
Z A P I S N I K 
sastavljen na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 03. travnja 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   13. Milan Mavrović 
2. Anto Blažanović  14. Josip Vidosavljević 
3. Ivan Perić   15. Željko Turda 
4. Toma Mišić  16. Tomislav Zadro 
5. Jakov Barišić  17. Krešo Kevo 
6. Vladimir Ćirić  18. Mirjana Pešec 
7. Željko Matica  19. Željko Brkić  
8. Ante Todorić  20. Senko Bošnjak 
9. Ljubo Karaman  21. Franjo Bilić 
10. Damir Rimac  22. Vjekoslav Ivanić 
11. Mate Vukušić  23. Bogdan Maglov 
12. Dubravka Kraljević   
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Zdenka Raguž  5. Nada Čordašić 
2. Zvonimir Mišić  6. Tomislav Šarić 
3. Ivan Barbarić  7. Tunjo Tomić 
4. Željko Janović  8. Mihajlo Tomašković   
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik, Željko Ilić 
i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Ante Jelić, zapovjednik JVP Vinkovci, Zlata Vuić-Resli, 
pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, 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 te izvještava nazočne vijećnike da ne 

na predloženi dnevni red pristigao amandman Kluba vijećnika SDP-a kojim traže održavanje 
aktualnog sata na početku sjednice Gradskog vijeća. 

Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje navedeni amandman SDP-a koji nazočni vijećnici većinom 
glasova «protiv» odbacuju.  

Nakon toga predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje predloženi dnevni red koji nazočni vijećnici 
usvajaju većinom glasova «za». 

 
D N E V N I    R E D 

 
      Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Izvješća o radu Gradskog poglavarstva za 2007. godinu. 
2. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci za 2007.  

godinu. 
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  

komunalne infrastrukture za 2007. godinu. 
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja  

komunalne infrastrukture za 2007. godinu. 
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja  

bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2007. godinu. 



6.  Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci. 
7.  a) Prijedlog za razrješenje dužnosti člana Školskog odbora OŠ Ivana Gorana Kovačića. 
     b) Prijedlog za imenovanje člana Školskog odbora OŠ Ivana Gorana Kovačića. 
8.  Prijedlog razrješenja i imenovanja doktora medicine – mrtvozornika. 
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 dr. Mladen Karlić, predsjednik Poglavarstva koji 

je podnio Izvješće o radu Gradskog poglavarstva za 2007. 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 Damir Rimac rekavši da je izvješće 

trebalo biti sadržajnije, odnosno da je previše šturo i uopćeno. Iznosi da SDP namjerava tražiti 
izvješće o zaključcima nakon svake sjednice Poglavarstva. 

Predsjednik Poglavarstva na iznijete navode odgovara da su sve odluke Poglavarstva javne. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave nazočni vijećnici većinom glasova „za“ 

donose 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 Prihvaća se Izvješće o radu Poglavarstva za 2007. godinu. 

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

 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Jelić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe 

Vinkovci koji je iznio Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe 
Vinkovci za 2007. 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 postavivši slijedeća 

pitanja: 
- nabavka novih vozila, 
- pranje ulica, 
- da li na Jadran ljeti osim ljudi idu i vozila. 
Vijećnik Milan Mavrović izražava pohvalu radu Javne vatrogasne postrojbe. 
Odgovarajući na postavljena pitanja Ante Jelić iznosi slijedeće: 
- nabavit će se dva nova vozila, 
- vozila još nisu opremljena za pranje ulica, 
- za gašenje požara na Jadranu šalju se ljudi ali ne i vozila. 

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 Javne vatrogasne postrojbe Grada Vinkovaca za 2007. godinu. 

 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog odjela 

komunalnog gospodarstva i uređenja grada koji je iznio Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 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 je tolerantna 
razlika od 15% između planiranog i realiziranog, dok su u ovom Planu neke razlike osjetno veće. 
Postavlja pitanje da li je uzrok tome loše i nestudiozno planiranje ili nepripremljenost u sredstvima.  

Pročelnik Slišković odgovara da se plan radi temeljem postojećih normi, a u parku Lenije pojavio 
se problem dobivanja građevinske dozvole zbog zaštićenosti parka, dok su kod nekih projekata na 
javnim nadmetanjima postignute manje cijene, ali su u principu svi projekti izvršeni. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova «za» 
donose 

Z A K LJ U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. god. 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2007. god. 
II. 

 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog 
Zaključka. 

III. 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 

 
 

TOČKA 4. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Ante Slišković koji je iznio Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture 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 Josip Vidosavljević postavivši slijedeća 

pitanja: 
- da li će se u javnoj rasvjeti postaviti štedne žarulje, 
- protekla godina bila je sušna (manja potreba za košnjom zelenih površina – gdje su sredstva), 
- funkcioniranje zimske službe. 
 Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje saniranja kolnika i udarnih rupa u mjesnim odborima. 
 Vijećnik Mate Vukušić primjećuje da je održavanje zelenih površina realizirano u gotovo 
100% iznosu te postavlja pitanje načina kontrole održavanja istih, odnosno koliko su u isto uključeni 
ljudi u mjesnim odborima 
 Odgovarajući na postavljena pitanja pročelnik Slišković iznosi slijedeće: 

- razmatraju se prijedlozi o postavljanju štednih žarulja, 
- najveći dio košnje odnosi se na proljeće koje je bilo vlažno, 
- u okviru komunalnog odjela nadležne službe obavljaju kontrole svih operacija, a isto tako 

i na područjima MO zaposlenici MO, 
- nije bilo primjedbi na rad zimske službe. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća većinom glasova donose 
 

Z A K LJ U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. god. 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2007. god. 
II. 

 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog 
Zaključka. 

III. 
 Ovaj Zaključak i tabela objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 

 



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

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, 
te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina 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 je upitna 

realizacija u 100% iznosu jer to smatra nerealnim (smanjenje sredstava za ovaj program), a također 
postavlja i pitanje lokacije azila u gradu. 

Vijećnik Ivan Klarić iznosi da se azil nalazi van grada, a vezano za iznos sredstava koja su 
proteklih godina bila veća iznosi da je bio i veći broj životinja. 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, većinom glasova 
donose  

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez 
nadzora, te uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2007. god. 

 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te 

uklanjanja uginulih životinja sa javnih površina za 2007. god. 
 

II. 
 Planirani i realizirani radovi i izdaci prikazani su u tablicama koje su sastavni dio ovog 
Zaključka. 

III. 
 Ovaj Zaključak i tabela 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 članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja 
Vinkovci. 

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 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Upravnog vijeća  

Gradskog muzeja Vinkovci 
 

I. 
 Za članove Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci, iz reda istaknutih kulturnih i 

znanstvenih djelatnika, imenuju se: 
 1. Ante Miljak, dipl. oec. 

2. Zvonimir Mišić, dipl. ing. 
II. 

 Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine. 
III. 

 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 Jakov Barišić, koji je iznio  
a) Prijedlog za razrješenje dužnosti člana Školskog odbora OŠ Ivana Gorana Kovačića. 
 b) Prijedlog za imenovanje člana Školskog odbora OŠ Ivana Gorana Kovačića. 

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 

 



R J E Š E NJ E 
o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora  

Osnovne škole  Ivana Gorana Kovačića Vinkovci 
 

I. 
U Rješenju o o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića 

Vinkovci  Klasa: 602-02/05-01/29 Ur. broj: 2188/01-01-05-4, od 27. listopada 2005. god. članak I. 
stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi: 

“3. Ivan Gopić”. 
 

II. 
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 također Jakov Barišić, koji je iznio Prijedlog 

razrješenja i imenovanja doktora medicine -  mrtvozornika. 
Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 
Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno donose 

 
P R I J E D L O G 

o razrješenju i imenovanju doktora medicine-mrtvozornika za Grad Vinkovce 
 

I. 
 Predlaže se Vukovarsko-srijemskoj županiji da razriješi doktore medicine-mrtvozornike za 
područje Grada Vinkovaca: 
 
dr. Adam Ilić – mrtvozornik, 
dr. Nataša Glodić – mrtvozornik, 
dr. Katarina Barbarić – mrtvozornik, 
dr. Danijela Radanović – mrtvozornik, 
dr. Kristina Ileš –mrtvozornik, 
dr. Mislav Šimunić – mrtvozornik, 
dr. Zvonimir Stipanović – zamjenik mrtvozornika, 
dr. Mehmed Bajramović – zamjenik mrtvozornika, 
dr. Ela Marković – zamjenik mrtvozornika, 
dr. Vesna Dejanović – zamjenik mrtvozornika, 
dr. Blanka Huber – zamjenik mrtvozornika, 
dr. Domagoj Vidosavljević – zamjenik mrtvozornika. 
 
te da imenuje nove mrtvozornike: 
 
1. dr. Zvonimir Stipanović – mrtvozornik, 
2. dr. Mislav Šimunić – mrtvozornik, 
3. dr. Nataša Glodić -  mrtvozornik, 
4. dr. Kristina Ileš – mrtvozornik, 
5. dr. Sanja Marinković – mrtvozornik, 
6. dr. Mehmed Bajramović – mrtvozornik, 
7. dr. Blanka Huber – zamjenik mrtvozornika, 
8. dr. Ela Marković – zamjenik mrtvozornika, 
9. dr. Vesna Dejanović – zamjenik mrtvozornika, 
10. dr. Irena Palaversa -  zamjenik mrtvozornika, 
11. dr. Vedrana Lanc – zamjenik mrtvozornika, 
12. dr. Žana Vujinović Babaić – zamjenik mrtvozornika, 
13. dr. Tanja Uzelac – zamjenik mrtvozornika, 
14. dr. Iris Ostojić – zamjenik mrtvozornika. 



II. 
 Ovaj Prijedlog dostavit će se Vukovarsko-srijemskoj županiji, a objavit će se u “Službenom 
glasniku” Grada Vinkovaca. 

 
 

TOČKA 9. 
Pitanja i odgovori 

 
 
6.1. Vijećnik Bogdan Maglov postavlja pitanje hoće li i kada početi prodaja državnog 

poljoprivrednog zemljišta u Mirkovcima i gdje će to biti objavljeno. 
 
6.2. Vijećnik Josip Vidosavljević vezano za donošenje Detaljnih urbanističkih planova grada 

Vinkovaca postavlja pitanje osnivanja Povjerenstva za ljepotu. 
 
 6.3. Vijećnik Mate Vukušić postavlja pitanje postavlja pitanje rušenja kuće i skidanja ploče  

koja je vezana uz lik i djelo M.A. Reljkovića. 
 
6.4. Vijećnik Krešo Kevo postavlja pitanje izgradnje stambene zgrade u Ulici hrvatskih 

kraljeva odnosno rokova završetka i strukture stanova, te pitanje da li je u planu svjetlosna 
signalizacija u Gortanovoj ulici. 

 
Odgovarajući na postavljena pitanja gradonačelnik dr. Mladen Karlić iznosi slijedeće: 
- upit o eventualnoj prodaji poljoprivrednog zemljišta u Mirkovcima je poslan u nadležno 

ministarstvo i očekuje se odgovor, 
- osnivanje Povjerenstva za ljepotu je predviđeno (treba naći stručne ljude). 
- srušena kuća nije Reljkovićeva kuća, to je samo mjesto njegove nekadašnje kuće, 
- rok za završetak stambene zgrade u Ulici hrvatskih kraljeva je do kraja 2008. god., 

predviđeno je 39 stanova (4  invalidi, 10-15 kadrovskih, ostalo socijalni), 
- svjetlosnu signalizaciju u Gortanovoj trebao bi riješiti HŽ. 
 
 
 
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 
13,50 sati. 
 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Senko Bošnjak, dipl. oec.  


