
  

  Z A P I S N I K 

sastavljen na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 31. svibnja 2011. god. s početkom u 13,00 sati 

u velikoj gradskoj vijećnici pod predsjedanjem 

predsjednika Gradskog vijeća Senka Bošnjaka 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA: 

1. Senko Bošnjak  16. Marija Tanocki 

2. Kata Krešić   17. Ivan Bosančić 

3. Zvonimir Mišić  18. Mate Vukušić 

4. Jakov Barišić  19. Milica Benić 

5. Aladar Spajić  20. Drago Majstorović 

6. Marina Načinović  21. Dubravka Kraljević 

7. Željko Brkić  22. Mario Paljušaj 

8. Željko Bak   23. Martina Levaković Banović 

9. Krunoslav Šporčić  24. Ivan Majhen 

10. Davor Vukovac  25. Dubravko Korenika 

11. Ivan Barbarić  26. Anto Jakovljević 

12. Mario Dražić  27. Marijan Mišić 

13. Andrijana Bošnjak 28. Kornelija Krizmanić 

14. Vladimir Ćirić  29. Anto Vidović 

15. Stipo Ćorluka 

 

IZOSTANAK ISPRIČALI: 

1. Damir Rimac  2. Slavka Bešlagić-Langauer 

 

 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, 

gradonačelnik Vinkovaca, Tomislav Šarić i Nada Čordašić, zamjenici gradonačelnika, 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, Sanja 

Bošnjak, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Mario Komšić, pročelnik 

Upravnog odjela gospodarstva, Emilija Pezer, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci, Antun Jelić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Vinkovaca, 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 koji vijećnici 

jednoglasno usvajaju. 

 

     D N E V N I   R E D 

 

      Skraćeni zapisnik 

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2010. 

godinu. 

2. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci za 2010. godinu. 

3. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe 

Vinkovci za 2010. godinu. 



  

4. Prijedlog Odluke o prijenosu koncesije za obavljanje energetske djelatnosti 

distribucije toplinske energije. 

5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene 

škole Josipa Runjanina. 

6. Aktualna pitanja. 

 

Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća iznosi na usvajanje skraćeni zapisnik s 

prethodne sjednice, na koji nazočni vijećnici nemaju primjedbi te se isti smatra jednoglasno 

usvojenim. 

 

TOČKA 1. 

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Sanja Bošnjak, pročelnica 

Upravnog odjela za proračun i financije, koja je iznijela Prijedlog Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2010. 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  Ivan Majhen, rekavši da 

su bila tri rebalansa proračuna za 2010. god. i da je Grad u gubitku 7.011.423,38 kn (2009. 

god. gubitak je bio 433.222,20 kn), a od planiranih kapitalnih pomoći od države u iznosu 

od cca 26 mil kn ostvareno je tek cca 8,5 mil kn. Upozorava da prihodi od nefinancijske 

imovine bilježe osjetni pad, te na nesrazmjer i neracionalnost trošenja sredstava u 

Upravnom odjelu gospodarstva gdje je za razvoj poduzetništva potrošeno 295.000,00 kn 

dok je za plaće djelatnika Upravnog odjela za gospodarstvo potrošeno cca 540.000,00 kn. 

Smatra da je nerealno očekivati u 2012. god. prihod od poreza od 54 mil kn, a za proračun 

za 2011. god. iznosi da je vjerojatno blizu rebalansa.   

 

Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe pročelnica Bošnjak iznosi 

slijedeće: 

- u ovoj godini bilježi se pad prihoda, a kapitalna pomoć od države nije realizirana u 

planiranom iznosu te će doći do rebalansa proračuna, 

- osim u poduzetništvo ulagano je u poljoprivredu (melioracijska mreža). 

 

Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici „većinom“ glasova (21 „za“, 8 

„protiv“) donose 

 

Godišnji  izvještaj o izvršenju  

Proračuna Grada Vinkovaca za 2010. godinu 

 

Članak 1. 

 Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Grada Vinkovaca za 2010. godinu. 

 

Članak 2. 

Proračun Grada Vinkovaca u razdoblju siječanj – prosinac 2010. godine ostvario je: 

 Prihode i primitke     131.475.785,94 kn 

 Rashode i izdatke     138.053.987,12 kn 

 “višak rashoda nad prihodima”     -6.578.201,18 kn  

 manjak iz prethodnih godina              433.222,20 kn 

 

Članak 3. 

Iz bilance Grada Vinkovaca na dan 31. prosinca 2010. godine ukupan manjak 

iskazan po pojedinim kategorijama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka iznosi 

7.011.423,38 kuna  



  

-  ostvareni višak prihoda poslovanja nad rashodima 

    poslovanja u iznosu od          25.566.741,83 kn 

-  ostvarena razlika između prihoda i rashoda od 

    nefinancijske imovine (manjak) u iznosu od   -46.696.039,49 kn 

-  ostvarena razlika između primitaka i izdataka od 

   financijske imovine (višak) u iznosu od    14.551.096,48 kn 

-  preneseni manjak primitaka od prihoda poslovanja       433.222,20 kn 

 Gradonačelnik Grada Vinkovaca predlaže da se tako ostvareni manjak 

prihoda/primitaka u cijelosti prenese u Proračun Grada Vinkovaca  za 2011. godinu. 

 

Članak 4. 

 Sredstva stalne pričuve proračuna na dan 31. prosinca 2010. godine iznose 

300.801,31 kunu. 

Članak 5. 

 Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2010. 

godinu su i slijedeći pregledi: 

- pregled izvršenja posebnog dijela proračuna 

- pregled izvršenja posebnog dijela proračuna po programima 

- izvještaj o zaduživanju 

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe 

- izvještaj o danim jamstvima 

- obrazloženje ostvarenja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka 

- podaci iz bilance 

- godišnji popis imovine Grada Vinkovaca – inventura sa stanjem na dan 31.12.2010. 

 Prihodi i primici, te rashodi i izdaci iskazani su po skupinama, podskupinama, 

odjeljcima i osnovnim računima, te funkcionalnoj, organizacijskoj i programskoj 

klasifikaciji kako su ostvareni/izvršeni. 

 

TOČKA 2. 

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda bila je Emilija Pezer, ravnateljica Gradske 

knjižnice i čitaonice Vinkovci koja je iznijela Prijedlog Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2010. godinu. 

 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 Milica Benić koja ispred 

Kluba vijećnika SDP-a pohvaljuje rad knjižnice te postavlja slijedeća pitanja: 

- da li se radi na rješavanju prostora za knjige kojeg je premalo, 

- što je sa rješavanjem prilaza za invalide, 

- da li slijepe i slabovidne osobe mogu koristiti usluge knjižnice. 

 

Odgovarajući na postavljena pitanja ravnateljica Pezer iznosi slijedeće: 

- knjige se trenutno drže na još dvije lokacije u gradu, a više prostora se očekuje u 

novoj zgradi kada bi trebalo biti riješeno i pitanje prilaza za invalide, 

- u knjižnici postoji dio knjižne građe i audio zapisa koje mogu koristiti slijepe i 

slabovidne osobe. 

 

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave  nazočni vijećnici „jednoglasno“ 

donose 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci za 2010. godinu. 



  

TOČKA 3. 

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 2010. godinu. 

 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 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe 

Vinkovci za 2010. godinu. 

 

TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mario Komšić, pročelnik Upravnog 

odjela gospodarstva koji je iznio Prijedlog Odluke o prijenosu koncesije za obavljanje 

energetske djelatnosti distribucije toplinske energije. 

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 Kornelija Krizmanić 

rekavši da se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti daje na 15 godina, a ugovor o 

koncesiji zaključuje na 30 godina. Postavlja pitanje da li je to zakonski moguće. 

  

Pročelnik Komšić odgovara da je ovo moguće riješiti aneksom ugovora. 

 

Nakon provedene rasprave nazočni vijećnici jednoglasno donose 

 

 

ODLUKU 

O PRIJENOSU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE  

ENERGETSKE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE TOPLINSKE ENERGIJE 

 

 

Članak 1. 

Uvodno se utvrđuje da je Odlukom Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

KLASA:UP/I-303-02/06-01/01, URBROJ: 2188/01-01-06-1 od  27. listopada 2006. god. 

koncesija za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije dodijeljena 

Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47 A, te da 

je temeljem navedene Odluke zaključen ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti 

distribucije toplinske energije na području grada Vinkovaca KLASA:320-12/06-01/01, 

URBROJ: 2188/01-02-06-5, od 24. studenog 2006. godine, upisan u Registar koncesije pod 

identifikacijskim brojem 19440. 

Članak 2. 

Nadalje se utvrđuje da je društvenim ugovorom o osnivanju  društva s ograničenom 

odgovornošću  posl. broj: OU-292/2010-1 od 13. listopada 2010. god. u postupku podjele s 

odvajanjem društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. osnovano novo društvo GTG 

Vinkovci d.o.o. za upravljanje grobljem, tržnicama na malo i proizvodnju, distribuciju i 

opskrbu toplinskom energijom, Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47A,  na koje prelaze 

dijelovi imovine, obveze i pravni odnosi društva koje se dijeli kako je određeno Planom 

podjele. 



  

Članak 3. 

Društvo GTG Vinkovci d.o.o. ishodilo je dozvolu Hrvatske energetske regulatorne 

agencije  za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije KLASA: UPI 

034-02/10-16/02, URBROJ: 371-01/11-08 od  18. ožujka 2011. god. 

 

Članak 4. 

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca utvrđuje da  sukladno Društvenom ugovoru iz 

članka 2. ove Odluke s društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. prelazi na društvo 

GTG Vinkovci   d.o.o. i koncesija za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske 

energije iz članka 1. ove Odluke. 

Članak 5. 

U roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke Grad Vinkovci i GTG 

Vinkovci d.o.o. zaključit će Ugovor o koncesiji za obavljanje energetske djelatnosti 

distribucije toplinskom energijom za preostalo razdoblje trajanja koncesije pod uvjetima iz 

Ugovora iz članka 1. ove Odluke. 

 

TOČKA 5. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog 

odjela društvenih djelatnosti, koji je iznio Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti 

na prijedlog Statuta Glazbene škole Josipa Runjanina. 

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 

O D L U KU 

I. 

             Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Glazbene škole Josipa Runjanina, 

sa sjedištem u Vinkovcima, Istarska 3. 

II. 

              Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom 

glasniku» Grada Vinkovaca.  

 

TOČKA 6. 

Aktualna pitanja 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 

 

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 14,00   sati.  

 

 

                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

    Senko Bošnjak, dipl. oec. 

 

  

 

 


