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

koja je održana dana 30. siječnja 2008. 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   14. Milan Mavrović 
2. Anto Blažanović  15. Josip Vidosavljević 
3. Ivan Perić   16. Željko Turda 
4. Zdenka Raguž  17. Tomislav Zadro 
5. Toma Mišić  18. Krešo Kevo 
6. Jakov Barišić  19. Tomislav Šarić 
7. Zvonimir Mišić  20. Mirjana Pešec 
8. Vladimir Ćirić  21. Franjo Bilić 
9. Ivan Barbarić  22. Tunjo Tomić 
10. Željko Matica  23. Željko Brkić  
11. Željko Janović  24. Senko Bošnjak 
12. Mate Vukušić  25. Vjekoslav Ivanić 
13. Dubravka Kraljević  26. Bogdan Maglov 
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Ante Todorić  4. Nada Čordašić 
2. Ljubo Karaman  5. Mihajlo Tomašković 
3. Damir Rimac   
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, Željko Ilić 
i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća, Željko Šarčević, 
član Poglavarstva, Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom 
i mjesnu samoupravu, Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti, Ante 
Slišković, pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, 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 predloženi dnevni red na koji se očituje vijećnik Željko 

Janović sa pitanjem da li se 2. i 3. točka dnevnog reda odnose na 2007. god. na što pročelnik Rečić 
odgovara da je bilo izmjena tijekom mjeseca prosinca te je potrebno provesti usklađivanje stanja. 
 
 Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red koji 
vijećnici jednoglasno prihvaćaju. 
 

D N E V N I    R E D 
      Skraćeni zapisnik 
1. Izvješće Mandatne komisije o ostavci na dužnost gradskog vijećnika s kandidacijske liste DC-a i 

prijedlog DC-a o utvrđivanju početka obnašanja dužnosti drugog vijećnika s iste kandidacijske 
liste. 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 
2007. god. 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Vinkovaca za 
2007. god. 

4. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Vinkovaca u 2008. godini. 
5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva za 2008. godinu. 



6. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 
na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2008. godinu. 

7. Prijedlog Odluke o Operativnoma planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2008. godinu. 

8. Imenovanje članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca. 
9. R a z n o  – Pitanja i odgovori. 
 

Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice Gradskog vijeća nazočni vijećnici usvajaju bez primjedbi. 
 

TOČKA 1. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Vladimir Ćirić, predsjednik Mandatne komisije 

koji je izvijestio je vijećnike da je zaprimljen prijedlog DC-a, kojim se predlaže da Gradsko vijeće na 
mjesto gosp. Igora Smole, vijećnika s kandidacijske liste DC-a, imenuje gosp. Krešu Kevo. 

Prijedlog Demokratskog centra nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja vijećnik Krešo Kevo polaže 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 2. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela društvenih 
djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 
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 Mate Vukušić, rekavši da činjenicu da 

ove izmjene koje se odnose na 2007. god. nisu odrađene u prethodnoj godini smatra propustom u radu 
Vijeća, te postavlja pitanje na što se konkretno odnose «Kapitalne donacije vjerskim zajednicama» u 
iznosu od 220.000,00 kn. 

Pročelnik Rečić odgovara da se odnose na donaciju za crkvu u Mirkovcima – 100.000,00 kn, 
crkvu sv. Euzebia i Poliona – 100.000,00 kn i Marijin dom – 20.000,00 kn. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, većinom glasova donose 
 

ODLUKU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  

GRADA VINKOVACA ZA 2007. GOD. 
 

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

o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 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 Mate Vukušić iznijevši istu primjedbu 

kao za prethodnu točku tj. da je  ove izmjene trebalo odraditi u 2007. god. 
Vijećnik Željko Turda traži detaljnije objašnjenje na što se odnose iznosi za tekuće održavanje i 

kapitalne donacije. Moli pismeni odgovor. 
Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova donose 
 

ODLUKU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  

ZA PODRUČJE GRADA VINKOVACA  ZA 2007. GODINU 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić koji je iznio Prijedlog 

Programa javnih potreba u športu Grada Vinkovaca u 2008. godini. 
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 Dubravka Kraljević postavivši pitanje 
da li je Nogometna mladež Mravunac-Fegeli u okviru Cibalie i na što se detaljno odnose stavke za 
“kapitalne donacije”, “ostala programska područja” i “ostalo”. Moli pismeni odgovor. 

Vijećnik Milan Mavrović smatra da je Program dobar i pokazuje činjenicu da Grad brine o sportu. 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da je ovaj Program rađen u skladu s prijedlozima 

Zajednice sportskih udruga Grada Vinkovaca. Nogometna mladež Mravunac-Fegeli okuplja oko 300 
djece i funkcionira zajedno sa “Cibaliom”. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova donose 
 

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA PODRUČJE 

GRADA VINKOVACA  ZA 2008. GODINU 
 

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

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2008. 
godinu. 

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, većinom glasova donose  

 
ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja  
decentraliziranih funkcija  osnovnog   školstva  za  2008. godinu 

 
TOČKA 6. 

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 osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2008. 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 Mate Vukušić sugerirajući da za škole 

treba nabavljati računalnu i drugu tehničku opremu koja prati suvremena kretanja, a ne obične 
televizore, grafoskope i sl. 

Nakon uvodnog izlaganja vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova donose 
 

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

i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu  
na području Grada Vinkovaca  za 2008. godinu 

 
TOČKA 7. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić, koji je iznio Prijedlog Odluke 
o Operativnoma planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2008. godinu. 

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, većinom glasova donose 

 
O D L U K U 

o operativnom planu rashoda za materijal, 
dijelove i usluge tekućeg i   investicijskog održavanja 

osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2008. godinu 
 

TOČKA 8. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Jakov Barišić, predsjednik Komisije za izbor i 

imenovanja, koji je iznio Prijedlog za imenovanje članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca. 
Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 



Nakon uvodnog izlaganja u raspravu su se uključili vijećnica Dubravka Kraljević i vijećnik Mate 
Vukušić postavivši pitanje zašto za ovu točku nisu dostavljeni materijali, te predlažu da se točka skine 
s dnevnog reda i drugi puta dostave materijali. 

Vijećnik Josip Vidosavljević postavlja pitanje da li osobe predložene za članove Savjeta mladih 
Grada Vinkovaca testirane na uzimanje narkotika. 

Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak odgovara da se po Ustavu nikoga nema pravo testirati u tom 
smislu. 

Tajnik Vijeća Zlatko Dovhanj iznosi da je neotvaranje prijedloga do danas jedini razlog 
nedostavljanja materijala. 

Vijećnik Mate Vukušić insistira da se ova točka odgodi za iduću sjednicu i tada dostave materijali. 
Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak odgovara  da nije bilo primjedbi kod usvajanja dnevnog reda, a 

isto tako bio je objavljen i javni natječaj za predlaganje kandidata, te smatra da nema razloga za 
odgodu. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova donose 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Savjeta mladih Grada Vinkovaca 

 
I. 

Za članove Savjeta mladih Grada Vinkovaca imenuju se: 
1. Ivan Kubiček, Vinkovci, I. Zajca 5 
2. Josip Jovanić, Vinkovci, M.A. Reljkovića 5 
3. Gabrijela Dakić, Vinkovci, A. Starčevića 20 
4. Iva Knežević, Vinkovci, P. Zrinskog 34 
5. Vedran Jemrić, Mirkovci, E. Kardelja 10 
6. Boris Petrić, Vinkovci, J. Dalmatinca 10B 
7. Tomislav Škarica, Vinkovci, Vatrogasna 34 
8. Ana Franić, Vinkovci, Trg bana J. Šokčevića 2 
9. Krunoslav Kregar, Vinkovci, A. Hebranga 12 

 
II. 

 Članovi Savjeta mladih imenuju se na vrijeme od dvije godine. 
 

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

TOČKA 9. 
Pitanja i odgovori 

 
6.1. Vijećnik Željko Janović postavlja pitanje kada kreću radovi na uređenju pješačke zone i 

izgradnji Hrvatskog doma. 
 
6.2. Vijećnik Željko Turda postavlja pitanje kada će profunkcionirati pruga Vinkovci-Osijek. 
 
Gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi da su vezano za pješačku zonu u tijeku pregovori sa 

konzervatorima da se smanji opseg arheoloških istraživanja koja znatno poskupljuju cijeli projekt. 
Vezano za Hrvatski dom čeka se novi projekt, a bazeni su pred dobivanjem lokacijske dozvole. Zastoj 
na pruzi Vinkovci-Osijek nastao je zbog mosta. 

 
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 
13,30 sati. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec.  


