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N/p. KATA KREŠIĆ, dr. med. 
Predsjednica Gradskog vijeća  

Grada Vinkovaca 
 

 
Predmet:  Nepoštivanje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca  

- očitovanje, traži se 

 
Poštovana predsjednice,  
 

Odlukom o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ 03/2014, 

KLASA: 612-01/14-01/03, URBORJ: 2188/01-01-14-4) za člana istog, između ostalih, imenovan je 

dr.sc. Mario Banožić. Člankom 4. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni 

glasnik“ 10/2013, KLASA: 612-01/13-01/22, URBROJ: 218/01-01-13-3), propisano je da se jedan član 

ovog vijeća bira iz Upravnog odjela društvenih djelatnosti. Slijedom iznijetog, proizlazi da se prilikom 

donošenja gore navedene Odluke nije poštivala procedura. Naime, umjesto člana iz Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti (kako nalaže i propisuje Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća), u Kulturno vijeće 

Grada Vinkovaca imenovan je pročelnik Upravnog odjela za kulturu i turizam! Ovom prilikom želim 

naglasiti, da gospodin Mario Banožić nije nikada bio član Upravnog odjela za društvene djelatnosti 

Grada Vinkovaca, odnosno da isti nije radio u Gradskoj upravi sve do javnog natječaja na kojem je  

izabran za pročelnika Upravnog odjela za kulturu i turizam što je i medijski objavljeno u 

„Vinkovačkom listu“, broj 11 (3112), godina LXII od 21. ožujka 2014. godine, stoga  u ovome slučaju 

isključujem mogućnost slučajnog propusta.  

Nastavno na sve gore navedeno, molim da se u što hitnijem roku izjasnite o razlozima nepoštivanja 

Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ 10/2013, KLASA: 612-01/13-

01/22, URBROJ: 218/01-01-13-3), a u svrhu pokretanja razrješenja člana Kulturnog vijeća (na prvoj 

sljedećoj sjednici Gradskog vijeća), prije isteka mandata sukladno članku 5. stavku 4 citirane Odluke.  

 

 

 
Saborski zastupnik i  

Predsjednik Kluba vijećnika SDP 
u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca: 

 
    mr. sc. Damir Rimac, dipl.ing. 

 
O tome obavijest: 

1. Zlatko Dovhanj, dipl.iur., tajnik Gradskog vijeća 
2. Mladen Karlić, dr.med., gradonačelnik 
3. Gradski odbor GO SDP Vinkovci 
4. Arhiva Kluba vijećnika 
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