priznanja, te uvjeti i način dodjele javnog priznanja 
Grada Vinkovaca. 

 



Članak 3. 
 Javna priznanja Grada su: 

1. Počasni građanin Grada, 
2. Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca”. 

Članak 4. 
 U tijeku jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu može se dodjeliti samo jedno javno 
priznanje. 
 Osobi proglašenoj Počasnim građaninom Grada ne mogu se dodjeljivati druga javna priznanja 
Grada utvrđena ovom Odlukom. 
 
II. PRIZNANJA GRADA VINKOVACA 
 

1. Počasni građanin grada Vinkovaca 
 

Članak 5. 
 Počasnim građaninom Grada mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država 
koji su osobno i značajno doprinijeli napretku Grada ili podizanju ugleda Grada ili Republike Hrvatske 
u cjelini. 

Članak 6. 
 Osobi koja je proglašena Počasnim građaninom Grada uručuje se povelja i medalja Počasnog 
građanina Grada Vinkovaca. 
 

2. Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca” 
 

Članak 7. 
 Zlatna plaketa “Grb Grada Vinkovaca” (u daljnjem tekstu: Zlatna plaketa) je priznanje koje se 
dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja postignuta na području: 

- gospodarske djelatnosti, 
- znanosti i kulture, 
- prosvjete, 
- zdravstva i socijalne skrbi, 
- tehničke kulture, tjelesne kulture i športa, 
- lokalne samouprave, 
- očuvanja i zaštite okoliša, 
- humanitarnog djelovanja. 

 Dobitniku plakete uručuje se i povelja o dodjeli plakete. 
 
III. POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA 
 

Članak 8. 
Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti: pojedinci, vijećnik Gradskog vijeća, 

Poglavarstvo Grada Vinkovaca, pravne osobe, tijela mjesne samouprave, ustanove, udruge građana. 
 

Članak 9. 
 Prijedlog se dostavlja Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada (u daljnjem tekstu: Odbor) i 
to u pisanom obliku. 
 Prijedlog mora sadržavati: 

- podatke o podnositelju zahtjeva, 
- životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno 

obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja, 
- odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i 

drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.). 
Na zahtjev Odbora, podnositelj prijedlog dužan je naknadno dostaviti i druge dopunske 

podatke i dokumentaciju. 
Članak 10. 

 Prijedlog za dodjelu javnih priznanja razmatra Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada 
Vinkovaca. 



 Odbor ima pet (5) članova. 
 Predsjednika i članove Odbora imenuje Gradsko vijeće iz reda istaknutih gospodarskih, 
znanstvenih, zdravstvenih, kulturnih, prosvjetnih, športskih i drugih javnih djelatnika Grada 
Vinkovaca. 
 Mandat članova Odbora traje koliko i mandat vijećnika Gradskog vijeća koji su ih izabrali. 
 

Članak 11. 
 Ako se za počasnog građanina Grada predloži strani državljanin, Odbor će pribaviti i mišljenje 
nadležnog tijela za odnose s inozemstvom. 

Članak 12. 
 Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada donosi Gradsko vijeće, na prijedlog Odbora. 
 Javna priznanja Grada uručuje gradonačelnik ili predsjednik Gradskog vijeća. 
 Proglašenje Počasnog građanina Grada obavlja se na sjednici Vijeća. 
 

Članak 13. 
 Javno priznanje može biti dodijeljeno i posmrtno. 
 

Članak 14. 
 Javna priznanja svečano se uručuju na Dan Grada 20. srpnja. 
 Iznimno, u slučaju dodjele javnih priznanja stranom državljaninu, instituciji ili gradu, mogu se 
uručiti i tijekom cijele godine. 

Članak 15. 
 Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se na javni poziv Odbora koji se objavljuje u 
lokalnom glasilu. 
 Rok dostave prijedloga na objavljeni poziv je najmanje 15 dana. 
 Prijedlozi se podnose u pisanom obliku. 
 Odbor razmatra sve prispjele prijedloge, a iznimno može i sam pripremiti prijedlog kandidata 
za dodjelu priznanja. 

Članak 16. 
 Ukoliko ocijeni opravdanim Odbor može predložiti Gradskom vijeću da u određenoj godini ne 
dodjeli niti jedno priznanje. U tom slučaju Odbor mora obrazložiti svoje stajalište. 
 
IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 17. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o javnim priznanjima Grada 
Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 5/99.). 
 

Članak 18. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada 
Vinkovaca. 

TOČKA 6. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor i 

imenovanja koji je iznio Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada 
Vinkovaca. 

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

 
R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za dodjelu priznanja Grada Vinkovaca 
I. 

 Za članove odbora za dodjelu priznanja Grada Vinkovaca imenuju se: 
1. Mladen Karlić, dr. med.,  predsjednik Odbora, 
2. Senko Bošnjak, dipl. oec., član, 
3. mr. Vladimir Ćirić, prof., član, 
4. Tomislav Šarić, član, 
5. Mihajlo Tomašković, oec., član. 



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

TOČKA 7. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog 

Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci. 
Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici, bez rasprave, jednoglasno donose 

 
R J E Š E NJ E 

o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci 
 

I. 
 Za ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci imenuje se akademski slikar Stjepan Jozić. 

II. 
 Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. 

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 Vladimir Ćirić, predsjednik Komisije za određivanje 
imena ulica i trgova u Gradu Vinkovcima koji je iznio Prijedlog Rješenja o određivanju naziva 
ulicama bez naziva i preimenovanju ulica. 

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 Bogdan Maglov iznoseći da u načelu 

nema ništa protiv mijenjanja naziva ulica, ali smatra da ovaj postupak mora ići preko Vijeća Mjesnog 
odbora. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća sa 18 glasova «za» i 1 
glasom «protiv» donose 

R J E Š E NJ E 
I. 

Novonastalim ulicama u MO «Mirkovci» koje do sada nisu imale ime određuje se naziv : 
 k.č. br. 2179     «Ulica suncokreta», 
1. k.č. br. 937       «Uska ulica», 
2. k.č. br. 2189       «Ulica Gušte», 
3. k.č. br. 2207       «Ulica Europske unije», 
4. k.č. br. 2152       «Ulica Travno». 

II. 
Novonastalim ulicama u k.o. Vinkovci koje do sada nisu imale ime određuje se naziv: 

1. k.č. br. 1156/5 i 1156/6     «Ulica fra Vjekoslava Mičude», 
2. k.č. br. 1326/3     «Ulica Srca Marijinog», 
3. k.č. br. 5042/7      «Ulica makova», 
4. k.č. br. 5884/3      «Tenina ulica», 
5. k.č. br. 5025/2      «Ulica maslačaka», 
6. k.č. br. 4347/5      «Ulica cara Gracijana», 
7. k.č. br. 4551      «Ulica jabuka», 
8. k.č. br. 5058/4 ostaje naziv     «Ulica Majke Tereze», 
9. k.č. br. 5063/1, 5063/2, 5061/4-južni dio, 5062/4-južni dio, 5062/2  

«Ulica anđela Gabrijela», 
10. k.č. br. 5059/1      «Ulica anđela Rafaela». 
 

III. 
1. «Ulica 27. jula» preimenuje se u    «Ulica 22. lipnja», 
2. «Ulica Jove Cerovca» preimenuje se u             «Ulica hrvatskih branitelja». 

IV. 
Prostor između zgrade u kojoj je smještena Croatia banka i Galerije Slavka Kopača imenuje se u 

«Prolaz Crvenog križa». 



V. 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 

Vinkovaca. 
TOČKA 9. 

R a z n o. – Pitanja i odgovori. 
 
- dr. Mladen Karlić izvijestio je vijećnike o radu Poglavarstva i događanjima u gradu između 

dvije sjednice Vijeća, 
 

- vijećnik Mate Vukušić traži popis svih tužbi i sudskih procesa vrijednosti iznad 10.000,00 kn  
koji se vode protiv Grada i koje Grad vodi u zadnjih 5 godina, 

 
- vijećnik Milan Mavrović postavlja pitanje u kojoj su fazi radovi na uređenju Banje, pješačke 

zone i sportske dvorane, 
 

- vijećnik Željko Turda postavlja pitanje zašto je sada bazen lociran u Lenijama, a prema GUP-
u lokacija svih sportskih objekata je kod šetnice,  

 
- Odgovarajući na postavljena pitanja gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi slijedeće: 

 
- radovi na Banji izvode se u suradnji s Hrvatskim vodama i radi istih je potreban rebalans 

proračuna, 
 

- pješačka zona je u fazi izrade projekta, 
 

- izgradnja sportske dvorane ide svojom dinamikom, 
 

- zemljište za bazen na Kanovcima je državno. 
 
 
 

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 
15,00 sati. 

 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec. 

 
  


