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SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA

SLU@BENI GLASNIK

ISSSN 1846-0887

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BROJ 6 VINKOVCI, 15. srpnja 2010. GODINA XVII 

 
 
 
 

AKTI GRADSKOG VIJE]A 
 
 
 
 
 
 
Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, na prijedlog grado-

načelnika, na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 
2010. god., na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 28/10.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vin-
kovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca, br. 8/09.) te 
članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 
("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 9/09.) donosi: 

 
 
 

ODLUKU 
o pla}i i drugim pravima 

iz radnog odnosa gradona~elnika 
i zamjenika gradona~elnika 

 
 

Članak 1. 

 
Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti 

za obračun plaće gradonačelnika Grada Vinkovaca i zam-
jenika gradonačelnika te druga prava iz radnog odnosa 
ovih dužnosnika. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muš-
kom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške 
i ženske osobe. 

 
 
 

Članak 2. 

 
Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osno-

vice za obračun plaće. Ovako utvrđen iznos uvećava se za 
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno 
najviše za 20%. 

 
 

Članak 3. 

 
Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u 

visini osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika. 
 
 

Članak 4. 

 
Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika iznose: 
- za obračun plaće gradonačelnika - 5,60 
- za obračun plaće zamjenika gradonačelnika - 4,75. 
 
 

Članak 5. 

 
Dužnosnik koji dužnost obavija u radnom odnosu 

druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim 
propisima o radu i općim aktima Grada Vinkovaca i 
kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na službenike i 
namještenike u upravnim odjelima, osim ako zakonom 
nije što drugo propisano. 



Broj 6 – Stranica 194 »SLU@BENI GLASNIK« Četvrtak, 15. srpnja 2010. 
 

Članak 6. 

 
Rješenja o utvrđivanju plaće i druga rješenja iz rad-

nog odnosa dužnosnika donosi pročelnik Upravnog odje-
la za normativnu djelatnost i opće poslove. 

 
 

Članak 7. 

 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti 

odgovarajući dio odredbe članka 5. Odluke o utvrđivanju 
koeficijenata za obračun plaća osoba koje bira ili imenuje 
Izvršno vijeće ili Skupština općine Vinkovci („Službeni vjes-
nik“ općine Vinkovci br. 2/92.) preuzeta Odlukom o pre-
uzimanju odluka i drugih općih akata dosadašnje općine 
Vinkovci (Klasa: 023-01/93-01/04, od 19. 04. 1993.), i 
Rješenje o usklađivanju nazivlja u Odluci o koeficijentima 
dužnosnika (Klasa: 120-02/97-01/28, Urbroj: 2188/01-
02-97-1, od 13. 11. 1997.) koji se odnosi na gradonačel-
nika i zamjenika gradonačelnika. 

 
 

Članak 8. 

 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a 

objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO- SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD VINKOVCI 
GRADSKO VIJEĆE 

Klasa: 023-01/10-01/28 
Ur. broj: 2188/01-01-10-2 
Vinkovci, 17. lipnja 2010. godine 

 
Predsjednik Gradskog vijeća: 
Senko Bošnjak, dipl. oec., v.r. 

 
 
 
 
 
Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, na svojoj 13. 

sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2010. god., na temelju 
članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i pod-
ručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
28/10.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca („Služ-
beni glasnik“ Grada Vinkovaca, br. 8/09.) te članka 28. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni 
glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/09.) donosi: 

 
 

ODLUKU 
o naknadi za rad zamjenika 

gradona~elnika koji du`nost obna{aju 
bez zasnivanja radnog odnosa 

Članak 1. 

 
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad 

zamjenika gradonačelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) 
koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odno-
sa. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muš-
kom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške 
i ženske osobe. 

 
 

Članak 2. 

 
Dužnosnik koji svoju dužnost obavlja bez zasnivanja 

radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u bruto 
iznosu od 50% umnoška koeficijenta i osnovice za obra-
čun plaće dužnosnika koji odnosnu dužnost obavlja u 
radnom odnosu. 

 
 

Članak 3. 

 
Rješenja o utvrđivanju plaće i druga rješenja iz 

radnog odnosa dužnosnika donosi pročelnik Upravnog 
odjela za normativnu djelatnost i opće poslove. 

 
 

Članak 4. 

 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti 

odredbe članka 13. Odluke o određivanju naknada vijeć-
nicima i drugim izabranim osobama („Službeni glasnik“ 
Grada Vinkovaca br. 8/09.). 

 
 

Članak 5. 

 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a 

objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO- SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD VINKOVCI 
GRADSKO VIJEĆE 

Klasa: 023-01/10-01/29 
Ur. broj: 2188/01-01-10-2 
Vinkovci, 17. lipnja 2010. godine 

 
Predsjednik Gradskog vijeća: 
Senko Bošnjak, dipl. oec., v.r. 

 
 
 
 
 
Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, osnivač Društva sa 
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ograničenom odgovornošću Periska d.o.o. Vinkovci, na 
svojoj 14. sjednici održanoj dana 06. srpnja 2010. god., 
temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima 
(„Narodne novine“ br. 111/93., 34/99., 52/00. i 118/03.) i 
članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 
(„Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 09/09.) donosi 

 
 

ODLUKU 
o prihva}anju temeljnih financijskih 

izvje{}a za 2009. god. 
Periska d.o.o., Vinkovci 

 
 

Točka 1. 

 
Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća slijedeća 

financijska izvješća Periska d.o.o. Vinkovci: 
 

1. Bilancu sa zbrojem aktive i pasive 
na dan 31. prosinca 2009. god. 20.000,00 kn 

2. Račun dobitka i gubitka za razdoblje od 01. siječnja 
do 31. prosinca 2009. god. sa slijedećim podacima 

 - Prihodi   0,00 kn 

 - Rashodi   8.710,00 kn 

 - Gubitak financijske godine  8.710,00 kn 

3. Bilješke uz financijska izvješća. 
 
 

Točka 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave, 

a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO- SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD VINKOVCI 
GRADSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-01/10-01/11 
Ur. broj: 2188/01-01-10-2 
Vinkovci, 06. srpnja 2010. godine 

 
Predsjednik Gradskog vijeća: 
Senko Bošnjak, dipl. oec., v.r. 

 
 
 
 
 
Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, osnivač Društva sa 

ograničenom odgovornošću Zrakoplovna luka „BOK“ 
d.o.o. Vinkovci, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 06. 
srpnja 2010. god., temeljem članka 441. Zakona o trgo-
vačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93., 34/99., 
52/00. i 118/03.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 
09/09.) donosi 

 
 

ODLUKU 
o prihva}anju temeljnih financijskih 
izvje{}a za 2009. god. Zrakoplovne 

luke „BOK“ d.o.o., Vinkovci 
 
 

Točka 1. 

 
Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća slijedeća 

financijska izvješća Zrakoplovne luke „BOK“ d.o.o. Vin-
kovci: 

 

1. Bilancu sa zbrojem aktive i pasive 
 na dan 31. prosinca 2009. god 319.623,20 kn 

2. Račun dobitka i gubitka za razdoblje od 01. siječnja 
do 31. prosinca 2009. god. sa slijedećim podacima 

 - Prihodi   132,18 kn 

 - Rashodi   4.369,35 kn 

 - Gubitak financijske godine  4.237,17 kn 

3. Bilješke uz financijska izvješća. 
 
 

Točka 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave, 

a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO- SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD VINKOVCI 
GRADSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-01/10-01/12 
Ur. broj: 2188/01-01-10-2 
Vinkovci, 06. srpnja 2010. godine 

 
Predsjednik Gradskog vijeća: 
Senko Bošnjak, dipl. oec., v.r. 

 
 
 
 
 
Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 14. sjedni-

ci održanoj dana 06. srpnja 2010. godine temeljem član-
ka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 
38/09. i 79/09.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca 
(„Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 08/09.) i članka 
28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Služ-
beni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 09/09.), donosi 
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ODLUKU 
o komunalnim djelatnostima koje se 
obavljaju dodjeljivanjem koncesije 

 
 

I. UVODNA ODREDBA 
 

Članak 1. 

 
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti 

koje se u Gradu Vinkovcima obavljaju dodjeljivanjem kon-
cesije te utvrđuju pripremne radnje i postupak davanja 
koncesija. 

 

 
II. ODRE\IVANJE KOMUNALNIH 

DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU 
DODJELJIVANJEM KONCESIJE 

 
Članak 2. 

 
Na području Grada Vinkovaca dodjeljivanjem 

koncesije obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti: 
skupljanje i odvoz komunalnog otpada, 
odlaganje komunalnog otpada, 
obavljanje dimnjačarskih poslova, 
prijevoz pokojnika. 
 

 
III. PRIPREMNE RADNJE I POSTUPAK 

DAVANJA KONCESIJE 
 

a) pripremne radnje 
 

Članak 3. 

 
Prije početka postupka davanja koncesije Gradona-

čelnik Grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Gradona-
čelnik) imenuje Stručno povjerenstvo za koncesiju (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) posebno za svaki postupak 
davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti. 

Povjerenstvo se sastoji od pet članova. 
Gradonačelnik je dužan obavijestiti ministarstvo nad-

ležno za financije o namjeri osnivanja Povjerenstva iz ovog 
članka. 

 
 

Članak 4. 

 
Povjerenstvo iz članka 3. ove Odluke provodi slje-

deće pripremne radnje: 
- vrši procjenu vrijednosti koncesije, 
- skrbi o izradi studije opravdanosti davanja koncesije, 
- izrađuje dokumentaciju za nadmetanje, 

- poduzima sve ostale mjere koje prethode postupku 
davanja koncesija u skladu s odredbama Zakona o kon-
cesijama i posebnih propisa kojima se pobliže uređuje 
pojedina vrsta koncesije. 

 
 

b) postupak davanja koncesije 
 

Članak 5. 

 
Postupak davanja koncesije započinje Objavom 

obavijesti o namjeri davanja koncesije. 
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje 

Gradonačelnik u „Narodnim novinama“. 
 
 

Članak 6. 

 
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće 

isprave kojima dokazuju osobne, stručne, tehničke i 
financijske uvjete: 
- Izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra kao 

dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatno-
sti koja je predmet koncesije. Izvod ne smije biti stariji 
od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri dava-
nja koncesije. 

- Ispravu o ovlaštenju, suglasnosti i slično i/ili ispravu u 
članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji ako su gos-
podarskom subjektu potrebni za obavijanje djelatnosti 
koja je predmet koncesije. 

- Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da gospodarskom 
subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodar-
skog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća pre-
suda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživa-
nje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospo-
darskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom po-
slovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obav-
ljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredova-
nje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna 
prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikri-
vanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za od-
govarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sje-
dišta gospodarskog subjekta. Osoba ovlaštena za zastu-
panje daje izjavu za sebe i za pravnu osobu. - Izjava ne 
smije biti starija od 30 dana do dana objave obavijesti o 
namjeri davanja koncesije. 

- Potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o plaćenim 
svim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mi-
rovinsko i zdravstveno osiguranje. - Potvrda ne smije biti 
starija od 30 dana do dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije. 

- Potvrdu Grada Vinkovaca o plaćenim svim dospjelim 
obvezama prema Gradu Vinkovcima. - Potvrda ne smije 
biti starija od 30 dana do dana objave obavijesti o 
namjeri davanja koncesije. 

- Podatke o bonitetu i solventnosti ponuditelja - BON 1 i 
BON 2/SOL 2, kojima se dokazuje bonitet i solventnost 
gospodarskog subjekta, a prema kojima ponuditelj mo-
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ra dokazati da u proteklom izvještajnom razdoblju nije 
poslovao s gubitkom, da nije u blokadi i da nije bio u 
blokadi dulje od 15 dana u prethodnom izvještajnom 
razdoblju. BON 1 i BON 2/SOL 2 ne smiju biti stariji od 
30 dana do dana objave obavijesti o namjeri davanja 
koncesije. 

- Jamstvo za ozbiljnost ponude vrstu i vrijednost kojeg 
određuje Gradonačelnik. 

- Popis zaključenih ugovora za iste ili slične poslove. Uz 
popis se moraju priložiti potvrde o urednom ispunjava-
nju ugovora koju daje druga ugovorna strana iz navede-
nih ugovora. 

- Popis djelatnika uz navođenje imena i stručnih kvalifi-
kacija osoba odgovornih za izvršenje ugovora i izjavu da 
s obzirom na predmet koncesije i propise koji uvjetuju 
stručnu osposobljenost raspolaže osobama koje posje-
duju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo 
potrebno za izvršenje ugovora. 

- Popis opreme i poslovnog prostora potrebnih za obav-
ljanje djelatnosti. 

Ovisno o vrsti koncesije koja je predmet nadmetanja 
može se tražiti prilaganje i drugih dokaza. 

 
 

Članak 7. 

 
Rok za dostavu ponude iznosi 30 dana od dana ob-

jave obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Narodnim 
novinama“. 

O tijeku postupka otvaranja te pregleda i ocjene 
ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi Pov-
jerenstva. 

Ponude koje ne sadrže svu dokumentaciju navedenu 
u obavijesti o namjeri davanja koncesije i zakašnjele 
ponude smatrat će se nepravovaljanima. 

Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će predlo-
žiti Gradskom vijeću donošenje odluke o odabiru najpo-
voljnijeg ponuditelja, odnosno odluke o poništenju pos-
tupka davanja koncesije. 

 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 
 

Članak 8. 

 
Ugovori o koncesiji sklopljeni prije stupanja na snagu 

ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su 
sklopljeni. 

 
 

Članak 9. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju 
temeljem ugovora o koncesiji u Gradu Vinkovcima („Služ-
beni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/02, 6A/02, 6/03-
ispr., 7/04, 13/05, 5/06, 13/07 i 4/08). 

Članak 10. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave 

u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO- SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD VINKOVCI 
GRADSKO VIJEĆE 

Klasa: 363-01/10-01/43 
Ur. broj: 2188/01-01-10-2 
Vinkovci, 06. srpnja 2010. godine 

 
Predsjednik Gradskog vijeća: 
Senko Bošnjak, dipl. oec., v.r. 

 
 
 
 
 
Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 14. 

sjednici održanoj dana 06. srpnja 2010. god., temeljem 
članka 26. i 49 Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glas-
nik“ Grada Vinkovaca br. 08/09.) i članka 28. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ 
Grada Vinkovaca br. 09/09.) donosi 

 
 

RJE[ENJE 
o stavljanju izvan snage Rje{enja 
o izboru Komisije za izdavanje 

koncesija za komunalne djelatnosti 
 
 

I. 

 
Stavlja se izvan snage Rješenje o izboru Komisije za 

izdavanje koncesija za komunalne djelatnosti („Službeni 
glasnik“) Grada Vinkovaca br. 07/09.). 

 
 

II. 

 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO- SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

GRAD VINKOVCI 
GRADSKO VIJEĆE 

Klasa: 363-01/09-01/47 
Ur. broj: 2188/01-01-10-2 
Vinkovci, 06. srpnja 2010. godine 

 
Predsjednik Gradskog vijeća: 
Senko Bošnjak, dipl. oec., v.r. 
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AKTI GRADONA^ELNIKA 
 
 
 
 
Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 

35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Na-
rodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09. i 153/09.) i članka 
47. i 51. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ 
Grada Vinkovaca br. 8/09.) donosi slijedeći 

 
 

ZAKLJU^AK 
 

I. 

 
U Zaključku o kategorizaciji poslovnih prostora i utvr-

đivanju visine zakupnine za gradske nekretnine, po zona-
ma („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 1/95., 7/99.-
pročišćeni tekst), mijenja se točka II., podtočka 2.C koja 
sada glasi: 

 
„POSTAVLJANJE POKRETNIH NAPRAVA ZA PRO-

DAJU I IZLAGANJE ROBE 

- izlaganje i prodaja robe - 100,00 kuna po m2 mjeseč-
no za jedno prodajno mjesto, 

- ledenice za sladoled - 450,00 kuna mjesečno za jedno 
prodajno mjesto, 

- hladnjaci za napitke - 350,00 kuna mjesečno za jedno 
prodajno mjesto.“ 

 
 

II. 

 
Ostale točke Zaključka ostaju neizmijenjene. 
 
 

III. 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu 01. srpnja 2010. go-

dine, te će se objaviti u „Službenom glasniku“) Grada 
Vinkovaca. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
GRAD VINKOVCI 

GRADONAČELNIK 
Klasa: 944-15/10-01/74 
Ur. broj: 2188/01-03-10-1 
Vinkovci, 15. lipnja 2010. godine 

 
Gradonačelnik: 

Mladen Karlić, dr. med., v.r. 
 

 
 
 

POSEBNI AKTI 
 

 
 
 
GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci, kao 

organizator i davatelj usluge parkiranja na javnim parki-
rališnim prostorima pod naplatom u Gradu Vinkovcima, 
temeljem čl. 8. Odluke o organizaciji i načinu naplate 
parkiranja („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 
13/09.), uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada 
Vinkovaca Klasa: 307-01/10-01/02, Ur.broj: 2188/01-03-
10-2 od 23. lipnja 2010. godine donosi: 

 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
CJENIKA 

usluga parkiranja na javnim 
parkirali{tima u Gradu Vinkovcima 
 
 
U Cjeniku se iza navedenih iznosa cijena jednokratne 

parkirne karte za jedan sat parkiranja dodaje: 
„Cijena jednokratne parkirne karte, kupljene korište-

njem usluge GSM operatera, za jedan sat parkiranja 
iznosi: 

I zona - 4,00 kn 
II zona - 3,00 kn.“ 
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Ove Izmjene i dopune Cjenika usluga parkiranja na 
javnim parkiralištima u Gradu Vinkovcima primjenjuju se 
od 15. srpnja 2010. god., a po prethodno pribavljenoj 
suglasnosti Gradonačelnika Grada Vinkovaca, te će se 
objaviti u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca. 

 
 
 

GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci 
Ur. broj: 1151-06-01/10 
29. lipnja 2010. godine 

 
Direktor: 

Tomislav Borković, dipl. oec., v.r. 
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