
Z A P I S N I K 
sastavljen na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 12. veljače 2009. 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  15. Dubravka Kraljević 
2. Ivan Perić   16. Milan Mavrović   
3. Zdenka Raguž  17. Nada Čordašić  
4. Toma Mišić  18. Josip Vidosavljević   
5. Jakov Barišić  19. Željko Turda   
6. Zvonimir Mišić  20. Tomislav Zadro  
7. Vladimir Ćirić¸  21. Krešo Kevo 
8. Ivan Barbarić  22. Mirjana Pešec  
9. Željko Matica  23. Tomislav Šarić 
10. Ante Todorić  24. Tunjo Tomić 
11. Ljubo Karaman  25. Željko Brkić 
12. Damir Rimac  26. Senko Bošnjak 
13. Željko Janović  27. Franjo Bilić 
14. Mate Vukušić  28. Bogdan Maglov  
 
IZOSTANAK ISPRIČALI:  
1. Ivan Klarić   3. Vjekoslav Ivanić 
2. Mihajlo Tomašković   
 

Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik 
Grada Vinkovaca, Željko Ilić i Željko Beljo, zamjenici gradonačelnika, Zlatko Dovhanj, 
tajnik Gradskog vijeća, Dražen Milinković i Branimir Gali, članovi 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, Mario Komšić, 
pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, Mandica Sanković, pročelnica Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 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 vijećnik Krešo Kevo 

postavlja pitanje zašto nisu dostavljeni materijali uz 8. točku dnevnog reda. 
 
Tajnik Gradskog vijeća Zlatko Dovhanj vezano za prijedlog SDP-a o uvrštenju u dnevni 

red točke o potpisivanju Povelje obrazovnih gradova od strane Grada Vinkovaca iznosi da su 
informacije vezane za ovu temu vrlo oskudne, te da ovu Povelju nije potpisao niti jedan grad 
(Osijek je samo donio Odluku o potpisivanju Povelje i formalno je član od 2002. god. ali 
nema povratnih informacija vezanih uz donošenje ove Odluke).  

 



Vijećnik Damir Rimac ispred Kluba vijećnika SDP-a  iznosi da internetske stranice 
vezane uz ovu temu nisu na hrvatskom jeziku, te da je Grad Osijek osigurao sredstva za ovu 
namjenu. Godišnju članarinu od 220 eura koliko bi iznosila za Grad Vinkovce ne smatra 
preprekom za pristupanje članstvu, te iznosi da se ne treba obazirati na činjenicu što nema 
puno europskih gradova članova ovog udruženja već treba razmišljati u smjeru da mi budemo 
među prvim gradovima članovima jer članstvo donosi besplatnu razmjenu studenata, priliv 
kapitalnih sredstava te mogućnost razvoja u raznim smjerovima. 

Predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog SDP-a o uvrštenju u dnevni red točke o 
potpisivanju Povelje obrazovnih gradova od strane Grada Vinkovaca te vijećnici većinom 
glasova „protiv“ odbacuju navedeni prijedlog.  

 
Nakon toga predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje prijedlog SDP-a da točka Aktualna 

pitanja bude prva točka dnevnog reda što nazočni vijećnici također odbacuju većinom glasova 
„protiv“. 

 
Predsjednik Vijeća iznosi informaciju da je stigla inicijativa o pripajanju naselja Cerić 

Gradu Vinkovcima, a o ovome prijedlogu pozitivno mišljenje dalo je Općinsko vijeće Općine 
Nuštar, te Skupština Vukovarsko-srijemske županije. 

Vijećnik Josip Vidosavljević iznosi da je kao vijećnik sa dugogodišnjim iskustvom u 
Županijskog skupštini i Gradskom vijeću sudjelovao u postupcima razdruživanja i 
udruživanja teritorijalnih zajednica, te da ne treba žuriti sa promjenama jer će se sustav ionako 
mijenjati, a osim toga prije donošenja bilo kakve odluke trebalo bi napraviti i financijsku 
projekciju procesa razdruživanja i udruživanja. 

Predsjednik Vijeća iznosi da je u naselju Cerić komunalna infrastruktura riješena, a 90% 
stanovništva je zaposleno. 

 Nakon toga predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje navedeni prijedlog koji nazočni 
vijećnici većinom glasova „za“ prihvaćaju. 

 
 
Vijećnik Damir Rimac ispred Kluba vijećnika SDP-a  predlaže da se u dnevni red uvrsti 

točka o izgradnji pješačkog prijelaza kod Osnovne škole Nikole Tesle u Mirkovcima, na što 
predsjednik Vijeća iznosi da se ovaj problem rješava u okviru Programa izgradnje komunalne 
infrastrukture te nema potrebe o tome raspravljati kao o posebnoj točki dnevnog reda. 

 
 
Nakon toga zbog neuvrštavanja u dnevni red prijedloga Kluba vijećnika SDP-a vijećnici 

SDP-a Damir Rimac, Željko Janović, Mate Vukušić, Dubravka Kraljević, te Josip 
Vidosavljević i Željko Turda (HNS) i Bogdan Maglov (SDSS) napuštaju sjednicu radi 
održavanja izvanredne pres konferencije, te je na sjednici trenutno prisutan 21 vijećnik. 

 
 
Vezano uz pitanje vijećnika Keve o materijalima za 8. točku dnevnog reda predsjednik 

Vijeća iznosi da koalicija nije znala kandidata za člana Upravnog vijeća Centra za predškolski 
odgoj te je Komisija za izbor i imenovanja danas imala sjednicu na kojoj je utvrđen kandidat. 

 
 
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje dnevni red sa 

predloženom dopunom odnosno točkom o pripajanju naselja Cerić Gradu Vinkovcima koji 
nazočni vijećnici jednoglasno usvajaju. 

 
 
 



D N E V N I    R E D 
Skraćeni zapisnik 
1. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2009. god. 
2. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Vinkovaca za 2009. god. 
3. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva za 2009. god. 
4. Prijedlog Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2009. god. 
5. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Vinkovaca za 2009. god. 
6. A/ Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Vinkovaca. 
B/   Prijedlog Zaključka o izradi pročišćenog teksta Odluke o zakupu poslovnog prostora 
u vlasništvu Grada Vinkovaca. 

7. A/ Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u 
vlasništvu Grada Vinkovaca. 
B/ Prijedlog Zaključka o izradi pročišćenog teksta Odluke o gospodarenju nekretninama u 
vlasništvu Grada Vinkovaca. 

8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Centra za predškolski odgoj i 
imenovanje novog člana. 

9. Prijedlog Odluke o pripajanju naselja Cerić Gradu Vinkovcima. 
10. Aktualna pitanja. 

 
Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice Gradskog vijeća nazočni vijećnici usvajaju bez 

primjedbi. 
TOČKA 1. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog odjela 
društvenih djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Vinkovaca za 2009. 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 
 

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VINKOVACA U 2009. GODINI 

 
TOČKA 2. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je također Zdenko Rečić koji je iznio Prijedlog 
Programa javnih potreba u športu Grada Vinkovaca za 2009. 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 
 

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  

ZA PODRUČJE GRADA VINKOVACA  ZA 2009. GOD. 
 

TOČKA 3. 
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 2009. 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 
 

ODLUKU 
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija  

osnovnog  školstva za 2009. godinu 
 
Na sjednicu se vraćaju vijećnici SDP-a, HNS-a i SDSS-a te je nazočno 28 vijećnika. 
 

TOČKA 4. 
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 Grada Vinkovaca za 2009. 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 
 

ODLUKU 
o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge 

tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Vinkovaca za 2009. god. 
 

TOČKA 5. 
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 na području Grada Vinkovaca za 2009. 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 su 
neke tehnologije poput TV aparata, grafoskopa i sl. koje su planirane za nabavu, stvar 
prošlosti i da se treba orijentirati na modernu informatičku opremu. 

Pročelnik Rečić odgovara da su planovi za nabavu opreme rađeni u suradnji sa 
ravnateljima škola. 

Vijećnik Damir Rimac smatra da u tom slučaju Grad, odnosno mjerodavni upravni odjel 
treba biti taj koji će ići prema školama sa inicijativom za nabavu moderne opreme, s obzirom 
na važnost obrazovanja. 

Nakon provedene rasprave vijećnici Gradskog vijeća, većinom glasova „za“ donose 
 

ODLUKU 
o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja  

na nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Vinkovaca za 2009. god. 
 

TOČKA 6. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Zlata Vuić-Resli, pročelnica Upravnog 

odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, koji je iznijela  Prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada 
Vinkovaca i Prijedlog Zaključka o izradi pročišćenog teksta Odluke o zakupu poslovnog 
prostora u vlasništvu 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 vijećnik Josip Vidosavljević sa 
prijedlogom izmjene članka 2. stavka 2. koji bi glasio: «Nadležno tijelo Grada Vinkovaca 
može propisati i dodatne uvjete prilikom raspisivanja natječaja ako ocijeni da bi to bilo 
povoljnije i u interesu probitaka Grada Vinkovaca.» 



Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca sa 
predloženom izmjenom te nazočni vijećnici većinom glasova „za“ donose 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu  

poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca 
 

Nakon toga predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Prijedlog Zaključka o izradi 
pročišćenog teksta Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca te 
nazočni vijećnici većinom glasova „za“ donose 

 
Z A K LJ U Č A K 

I. 
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu 

da nakon donošenja izmjena i dopuna izradi pročišćeni tekst Odluke o zakupu poslovnog 
prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca. 

II. 
Pročišćeni tekst Odluke objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 
 

TOČKA 7. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je također Zlata Vuić-Resli, koji je iznijela  

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu 
Grada Vinkovaca i Prijedlog Zaključka o izradi pročišćenog teksta Odluke o gospodarenju 
nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca. 

Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno ne 
iznosi. 

Nakon uvodnog izlaganja nazočni vijećnici većinom glasova „za“ donose 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju u vlasništvu Grada Vinkovaca 

 
Nakon toga predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje Prijedlog Zaključka o izradi 

pročišćenog teksta Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca te 
nazočni vijećnici većinom glasova „za“ donose 

 
Z A K LJ U Č A K 

I. 
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu 

da nakon donošenja izmjena i dopuna izradi pročišćeni tekst Odluke o gospodarenju 
nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca. 

II. 
Pročišćeni tekst Odluke objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 

 
TOČKA 8. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ljubo Karaman, član Komisije za izbor i 
imenovanja, koji je iznio Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Centra za 
predškolski odgoj i imenovanje novog člana. 

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 „za“ 
donose 



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

Upravnog vijeća Centra za predškolski odgoj Vinkovci 
I. 

U Rješenju o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za predškolski odgoj 
Vinkovci, Klasa: 601-01/05-01/07, Ur. broj: 2188/01-01-05-2, od 15. prosinca 2005. god. 
(„Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 13/05.), članak 1. stavak 1. točka 3. mijenja se i 
glasi: 

„3. Mihajlo Tomašković“. 
II. 

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

TOČKA 9. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zlatko Dovhanj, pročelnik Upravnog 

odjela za normativnu djelatnost i tajnik Gradskog vijeća, koji je iznio Prijedlog Odluke o 
pripajanju naselja Cerić Gradu Vinkovcima. 

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 „za“ 
donose 

O D L U K U 
I. 

Grad Vinkovci, Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Inicijativnog odbora za pripajanje 
naselja Cerić Gradu Vinkovcima i suglasan je za pripajanje naselja Cerić Gradu Vinkovcima. 

 
TOČKA 10. 

Aktualna pitanja. 
 
1. Predsjednik Vijeća Senko Bošnjak vezano uz peticiju SDP-a za izgradnju pješačkog 

prijelaza kod škole u Mirkovcima iznosi da nadležni upravni odjel radi na rješavanju ovog 
problema od rujna 2008. god. i da su to redovni poslovi na izgradnji komunalne 
infrastrukture. 

Također iznosi da je Klub vijećnika SDP-a tražio dokumente o: 
- socijalnoj slici grada Vinkovaca, 
- koliko je isplaćeno poticaja za rođenje djeteta, 
- popis korisnika socijalne pomoći za troškove stanovanja. 
Pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Ante Slišković 

vezano za izgradnju pješačkog prijelaza u Mirkovcima iznosi sa su sve predradnje 
napravljene, a radovi će krenuti čim to dozvole vremenske prilike. 

Vijećnik Damir Rimac predlaže da to bude pješački semafor, te da se na cestu stave 
usporivači, na što predsjednik Vijeća odgovara da će se rješavanje cjelokupne problematike 
realizirati u suradnji sa Hrvatskim cestama. 

Pročelnik Upravnog odjela društvenih djelatnosti Zdenko Rečić iznosi da će odgovori 
na pitanja Kluba vijećnika SDP-a vezana uz socijalnu problematiku biti dostavljeni u pisanoj 
formi. 
 

2. Direktor “Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije” d.o.o. i član Poglavarstva Dražen 
Milinković iznio je pojašnjenja vezana uz novi način obračuna i naplate grijanja. U svom 
izlaganju rekao je da način obračuna i naplate grijanja određuje Agencija Vlade, na način da 
će se u ljetnim mjesecima plaćati samo snaga, a u zimskim i snaga i energija. Kada se steknu 
uvjeti za ugradnju pojedinačnih kalorimetara u stambenoj zgradi će morati biti najmanje 50% 
zainteresiranih korisnika. 



3. Vijećnica Dubravka Kraljević iznosi da je Povjerenstvu za ravnopravnost spolova 
istekao mandat te bi Gradsko vijeće trebali imenovati novo Povjerenstvo. 
 
 

4. Vijećnik Bogdan Maglov postavlja pitanje zašto nogometni klubovi koji nastupaju u 
istom rangu dobiju različit iznos novčanih sredstava. Traži pismeni odgovor. 

Predsjednik Vijeća odgovara da je bitniji kriterij koliko je u pojedinom klubu aktivnih 
grupa djece. 
 
 

5. Vijećnik Josip Vidosavljević postavlja pitanje koliko djece učenika osnovne škole 
pohađa školu izvan grada Vinkovaca. 
 
 

6. Gradonačelnik dr. Mladen Karlić vezano za pitanje vijećnika Maglova iznosi da se 
sredstva dodjeljuje na prijedlog Saveza sportova koji je upoznat s činjenicama koliko pri 
pojedinom sportskom klubu djeluje djece, odnosno mladeži, rezultatima kluba i sl. što se sve 
uzima u obzir prilikom dodjele sredstava. 
 
 

7. Vijećnik Damir Rimac postavlja pitanje vezano uz 111. sjednicu Poglavarstva 
odnosno pojedinačne zamolbe stipendista, na što gradonačelnik dr. Mladen Karlić odgovara 
da se ne radi o dodjeli stipendija, već o oslobađanju pojedinih stipendista obveze vraćanja 
stipendije ili zamrzavanju statusa zbog određenih razloga (bolest, zaposlenje izvan ovog 
područja i sl.). 
 
 

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 14,30 sati. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Senko Bošnjak, dipl. oec., v.r.  


