
 1

Z A P I S N I K 
sastavljen na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 

koja je održana dana 30. kolovoza 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   15. Ivan Bosančić 
2. Kata Krešić    16. Anto Vidović 
3. Jakov Barišić   17. Milica Benić 
4. Aladar Spajić   18. Mate Vukušić 
5. Marina Načinović   19. Drago Majstorović 
6. Zvonimir Mišić   20. Dubravka Kraljević 
7. Željko Bak    21. Dubravko Korenika 
8. Krunoslav Šporčić   22. Martina Levaković Banović 
9. Davor Vukovac   23. Anto Jakovljević 
10. Ivan Barbarić   24. Marijan Mišić 
11. Mario Dražić   25. Kornelija Krizmanić 
12. Andrijana Bošnjak  26. Slavka Bešlagić-Langauer 
13. Marija Tanocki     
14. Stipo Ćorluka     
 
IZOSTANAK ISPRIČALI: 
1. Željko Brkić   4. Ivan Majhen 
2. Vladimir Ćirić    5. Mario Paljušaj 
3. Damir Rimac 
 
 
 Osim vijećnika Gradskog vijeća sjednici su nazočni: dr. Mladen Karlić, gradonačelnik 
Vinkovaca, Zlatko Dovhanj, tajnik Gradskog vijeća i pročelnik Upravnog odjela za 
normativnu djelatnost i opće poslove, 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, te predstavnici sredstava 
javnog priopćavanja. 
 
 Zapisnik vode: Antonija Perkunić i Đurđica Mađar, 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 

 
1. A/ Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja  

čistoće javnih površina na području grada Vinkovaca 
B/ Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti  
održavanja javnih zelenih površina na području grada Vinkovaca. 
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2. A/ Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne  
  djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području grada    

Vinkovaca.  
       B/ Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje  

dimnjačarskih poslova na području grada Vinkovaca.  
C/ Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje javne usluge    
      čišćenja septičkih i sabirnih jama na području grada Vinkovaca. 

3. Prijedlog Odluke o promjeni visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge 
energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom 
energetskog subjekta GTG Vinkovci d.o.o. 

4. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vinkovačke televizije d.o.o. Vinkovci 
za 2010. godinu. 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada 
Vinkovaca u 2011. god. 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za područje 
grada Vinkovaca za 2011. god. 

7. Informacija o radu vrtića koji nisu u vlasništvu Grada za 2010. godinu. 
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač 

Grad Vinkovci. 
9. 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. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog 
odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada i član Povjerenstva za provedbu postupka 
prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti, koji je iznio prijedlog Odluke o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina na 
području grada Vinkovaca i prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne 
djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području 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 uključila vijećnica Kornelija Krizmanić koja 
iznosi da je u prijedlogu Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja 
javnih zelenih površina na području grada Vinkovaca utvrđeno da su ponude tvrtki 
Komunalac d.o.o. Županja i Eko-priroda, Donje Novo selo nekompletne, ali za tvrtku Eko-
priroda je navedeno koji dokumenti nedostaju dok za tvrtku Komunalac d.o.o. nije navedeno 
o kojim dokumentima ili propustima se radi, te moli obrazloženje istog. Također traži da se 
iznese koje su bile ponuđene cijene tvrtki koje su imale nekompletnu dokumentaciju. 

 
Vijećnik Dubravko Korenika postavlja pitanja zašto se umjesto pozivnog nije išlo na 

javni natječaj,  koji su kriteriji za određivanje povoljnosti ponude, kako se to kategoriziralo te 
što znači Stručno povjerenstvo? U nastavku rasprave vijećnik Korenika je rekao kako u vezi 
Cvjećarstva ima primjedbe zbog Gajevog trga čije je staze napao korov, te zašto nemaju stroj 
koji bi riješio korov sa staze. Predlaže skupljanje lišća usisavanjem. Također smatra da tvrtka 
koja će održavati čistoću u gradu treba posjedovati  osnovnu opremu za održavanje čistoće, 
time bi grad trebao dobiti veću kvalitetu.  U Odluci treba definirati što je to „kvalitetno“, 
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odrediti sankcije za stavku koja navodi da se ne mogu izvršiti usluge. Iznosi da za cijenu koju 
plaćamo za održavanje, grad nije dovoljno čist. Trebalo bi raditi  po principu teritorijalnog 
ustroja mjesnih odbora, čime bi se stvorio natjecateljski duh i došlo bi do podizanja kvalitete 
usluge. Materijal nije dobro pripremljen jer nisu priloženi tenderi što tvrtke trebaju 
ispunjavati.  

 
 Vijećnik Drago Majstorović postavlja pitanje kod održavanja gdje prestaje obveza 
tvrtke «Nevkoš», a postaje obveza građana te da ga zanimaju kriteriji i ovaj izračun 
kategorija? 
 

Odgovarajući na postavljena pitanja i iznesene primjedbe pročelnik Ante Slišković 
iznosi slijedeće: 

- pravna služba ima kompletnu dokumentaciju u kojoj je vidljivo koji dokumenti nisu 
dostavljeni, a što se tiče cijena one su bile puno veće od prihvaćene, 

- materijal smatra dobro pripremljenim, 
- Stručno povjerenstvo čine stručne osobe (pravnici, inženjeri) i smatra da je isto 

dobro odradilo posao, 
- tehničku opremljenost tvrtki smatra dobrom i isti solidno obavljaju svoj posao, a o 
čemu je Povjerenstvo raspravljalo, 

- subjektivno je gledanje  grada, a on smatra grad urednim i dobro uređenim, 
- što se tiče staza, pročelnik Slišković kaže da je upozorio tvrtku koja čisti, 
- građani imaju obvezu održavanja površine ispred svojih kuća. 

 
Vijećnik Korenika iznosi da je ovdje zajednički interes uređeni grad, te smatra da treba 

točno propisati kriterije za uređenje istog. U ugovor bi trebalo navesti katastarske čestice koje 
treba održavati, a ovlasti za potpisivanje radnih naloga kod izvršavanja poslova treba prenijeti 
na Mjesne odbore.  

 
Vijećnica Krizmanić traži odgovor na pitanje koja dokumentacija nedostaje tvrtki 

Komunalac d.o.o. Županja te smatra da bi dokumentacija i materijal trebali biti kompletniji. 
 
Pročelnik Slišković iznosi da će vijećnica Krizmanić dobiti odgovor u pisanom obliku. 
 
Nakon provedene rasprave vijećnici 18 glasova  «za», 6 „protiv“ i 2 „uzdržana“ 

donose  
ODLUKU 

o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti  
održavanja čistoće javnih površina na području  grada Vinkovaca  

 
I. Na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda od 15. lipnja 2011. godine Grad 

Vinkovci povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina  
na području grada Vinkovaca  trgovačkom društvu Nevkoš d.o.o.,  Vinkovci, Hrvoja 
Vukčića-Hrvatinića 10.  

II. Cijene usluga održavanja čistoće javnih površina određene su ponudbenim troškovnikom 
usluga koji je sastavni dio ponude odabranog ponuditelja i ove Odluke. 

III. Nevkoš d.o.o.  dužan je   djelatnost iz točke I. ove Odluke  obavljati trajno i kvalitetno, te 
ne može uskratiti izvršavanje usluge ni pod kojim uvjetima. 

IV. Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vinkovaca sklopit će s Nevkošem d.o.o., 
Vinkovci,  Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja čistoće 
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javnih površina sukladno odredbi članka 15. stavka 5. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

V. Ugovor iz točke IV. sklopit će se za razdoblje od četiri godine računajući od 1. rujna  
2011. godine. 

 
 

Pod istom točkom vijećnici sa  17 glasova «za, 7 «protiv» i 2 «uzdržana» donose 

 
ODLUKU 

o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti  
održavanja javnih zelenih površina na području grada Vinkovaca  

 
I. Na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda od 15. lipnja 2011. godine Grad 

Vinkovci povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina  
na području grada Vinkovaca  trgovačkom društvu Cvjećarstvo d.o.o.,  Vinkovci, Josipa 
Kozarca 110.  

II. Cijene usluga održavanja javnih zelenih površina određene su ponudbenim troškovnikom 
usluga koji je sastavni dio ponude odabranog ponuditelja i ove Odluke. 

III. Cvjećarstvo d.o.o.  dužno je   djelatnost iz točke I. ove Odluke  obavljati trajno i 
kvalitetno, te ne može uskratiti izvršavanje usluge ni pod kojim uvjetima. 

IV. Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vinkovaca sklopit će s Cvjećarstvom d.o.o., 
Vinkovci,  Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanju javnih 
zelenih površina sukladno odredbi članka 15. stavka 5. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

V. Ugovor iz točke IV. sklopit će se za razdoblje od četiri godine računajući od 1. rujna  
2011. god. 

VI. Ponude trgovačkog društava Komunalac  d.o.o., Županja, Veliki kraj 132 i Obrta za   
održavanje javnih površina "Eko-priroda" vlasnik Nedjeljko Brčina, Donje Novo Selo, 
Reljkovićeva 161- odbacuju se kao nepravovaljane. 

 
 

TOČKA 2. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Ante Slišković, pročelnik Upravnog 

odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada i član Stručnog povjerenstva za koncesije, 
koji je iznio prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne  
djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području grada  Vinkovaca, prijedlog 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje dimnjačarskih poslova na području 
grada Vinkovaca i prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje javne 
usluge  čišćenja septičkih i sabirnih jama na području 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 Ante Vidović  koji iznosi 
primjedbu na dimnjačarske usluge, smatra da se može raspravljati o ponuđenim cijenama i da 
one ovdje nisu konačne. Iznosi da je teško raspravljati kada nisu priložene cijene iz 
prethodnog razdoblja, nelogične su stavke. Čišćenje dimnjaka jednom godišnje onih koji su 
izvan upotrebe smatra da je u redu, ali nije potrebno naplaćivati i čišćenje dimnjaka i kontrolu 
dimnjaka po istoj cijeni. Zatim iznosi da više od 50% dimnjaka nisu u upotrebi.  Također 
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smatra da bi čišćenje taložnice trebalo biti u cijeni čišćenja, a ne zasebno naplaćivati, jer su 
ovo nepotrebni nameti građanima. Taložnice ostaju prljave poslije čišćenja u stambenim 
zgradama što nije slučaj u domaćinstvima u kojima vlasnici ipak kontroliraju rad davatelja 
usluge. Nadalje vijećnik Vidović pita tko je postavio ove modele, usporedio je cijene 
sistematskog pregleda s cijenama iz ove rasprave i predložio da se ova Odluka da na doradu. 

 
Vijećnik Korenika uključivši se u raspravu iznosi da nema primjedbi na cjenik odvoza 

komunalnog otpada, ali postavlja pitanje tko treba urediti površinu oko kontejnera?. Nadalje 
iznosi da u cjeniku dimnjačarskih usluga ima nešto što guši investitore te naveo primjer 
investitora koji je tehnički pregled dimnjaka platio 12.000 kn. Smatra da nije u redu  prihvatiti 
stavak 32. (Cjenik dimnjačarskih usluga) jer se radi o interesu pojedinaca, a ne investitora. 

 
Vijećnica Krizmanić postavlja pitanje na koji način se utvrđuje naknada koja je 10% 

za koncesiju za skupljanje i odvoz komunalnog otpada i za obavljanje dimnjačarskih poslova, 
a 8% za koncesiju čišćenja septičkih i sabirnih jama, te koliki su bili prihodi od koncesija u 
prethodnom razdoblju? 

 
Vijećnik Jakovljević postavlja pitanje da li postoji popis dimnjaka po dimnjačarskim 

zonama , da li je procijenjen broj dimnjaka ili su to točni podaci? 
 
Vijećnik Marijan Mišić smatra da bi trebalo dimnjačarske usluge i usluge čišćenja 

septičkih i sabirnih jama povjeriti gradskoj tvrtki koja bi obavljala taj posao. Također 
postavlja pitanje odvoza smeća jer ima informacije da neki građani ne plaćaju, niti odvoze 
smeće iako imaju obiteljske kuće i tvrtke. Iznosi da neki gradovi naplaćuju odvoz smeća 
paušalno pa bi i mi trebali o tome razmišljati.  

 
Vijećnica Bešlagić-Langauer postavlja pitanje da li mora plaćati i ovlaštenom servisu 

za servisiranje peći i koncesionaru, te da li je moguće dimnjačarske usluge dogovarati u 
terminu koji odgovara građanima? 

 
Pročelnik Slišković odgovara na postavljena pitanja: 

- nemamo primjedbe da je bilo problema kod održavanja i čišćenja dimnjaka, a taložnica se 
mora očistiti, 
- cijene su takve kakve smo dobili na tržištu, 
- uređenje oko kontejnera obavlja tvrtka koja odvozi otpad, slaže se da bi bilo ljepše kontejner 
ograditi tujama, ali bi bio problem prilazu kamiona za odvoz otpada, 
- 350.000 kn godišnje je koncesija, 
- postoji popis korisnika i broja dimnjaka 
- Zakon o koncesijama nalaže ovakvu provedbu odluke, te da postoji popis osoba koje imaju 
tvrtke i koje su dužne plaćati navedene usluge, 
- dimnjačari tvrde da ostavljaju letke ako ne zateknu vlasnika kod kuće radi dogovora termina 
čišćenja te da treba razlikovati posao servisera i dimnjačara. 
 

Vijećnica Krizmanić je pitala kako je određena naknada 8% i 10%. 
 

Pročelnik Slišković je odgovorio da je određena po dobiti izvođača. 
 

Vijećnik Korenika je upitao da li je u Ugovor stavljeno da se mora urediti prostor oko 
kontejnera, zašto je stalo uređivanje oko kontejnera? Zatim je upitao da li možemo napraviti 
nešto da to izgleda ljepše i urednije? 
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Vijećnik Vidović pita tko garantira da će dimnjačar čistiti jednom godišnje, traži da se 
definira stavak  25. i 28. (Cjenik dimnjačarskih usluga) te da taložnicu svatko iza sebe očisti 
te da je 200 kn godišnje puno. 

 
Vijećnik Mišić pita zašto koncesija na 5 godina? 
 
Pročelnik Slišković osvrnuo se na akt Gradskog vijeća od 30. 8. 2010. gdje je Vijeće 

donijelo na koliko godina ide koncesija za čišćenje septičkih jama, a na pitanje o potpisivanju 
Ugovora iznosi da isti još nije potpisan, te da se slaže kako treba održavati čistoću oko 
kontejnera i da bi građani trebali i sami povesti više brige oko odlaganja otpada u kontejnere. 
Zatim je vijećniku Vidoviću odgovorio da je Povjerenstvo usvojilo cijene i ako Vijeće usvoji 
Odluku ide se na potpisivanje Ugovora. 

 
Vijećnik Vidović osvrnuo se na tekst koji regulira da ponuditelj usluge regulira cijenu 

i pita da li je to procjena dimnjačara koliko će novca uzeti, zašto je tako i gdje to stoji? 
 
Pročelnik Slišković odgovara vijećniku Vidoviću da na svaki objekt dolazi dimnjačar 

koji stručno obavlja posao te procjenjuje posao koji će obaviti. 
 
Vijećnik Vidović se još jednom osvrnuo na izjednačenu cijenu čišćenja i kontrole, 

točke 25. i 28. 
 
Predsjednik Bošnjak predlaže da se za dimnjak izvan upotrebe čišćenje  naplati 

jednom godišnje uz potpis vlasnika da dimnjak nije u upotrebi, te iznosi da evidenciju o broju 
dimnjaka ima Gradsko gospodarstvo. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici sa 23 glasa  «za»  i 3 „uzdržana“ donose  

 
ODLUKU  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije  
 za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog  

otpada na području grada Vinkovaca 
 
I. Na temelju provedenog postupka javnog nadmetanja temeljem Obavijesti o namjeri 

davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog 
otpada na području grada Vinkovaca od 1. srpnja 2011. godine, Grad Vinkovci  daje 
koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na 
području grada Vinkovaca trgovačkom društvu Nevkoš d.o.o., Vinkovci, Hrvoja Vukčića- 
Hrvatinića 10. 

II. Koncesionar je  dužan  djelatnost za koju mu je dodijeljena koncesija obavljati trajno i 
kvalitetno, te ne može uskratiti izvršavanje usluge ni pod kojim uvjetima. 

III. Koncesija se daje na rok  od 10 (deset) godina računajući od dana potpisivanja Ugovora o 
koncesiji. 

IV.  Koncesionar je dužan plaćati Gradu Vinkovcima naknadu za koncesiju u visini od 10% 
od prihoda ostvarenog  od obavljanja djelatnosti za koju se koncesija daje.  

V. Cijene usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada određene su ponudbenim cjenikom 
usluga koji je sastavni dio ponude odabranog ponuditelja i ove Odluke. 

VI. Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vinkovaca sklopit će s koncesionarom 
ugovor o koncesiji sukladno odredbi članka 13. stavka 2. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu u roku od 10 (deset) dana od konačnosti ove Odluke. 
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Pod istom točkom vijećnici sa 15 glasova  «za», 7 „protiv“ i 4 „uzdržana“ donose  
 

ODLUKU  
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  

davanje koncesije  za obavljanje komunalne djelatnosti  
dimnjačarskih poslova na području grada Vinkovaca 

 
I. Na temelju provedenog postupka javnog nadmetanja temeljem Obavijesti o namjeri 

davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
grada Vinkovaca od 1. srpnja 2011. godine, Grad Vinkovci  daje koncesiju za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova: 
- dimnjačarskom obrtu "Vitlo", vlasnik Tomislav  Horvat, Vinkovci, Mile Budaka 5,   

za I., IV., V. i VI. dimnjačarsko područje. 
- dimnjačarskom obrtu "Dimnjak", vlasnik Josip Stanečić, Otok, Josipa Jurja  

Strosmayera 96 za VII. dimnjačarsko područje, 
- dimnjačarsko-uslužnom obrtu "EKO-DIM", vlasnik Hrvoje Horvat, Vinkovci, Mile 

Budaka 5 za II., III. i VIII. dimnjačarsko područje. 
II. Koncesionari su dužni  dimnjačarske poslove za koje im je dodijeljena koncesija obavljati 

trajno i kvalitetno, te ne mogu uskratiti izvršavanje usluge ni pod kojim uvjetima. 
III. Koncesija se daje na rok  od 5 (pet) godina računajući od dana potpisivanja Ugovora o 

koncesiji. 
IV.  Koncesionari su dužni plaćati Gradu Vinkovcima naknadu za koncesiju u visini od 10% 

od prihoda ostvarenog  od obavljanja djelatnosti za koju se koncesija daje.  
V. Cijene dimnjačarskih usluga određene su ponudbenim cjenicima dimnjačarskih usluga 

koji su sastavni dio ponude odabranih ponuditelja i ove Odluke. 
VI. Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vinkovaca sklopit će s koncesionarima 

ugovore o koncesiji sukladno odredbi članka 13. stavka 2. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu u roku od 10 (deset) dana od konačnosti ove Odluke. 

 
Pod istom točkom vijećnici sa 20 glasova  «za» i 6 „uzdržani“ donose  

 
ODLUKU  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije  
 za obavljanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama 

 na području grada Vinkovaca 
 
I. Na temelju provedenog postupka javnog nadmetanja temeljem Obavijesti o namjeri 

davanja koncesije za obavljanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na 
području grada Vinkovaca od 1. srpnja 2011. godine, Grad Vinkovci  daje koncesiju za 
obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području 
grada Vinkovaca trgovačkom društvu Malva d.o.o., Vinkovci, Hansa Dietricha Genschera 
b.b. 

II. Koncesionar je  dužan  djelatnost za koju mu je dodijeljena koncesija obavljati trajno i 
kvalitetno, te ne može uskratiti izvršavanje usluge ni pod kojim uvjetima. 

III. Koncesija se daje na rok  od 3 (tri) godine računajući od dana potpisivanja Ugovora o 
koncesiji. 

IV.  Koncesionar je dužan plaćati Gradu Vinkovcima naknadu za koncesiju u visini od 8% od 
prihoda ostvarenog  od obavljanja djelatnosti za koju se koncesija daje.  

V. Cijene usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada određene su ponudbenim cjenikom 
usluga koji je sastavni dio ponude odabranog ponuditelja i ove Odluke. 
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VI. Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vinkovaca sklopit će s koncesionarom 
ugovor o koncesiji sukladno odredbi članka 176. stavak 2. Zakona o vodama u roku od 10 
(deset) dana od konačnosti ove Odluke. 

 
 

TOČKA 3. 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Elvis Kovačević koji je iznio prijedlog 

Odluke o promjeni visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti 
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom energetskog subjekta GTG Vinkovci 
d.o.o. 
 
 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 koja 
iznosi da je ovdje priloženo mišljenje Hrvatske energetske regulatorne agencije koje nije 
obvezujuće a daje mogućnost za povećanje tarifnih stavki, a u zahtjevu GTG nigdje se ne 
navodi razlog povećanja tarifnih stavki. To je trebao biti prilog ovom materijalu. 
 
 Direktor Kovačević opravdanost povećanja navodi u poskupljenju plina tako da je 
povećanje grijanja za 32% , te iznosi da je GTG cijelu sezonu kupovala po jeftinoj, preciznije 
po 3,03 kune kubik a prodavali po 1,97 te se time doveli u tešku poslovnu situaciju. Zatim je 
rekao da Hrvatska energetska regulatorna agencije daje tromjesečnu informaciju, koju 
vijećnica  Krizmanić može dobiti na uvid. 
 

Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova (24 «za»  i 2 „protiv“) donose 
 

ODLUKU 
o promjeni visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge  

energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom 
 energijom energetskog subjekta GTG Vinkovci d.o.o.  

 
I. 

Energetski  subjekt GTG Vinkovci d.o.o., temeljem odredbe članka 28. stavka 5. 
Zakona o energiji, uputio je Gradskom vijeću Grada Vinkovaca prijedlog za promjenu visine 
tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i 
opskrbe toplinskom energijom. 

II. 
Gradsko vijeće, na temelju mišljenja Hrvatske energetske regulatorne agencije Klasa: 

307-01/11-01/08, Urbroj: 371-01/11-13 od 15. srpnja 2011. godine, energetskom subjektu 
GTG Vinkovci d.o.o. određuje visinu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih 
djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, kako slijedi: 
  

TARIFNI ELEMENTI (Te) 
Te1 Energija 

(kn/kWh) 
Te2 Snaga 

(kn/kW/mj) 

 
 
TARIFNE GRUPE 
(Tg) 
(kategorija potrošnje) 

 
 
 

TARIFNI MODELI (TM)  
Važeće 

 
Nove 

Postotak 
promjen
e 

 
Važeće 

 
Nove 

Postotak 
promjen
e 

Tg2-Industrija i 
poslovni potrošači na 

TM5-zasebno 
mjerilo 

Vrela/topla 
voda 

0,24 0,42 75,00% 18,70 18,07 -3,37% 
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područnim toplanama 
(zasebnim 
kotlovnicama) 

TM6-zajedničko 
mjerilo 

Vrela/topla 
voda 

0,24 0,42 75,00% 18,70 18,07 -3,37% 

TM9-zasebno mjerilo 
 

0,22 0,37 68,18% 18,70, 18,07 -3,37% Tg4-Kućanstva na 
područmim toplanama 
(zasebnim 
kotlovnicama) 

TM10-zajedničko mjerilo 
 

0,22 0,37 68,18% 18,70 18,07 -3,37% 

   
  III. 

Cijene iz Tablice iz prethodne točke izražene su u iznosima bez PDV-a. 
 

IV. 
Nove cijene primjenjivat će se od 1. listopada 2011. godine. 

 
V. 

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca 
 

  
 TOČKA 4. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Dragutin Veselčić, direktor Vinkovačke 
televizije koji je iznio prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vinkovačke 
televizije d.o.o. Vinkovci. 
 
 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 Dubravko Korenika koji 
iznosi da je ovo javna televizija i da aktivnosti svih političkih stranaka trebaju biti jednako 
praćene, te navodi da u izvješću nedostaje bilanca, a to je temeljni dokument. Postavlja pitanje 
što radi Uprava i Nadzorni odbor kod ovakvog stanja televizije već je trebalo pokrenuti stečaj. 
Ne prihvaća izjavu Odluke o kvalifikaciji tajnosti dokumenta, što je tajna menadžerskog 
ugovora. Zatim je upitao direktora Veselčića o dugovanju prema Poreznoj upravi. 
 
 Vijećnik Vukušić je pitao koliko je VTV od prošle godine uspjela podmiriti dug prema 
radnicima, te koliko je još ostalo duga radnicima tj. plaće? 
 
 U raspravu se uključio vijećnik Majstorović rekavši kako prati program VTV-a koji ga 
zanima, te pitao koji su izlazi za VTV i koja je vizija? 
 
 Direktor VTV Drago Veselčić je rekao da VTV nije javni medij već komercijalni koja 
se financira iz reklama, a da je jedina javna HTV kojima se plaća pretplata. Grad je 25% 
vlasnik, a ostali 75% vlasnici imaju veća prava od Grada u odlučivanju rada VTV-a,  a to se 
odnosi na davanje bilance na uvid i zato se ne može dobiti bilanca. Nakon toga je dodao da 
VTV neće ići u stečaj te da je pozvao vijećnika Koreniku da dođe vidjeti manadžerski ugovor 
i ostalu dokumentaciju, te da vijećnik nije došao. Nadalje je iznio da imaju nagodbu s 
Poreznom upravom u skladu sa zakonom, kasne jednu plaću, smanjili su broj djelatnika, sada 
ih ima 39. Planiraju proširiti vidljivost za područje cijele Slavonije. 
 
 Vijećnica Bešlagić- Langauer je direktoru Veselčiću rekla da ako nema obvezu 
podnositi izvješće Vijeću s obzirom da Grad ima 25% vlasništva te ima manja prava od 
većinskog vlasnika,e zašto onda vijećnici slušaju izvješće? 
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 Veselčić je odgovorio da se to odnosilo na pravo uvida u bilancu. 
 
 Nakon provedene rasprave dijećnici sa 15 glasova “za”, 8 “protiv” i 1 “uzdržan” 
donose 

Z A K LJ U Č A K 
I. 

 Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vinkovačke televizije d.o.o. 
Vinkovci za 2010. godinu. 
 
 
 
 Predsjednik Vijeća u 15, 15 određuje stanku u trajanju od 10 minuta. 
 
 Nastavak sjednice slijedi u 15,30 sati. 
 
 U ovom dijelu, sjednicu su napustili vijećnica Dubravka Kraljević i vijećnik Mate 
Vukušić, te je sjednica nastavljena sa 24 nazočna vijećnika. 
 
 

TOČKA 5. 
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 u 2011. god. 
 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključila Kornelija Krizmanić sa pitanjem 
zašto je došlo do povećanja sredstva kod stavke «pokladni karneval», dok su ostalim 
udrugama smanjena sredstva? 

 
Na postavljeno pitanje pročelnik Rečić odgovara da su odobrena dodatna sredstva 

zbog odlaska pobjedničke grupe na karneval u Opatiju i time su nastali veći troškovi od 
planiranih. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici sa 20 glasova  «za», 1 „protiv“ i 3 „uzdržana“ 

donose 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi  
Grada Vinkovaca u 2011. god. 

 
 

TOČKA 6. 
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 športu  za područje grada Vinkovaca za 2011. god. 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 

 
Nakon uvodnog izlaganja, bez rasprave  vijećnici sa 20 glasova «za», 2 «protiv» i 2 

«uzdržana» donose 
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O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu 

za područje grada Vinkovaca  za 2011. godinu 
 

 
TOČKA 7. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog 
odjela društvenih djelatnosti koji je iznio Informaciju o radu vrtića koji nisu u vlasništvu 
Grada za 2010. godinu. 
 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Bošnjak iznosi da je ovo samo informacija o 
kojoj se neće glasovati, već da će predložiti zaključak kojim se obvezuje Upravni odjel 
društvenih djelatnosti da jednom godišnje podnese informaciju o radu vrtića koji nisu u 
vlasništvu Grada kada na dnevnom redu bude i izvješće Centra za predškolski odgoj 
Vinkovci. 

 
Vijećnica Benić smatra da je informacija trebala biti potpunija, razrađena kao i 

izvješće Centra za predškolski odgoj (ustrojstvo, materijalni uvjeti, njega za skrb i rad, 
odgojno obrazovni program, podaci o kadru, provodi li se pedagoški odgoj, suradnja s 
roditeljima, da li su u rad uključena djeca sa poteškoćama u razvoju).  

 
Predsjednik Vijeća odgovorio je da kao vijećnica može tražiti dodatne informacije, a 

ovo su podaci  s kojim raspolaže Upravni odjel društvenih djelatnosti, te da i dalje treba raditi 
na razvijanju komunikacije između vrtića. 

 
Nakon provedene rasprave vijećnici većinom glasova  (21 glasa  «za», 1 „protiv“) 

donose 
Z A K L J U Č A K 

I. 
 Zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti da uz godišnje izvješće Centra za 
predškolski odgoj podnese i informaciju o radu dječjih vrtića koji nisu u vlasništvu Grada 
Vinkovaca. 

 
TOČKA 8. 

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Zdenko Rečić, pročelnik Upravnog 
odjela društvenih djelatnosti koji je iznio prijedlog Rješenja o razrješenju članova školskih 
odbora osnovnih škola čiji je osnivač Grad Vinkovci. 
 
 Materijal za ovu točku dnevnog reda nalazi se u prilogu zapisnika te se ovdje posebno 
ne iznosi. 
 

Nakon uvodnog izlaganja, bez rasprave  vijećnici jednoglasno donose 
 

R J E Š E NJ E 
o razrješenju članova školskog odbora osnovne  škole Bartola Kašića Vinkovci 

I. 
             Razrješuju se  članovi školskog odbora osnovne  škole  Bartola Kašića Vinkovci : 
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1. Igor Banovac, dipl.ing., Vinkovci, I. B. Mažuranić 51 
2. Danica Rimac, mr.sc.,  Vinkovci, M. Ivanića 27 

II. 
              Članovi školskog odbora razrješuju se dužnosti sa danom 10. kolovoza 2011.g., po 
sili Zakona. 

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

R J E Š E NJ E 
o razrješenju članova školskog odbora osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vinkovci 

I. 
             Razrješuju se članovi  školskog odbora osnovne škole Ivana Kovačića Vinkovci: 

1. Josip Đukić, dipl.ing., Vinkovci, Zagrebačka 24 
2. Zlatko Šebalj, mr.sc., Vinkovci,  Glagoljaška 49 

II. 
              Članovi školskog odbora razrješuju se dužnosti sa danom 10. kolovoza 2011.g., po 
sili Zakona. 

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

R J E Š E NJ E 
o razrješenju članova školskog odbora osnovne škole Josipa Kozarca Vinkovci 

I. 
             Razrješuju se članovi školskog odbora osnovne škole Josipa Kozarca Vinkovci: 

1. Željko Ilić, dipl.ing., Vinkovci, V. Radauša 22 
2.    Nada Nekić, dipl.iur., Vinkovci,  I. Mažuranića 6 

II. 
              Članovi školskog odbora razrješuju se dužnosti sa danom 10. kolovoza 2011.g., po 
sili Zakona. 

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

R J E Š E NJ E 
o razrješenju članova školskog odbora osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vinkovci 

I. 
             Razrješuju se članovi školskog odbora osnovne škole Antuna Gustava Matoša 
Vinkovci: 

    1.    Štefica Božić, dipl.oec., Vinkovci, M. Hrvatske 6 
2. Ivan Barbarić, dipl.oec., Vinkovci, Trg J. Runjanina bb 

II. 
              Članovi školskog odbora razrješuju se dužnosti sa danom 10. kolovoza 2011.g., po 
sili Zakona. 

III. 
               Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom 
glasniku»  Grada Vinkovaca.  
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R J E Š E NJ E 
o razrješenju članova školskog odbora osnovne škole Ivana Mažuranića Vinkovci 

I. 
             Razrješuju se članovi školskog odbora osnovne škole Ivana Mažuranića Vinkovci: 

1. Jadranka Golubić, dipl.iur., Vinkovci,  J. Matasovića 64a 
2.    Miroslav Dadić, mr.sc., Vinkovci,  Kanovačka 54 

II. 
             Članovi školskog odbora razrješuju se dužnosti sa danom 10. kolovoza 2011.g., po 
sili Zakona. 

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

R J E Š E NJ E 
o razrješenju članova školskog odbora osnovne  škole Vladimira Nazora Vinkovci 

I. 
             Razrješuju se članovi školskog odbora osnovne  škole  Vladimira Nazora Vinkovci : 

1. Josip Šarić, dipl.oec, Vinkovci,  Zvonarska 9 
2.    Renata Kujundžić, profesor, Vinkovci, T. Ujevića 12 

II. 
              Članovi školskog odbora razrješuju se dužnosti sa danom 10. kolovoza 2011.g., po 
sili Zakona. 

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

R J E Š E NJ E 
o razrješenju članova školskog odbora osnovne škole Nikole Tesle Mirkovci 

I. 
             Razrješuju se  članovi školskog odbora osnovne škole Nikole Tesle Mirkovci: 

1.   Andrijana Rapić, odgojiteljica, Mirkovci,  22. lipnja 1 
2.   Mile Madžar, dipl. ing., Mirkovci, N. Demonje 14 

II. 
            Članovi školskog odbora razrješuju se dužnosti sa danom 10. kolovoza 2011.g., po sili 
Zakona. 

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

R J E Š E NJ E 
o razrješenju članova školskog odbora  glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci 

I. 
             Razrješuju se članovi školskog odbora glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci : 

1. Vladimir Rupčić, dipl.oec., Vinkovci, Cvijetna 2 
2.    Vedrana Markić, dipl.knjižničar, Vinkovci, A. Starčevića 4 

II. 
              Članovi školskog odbora razrješuju se dužnosti sa danom 10. kolovoza 2011.g., po 
sili Zakona. 

III. 
               Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom 
glasniku»  Grada Vinkovaca.  
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TOČKA 9. 
Aktualna pitanja 

 
1. Vijećnik Anto Vidović upućuje primjedbu Udruge umirovljenika željezničara  

na nedovoljno obilježena raskrižja sa putokazima, te postavlja slijedeća pitanja: 
- kada će se obilježiti i pustiti cestovni prilaz kod bolnice na pruzi Vinkovci – Brčko, 
- da li će se provoditi deratizacija u stambenim objektima? 
 

Vijećnica Martina Levaković-Banović ponovo traži na uvid ugovore za Poduzetničku 
zonu  «Jošine» koje još nije dobila, te postavlja pitanje kada će se pokositi  kanali u ulici 
Dirov brijeg i urediti cesta? 
 

Vijećnik Dubravko Korenika postavlja slijedeća pitanja: 
- da li se može doći u posjed «zgrade izviđača» koja je u vlasništvu Države, te dovesti u 

namjenu? 
- Lokacija zgrade u ulici V. Nazora (vlasništvo g. Vulić) pitanje stanara kako doći do 

legalnog ulaza u zgradu koja ima parking u dvorištu?  Navodi da zgrada ima i građevinsku 
dozvolu i svu potrebnu dokumentaciju, treba postaviti znak. 

- traži na uvid aneks ugovora kojim je Sindikat Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 
postigao dogovor o nepoštivanju Kolektivnog ugovora. Smatra da isti ne može potpisivati 
u ime djelatnika koji nisu članovi Sindikata. Želi vidjeti temeljem čega je Kolektivni 
ugovor stavljen van snage. 

 
 

Vijećnica Kornelija Krizmanić postavlja pitanje zašto nisu postavljeni putokazi za 
obilazak kod izgradnje kružnog toka  u ulici Bana J. Jelačića – R. Boškovića. Smatra da je 
isto potrebno zbog olakšanja prometa. 
 
 
 Predsjednik Bošnjak odgovara da je kružni tok u završnoj fazi, a da putokazi za 
obilazak postoje kod Privlake i Petrovaca. 
 
 
 Vijećnik Jakovljević postavlja pitanje da li ima dovoljno sredstva potpore za otvaranje 
obrta, te kakvo je sada punjenje proračuna? 
 
 Na postavljena pitanje pročelnik Komšić odgovara: 
- deratizacija za obiteljske kuće je provedena na račun Ministarstva, a ostalo ide na račun 

Grada, te će se isto provesti, 
- prema Zakonu o pravu na pristup informacijama vijećnica treba podnijeti zahtjev za 

dostavu ugovora, te je isti moguće dobiti, 
- za potpore kod otvaranja obrta osigurana su sredstva do kraja godine. 
 
Pročelnik Slišković odgovara na postavljena pitanja: 
- prijelaz kod bolnice treba biti uskoro riješen, 
- održavanje kanala u ulici Dirov brijeg su u programu održavanja i isti će biti uređeni, 
- znak za stanare zgrade u ulici V. Nazora je obveza Grada i isti će biti postavljen. 
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Na kraju sjednice gradonačelnik dr. Mladen Karlić podnosi izvješće o zbivanjima u 
gradu između dvije sjednice Vijeća. 

 
 Na pitanje o dinamici  punjenja proračuna, Gradonačelnik odgovara da je punjenje 
malo slabije od očekivanog, ali ipak bolje u srpnju i kolovozu u odnosu na prethodne mjesece. 
Vezano za pitanje o zgradi «izviđačkog doma» iznosi da Grad za sada ne razmišlja o otkupu 
iste jer trenutne financijske mogućnosti to ne dozvoljavaju, ali će podržati eventualnu privatnu 
inicijativu.  
 

 
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 16,25 sati.  

 
 
 

                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
    Senko Bošnjak, dipl. oec. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


