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Z A P I S N I K 

 

sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 19. prosinca 2011., u 

Gradskoj vijećnici soba br. 32, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, sa početkom u 9,00 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Tomislav Džanak, Goran Bošnjak, Mile Ivković, Siniša Mudri, Pavle 

Augustinov, Vinko Erak, Elvira Dejak, Zdravko Dedić, Mira Miladinov, 

Maja Vincetić, Srđan Šijaković, Darko Buljan, Danica Travarić, Ljuban 

Bjelajac, Pilip Karuala, Ivanka Mihajlović, Krešimir Raguž, Mirjana 

Ivanković, Alen Jakumetović, Slobodan Ristić, Radivoj Đurić, Igor 

Gavrić, Robert Rapan, Damir Barna i Tomislav Šota. 

 

Odsutni vijećnici:  Ilija Vojnović, Dragan Crnogorac, Srđan Milaković, Đorđe Macut i 

Miroslav Mikerević – vijećnici SDSS-a su se pismeno očitovali da na 

sjednici neće biti prisutni u početnom dijelu zbog obveza povezanih sa 

obilježavanjem praznika srpske pravoslavne crkve – sv. Nikolaj 

Ostali nazočni: Željko Sabo – gradonačelnik 

Željko Pinjuh- zamjenik gradonačelnika 

Danijela Stanković – zamjenica gradonačelnika 

Dejan Drakulić – zamjenik gradonačelnika 

D. Holoker-Radumilo, A. Džalto, S. Kovačić, D. Njegić, L. Nikšić - 

pročelnici Upravnih odjela 

Anita Bajer Jakovac – ispred Gradske knjižnice Vukovar 

M. Leko – direktor Komunalca 

I. Kamerla – direktor Tehnostana 

D. Foriš – direktor Vukovarske razvojne agencije 

M. Zebec – direktorica Vodovoda grada Vukovara. Lončar 

I. Miličić – ravnateljica Hrvatskog doma Vukovar 

D. Sabo – ravnateljica DV Vukovar 1 

S. Lončar- ravnateljica DV Vukovar 2 

R. Marić – ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar 

Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća 

Tomislav Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika te predstavnici 

javnih medija 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i poziva Boška 

Šašića, voditelja odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog vijeća da izvrši prozivku 

vijećnika. 

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 25 od ukupno 30 vijećnika te 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik pita da li ima primjedbi na skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Gradskog 

vijeća.  

Vijećnica I. Mihajlović ima primjedbu na zapisnik i zahtjeva da se njeno izlaganje navede od 

riječi do riječi. 

Predsjednik daje na glasanje usvajanje skraćenog zapisnika, sa izmjenama, sa 10. sjednice 

Gradskog vijeća održane 11. studenoga 2011. i isti je jednoglasno prihvaćen.  
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Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

 

P. Karaula – želi ponovno aktualizirati pitanje pročistača otpadnih voda te pita gradonačelnika 

u kojem smjeru taj projekt ide i što se dešava; smatra da je cijela priča oko te teme stala i 

bojazni je da ne krene u negativnom smjeru. Smatra da to pitanje treba aktualizirati kako ne bi 

bili dovedeni pred gotov čin, odnosno do one faze da nešto mora ići bez saznanja da je isto 

najbolje rješenje za okoliš, grad i njegove stanovnike. Prošli saziv Gradskog vijeća donio je 

odluku da se pročistač otpadnih voda gradi na Perti skeli, ali pročistač zatvorenog tipa. Nakon 

toga dobili su studiju utjecaja na okoliš za otvoreni sustav što očito nije u skladu sa odlukom 

Gradskog vijeća. Pokrenuta su razna pitanja, ocjene stručnjaka bile su negativne i sada ga 

zanima u kojem smjeru ide cijeli projekt, da li je sve stalo ili se rade pripreme za svršeni čin 

gdje će svi biti dovedeni u situaciju da prihvate nešto što netko drugi odluči da je dobro. 

Smatra da do istog ne smije doći i moli gradonačelnika informaciju vezanu za sustav 

pročišćavanja. 

 

Gradonačelnik – odgovara da je u stalnom kontaktu sa svima i da slijedi sastanak u Gradskoj 

tvrtki Vodovod koji saziva Povjerenstvo jer se radi nova studija utjecaja na okoliš i u okviru 

iste nadležne institucije trebaju iznijeti svoje mišljenje. Gradski vijećnici neće biti ni na koji 

način uskraćeni za informaciju kojim putem projekt ide. Sve primjedbe koje su dali i koje su u 

interesu zaštite okoliša i građana su uvrštene i traže se mišljenja nadležnih institucija i 

stručnjaka. Napominje da mogu biti bezbrižni jer nitko ne može raditi ništa po tom pitanju 

dok konačnu odluku ne donese ovo Gradsko vijeće, jer sve ide u smjeru zadovoljavanja 

zahtjeva koji su upućeni nadležnima. 

 

P. Karaula – zahvaljuje na odgovoru, ali napominje da se pribojava jer je po njegovu mišljenu 

od starta sve krenulo u lošem smjeru; Gradsko vijeće je dozvolilo zatvoreni sustav, a izvođači 

su krenuli sa otvorenim. Kasnije je dobio informaciju od stručnjaka, odnosno negativnu 

ocjenu takvog sustava, ali je isto tako dobio informaciju da je zatvoreni sustav isključivo mali 

za sela ili manja mjesta, a ovakav tip koji treba gradu Vukovaru sustava nije moguće napraviti 

zatvorenog tipa već otvorenog. Smatra da su nekoliko puta do sada bili izigrani stoga se 

pribojava da se to ne dogodi opet. Dalje napominje da se nada da će se gradonačelnik zauzeti 

za najbolje rješenje.  

 

I. Mihajlović – postavlja pitanje vezano za Dnevni red; komentira da su na prošloj sjednici 

skinute dvije točke, a jedna od njih je smjena ravnateljice Gradske knjižnice iako pojašnjenje 

nisu dobili. Predsjednica Upravnog vijeća knjižnice je tražila skidanje te točke iz razloga što 

je ravnateljica na bolovanju. Budući da je ravnateljica i dalje na bolovanju želi pojašnjenje što 

se dešava; zašto je sada ista točka dio Dnevnog reda. Odgovor smatra važnim iz razloga što će 

na temelju njega odlučiti da li će glasati za ovakav dnevni red ili ne. 

 

Predsjednik – komentira da sporna točka nije skinuta sa Dnevnog reda već povučena od strane 

predlagatelja prije sjednice i napominje da to nije isto. 

 

Gradonačelnik – komentira da je predsjednik dao odgovor. 

 

I. Mihajlović – nije zadovoljna odgovorom napominjući da je pitala tko je predlagatelj za 

skidanje prve, a tko za druge točke i dobila je odgovor da je predsjednica Upravnog vijeća 

Gradske knjižnice, gospođica Danijela Stanković predlagatelj prve točke, smjenu ravnateljice 

Gradske knjižnice, odnosno za njeno skidanje sa Dnevnog reda i smatra da je red da isto sada 

objasni. 
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Gradonačelnik – odgovara da je on zajedno sa predlagateljem sporne točke odlučio, prije 

sjednice, da se sporne točke ne uvrste u prijedlog Dnevnog reda i dalje nema što dodati. 

 

Predsjednik – komentira sporno sa obrazloženjem da predsjednik Gradsko vijeća utvrđuje 

prijedlog Dnevnog reda na temelju prijedloga ovlaštenih predlagatelja. Ovlašteni predlagatelji 

su tražili da se točke ne uvrste u Dnevni red prije početka rasprave o Dnevnom redu. Pravo je 

predsjednika da izmijeni Dnevni red što je i napravio. 

 

I. Mihajlović – komentira da bolovanje ravnateljice očito nije razlog zašto se točka uvrštava 

ili povlači sa Dnevnog reda. 

 

Predsjednik – komentira da se ne može raspravljati o tome da je nešto skinuto sa Dnevnog 

reda ako isti nije izglasan od strane Gradskog vijeća; jedno je skinuta točka sa Dnevnog reda, 

a drugo povučena točka iz prijedloga Dnevnog reda. Dalje dodaje da sporne točke uopće nisu 

uvrštene u Dnevni red i smatra da o tome ne treba raspravljati niti brkati pojmove. 

 

D. Barna – upućuje pitanje gradonačelniku ispred Kluba vijećnika HDZ-a i pita kada 

namjerava skloniti binu ispred spomenika prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. 

 

Gradonačelnik – odgovara kada se ukaže potreba da se ista makne. Komentira da je bina 

postavljena zbog dočeka Nove godine i ne vidi razlog da to nekom smeta. 

 

D. Barna – komentira da to dovoljno govori o gradonačelniku. Dalje govori da ako 

gradonačelnik smatra da je to adekvatno rješenje, odnosno da se ona postavlja ispred bilo 

kojeg spomenika, onda kaže „svaka Vam čast“. Kaže da se spomeniku ne može prići i položiti 

vijenac na godišnjicu smrti prvog hrvatskog predsjednika. Drugo pitanje postavlja vezano za 

donacije tvrtke Agrokor te o donacijama prikupljenim na manifestaciji gdje su se uplaćivale 

donacije za bazen, zatim za one prilikom posjeta gradonačelnika inozemstvu (Lilehammeru i 

Berlinu); pita što je sa tim donacijama. 

 

Gradonačelnik – odgovara da su sve donacije na računu Grada, konkretno po odluci 

gradonačelnika koju je donio kada je tvrtka Agrokor donirala Gradu pola miliona kuna. Rekao 

je da će ta sredstva biti odvojena i rezervirana za izgradnju bazena. Sredstva su na računu 

Grada, to su namjenska sredstva, a donesenu odluku sa Agrokorom može i u dogovoru sa 

Agrokorom promijeniti jer treba vidjeti u kojem smjeru će ići izgradnja bazena. Komentira da 

donacije iz Lilehammera nije bilo i smatra to dezinformacijom. U Lilehammeru su se 

prikupljala određena sredstva u Nansen akademiji za projekt izgradnje i formiranja nove škole 

u Vukovaru. Sva sredstva koja akademija Nansen prikuplja stoje na njihovom računu i oni su 

ti koji o istim odlučuju. Sredstva stoje na njihovom posebnom računu i ako će se krenuti u 

realizaciju zamišljenog projekta, izgradnje nove škole, ona su namjenski rezervirana u tu 

svrhu. Za realizaciju projekta izgradnje škole i ministarstvo i županija su dali pozitivno 

mišljenje, međutim zapelo je u Gradu Vukovaru. 

 

D. Barna – komentira da su sredstva uplaćena od strane Agrokora rebalansom prihvaćena i 

namijenjena su za trošenje, a nije vidio da su potrošena u svrhu za koju su namijenjena 

potpisanim ugovorom. 

 

Gradonačelnik – komentira da su ta sredstva rezervirana i neće biti trošena u tu svrhu dok se 

ne održi sjednica Nadzornog odbora Fonda.  
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K. Raguž – pita pitanje vezano za tržnicu u Vukovaru; uklanjanje jednog dijela. Pita što se 

događa, zašto se dio uklanja – ako je ta informacija točna i da li tržnica uopće ima uporabnu 

dozvolu. 

 

Gradonačelnik – napominje da se na jednoj od prethodnih sjednica raspravljalo o tržnici. 

Tvrtka Komunalac ima koncesiju i mora uskladiti rad tržnice i udovoljiti propisima i 

zakonima, a tiče se prodaje mliječnih proizvoda i mesa. Komunalac mora u okviru koncesije 

voditi računa o prostoru za koji ima istu. Tvrtka sukladno propisima i zahtjevima upravlja 

tržnicom na zakonit način te kaže da za istu svrhu ima i uporabnu dozvolu. 

 

K. Raguž – kaže da ima informaciju da se na dijelu gdje je zelena tržnica, do prolaza, izvode 

određeni radovi. 

 

Gradonačelnik – odgovara da treba pustiti tvrtku Komunalac da u okviru plana i aktivnosti 

upravlja tržnicom. Dalje govori da ima točno ucrtan prostor tržnice kojom tvrtka upravlja na 

način da smješta i uređuje sve što je u okviru njene nadležnosti. Ako postoji prigovor na sam 

način upravljanja tvrtke tržnicom tada se o tom može raspravljati. Još jednom napominje da 

treba pustiti tvrtku da slobodno obavlja aktivnosti i radove po zakonu. 

 

M. Vincetić – pita da li će biti organiziran doček Nove godine u gradu. 

 

Gradonačelnik – kaže da će doček biti organiziran na središnjem trgu uz zabavni program, 

nastup tamburaškog sastava Bosutski bečari i Krunoslava Kiće Slabinca, kako je bilo i 

prijašnjih godina. 

 

M. Miladinov – komentira da je saznanja da li će i ove godine biti isplata božićnica 

umirovljenicima te pita kolika će ona biti i po kojim kriterijima je određena. 

 

Gradonačelnik – odgovara da će božićnice umirovljenicima početi isplaćivati prije Božića. 

 

R. Rapan – pita tko je odgovoran za održavanje kanala u naselju Sotin; veći dio kanala kroz 

naselje je zatrpan ili urušen, na ulazu u naselje voda se slijeva sa lijeve strane na desnu.  

 

Gradonačelnik – odgovara da su za dio kanala koji je uz državnu cestu nadležne Hrvatske 

vode, a za dio koji je uz nerazvrstane ceste nadležan je Grad Vukovar. U razgovoru sa 

tvrtkom Komunalac saznao je da tvrtka treba nabaviti stroj za čišćenje takovih stvari i kad ga 

nabave počet će se rješavati taj problem. Napominje da su za dio održavanja kanala, za koji je 

vijećnik postavio pitanje, odgovorne Hrvatske ceste i već se razgovarao o tom problemu te će 

u narednom razdoblju naći rješenje. 

 

I. Gavrić – postavlja pitanje vezano za zapošljavanje Vukovaraca napominjući protekli slučaj 

sa raspisanim natječajima u Mirovinskom. Spominje primjer djevojke koja je dijete nestalog 

hrvatskog branitelja i koja pokušava naći posao međutim nailazi na neugodna iskustava te 

ukazuje na slučaj zapošljavanja u OŠ Nikole Andrića gdje se spominjalo radno mjesto koje će 

biti upražnjeno nakon odlaska djelatnice u mirovinu i saznanja je da na isto mjesto ravnatelj 

škole želi zaposliti osobu srpske nacionalnosti mada djevojka koju on spominje ima prednost. 

Ukazuje na taj problem i napominje na taj problem smatrajući neprimjerenim da se zapošljava 

preko veze, a ne po zakonu, uz pravo na korištenje zakonskih povlastica. Zanima ga tko je 
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odgovoran, odnosno tko vodi brigu o načinu zapošljavanja. Zbog takvih primjera mladi 

odlaze iz Vukovara u potragu za poslom. 

 

Gradonačelnik – odgovara da je Zavod za mirovinsko državna institucija i Grad nema 

ingerencije nad njima. Što se tiče škola situacija je ista jer Grad nema osnivačka prava, 

Upravna vijeća imenuje Županija. Predlaže da, ukoliko vijećnik ima čime isto potkrijepiti, na 

taj problem ukaže nadležnima u Županiji. Predsjednik Gradskog vijeća i on su pokušali i 

usmeno i pismeno skrenuti pažnju na takav problem u gradu Vukovaru. Osobno se zalaže da 

Vukovarci imaju prednost pri zapošljavanju. Skreće pozornost na zakon koji prednost pri 

zapošljavanju daje, pod istim uvjetima, i pripadnicima srpske nacionalne manjine i djeci 

poginulih branitelja. 

 

Aktualni sat je završen. 

 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda  te se sa 16 glasova „ZA“ i 9 

glasova „PROTIV“ isti usvaja. 

 

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Donošenje: 

a. Rješenja o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar 

b. Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar 

(Izvjestitelji: P. Augustinov i D. Stanković) 

2. Donošenje Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KTG Vukovar 

d.o.o. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Njegić) 

3. Donošenje Odluke o promjeni visine tarifnih stavki proizvodnje, distribucije i opskrbe 

toplinskom energijom 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Kamerla) 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2012. Dječjeg vrtića Vukovar 1 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Sabo) 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2012. Dječjeg vrtića Vukovar 2 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Lončar) 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2012. 

Gradske knjižnice Vukovar 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Kukuljica) 

7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2012. 

Gradskog muzeja Vukovar 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i R. Marić) 

8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2012. 

Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Miličić) 

9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2012. 

Javne vatrogasne postrojbe Vukovar 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Ž. Jukić) 

10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2012. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić) 
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11. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2012. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić) 

12. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u športu Grada 

Vukovara za 2012. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo) 

13. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u kulturi, 

tehničkoj kulturi i ostalim područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i humanitarnoj 

djelatnost za 2012. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo) 

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Čazmatransu Vukovar d.o.o. za povećanje 

cijene mjesečne karte za umirovljenike 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo) 

15. Donošenje: 

a. Odluke o Proračunu Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. prosinca 

2012. 

b. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2012. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto) 

16. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu  

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić) 

17. Donošenje Odluke o izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić) 

18. Pitanja, prijedlozi - razno 

 

Nakon usvojenog Dnevnog reda vijećnici HDZ-a napustili su sjednicu za vrijeme izlaganja i 

odlučivanja po prvoj točci Dnevnog reda. 

Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE: 

a. RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE 

VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja i D. 

Stanković – predsjednica Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vukovar. 

  

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

 

RJEŠENJE 

Antonija Kukuljica razrješuje se dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar sa 

19. prosinca 2011., zbog toga što nije postupala po propisima i općim aktima ustanove, 

neosnovano nije izvršavala odluke organa ustanove i postupala protivno njima, što je svojim 

nesavjesnim i nepravilnim radom prouzročila ustanovi veću štetu te zanemarila i nesavjesno 

obavljala dužnosti zbog čega su nastale veće smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove. 

      

Tekst se u cijelosti prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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b. RJEŠENJA O IMENOVANJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJICE 

GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 

 

Uvodno obrazloženje dali su su P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja i 

D. Stanković – predsjednica Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vukovar. 

  

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

RJEŠENJE 

1. Za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar, Trg Republike 

Hrvatske 1, imenuje se Vlatka Surma Szabo dipl. knjižničar, sa 20. prosinca 2011., do 

završetka postupka po natječaju za imenovanje ravnatelja 

 

2. Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar dužno je raspisati natječaj za imenovanje 

ravnatelja u roku 30 dana od dana sa kojim je imenovana vršiteljica dužnosti 

ravnatelja 

 

Rješenje se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Vijećnici HDZ-a su se vratili na sjednicu. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU KTG VUKOVAR D.O.O. 

 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Njegić- pročelnik UO za gospodarstvo, EU projekte i 

međunarodnu suradnju. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – protiv. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: I. Mihajlović, gradonačelnik, D. Barna, P. Karaula, 

predsjednik, T. Šota, D. Njegić i V. Erak. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 9 

„PROTIV“ donosi 

ODLUKA 

o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 

KTG Vukovar d.o.o. 

Članak 1. 

Društvo s ograničenom odgovornošću KTG Vukovar d.o.o., Vukovar, Gospodarska 

zona 10, osniva se na temelju memoranduma o razumijevanju potpisanog 11. travnja 2011. 
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između Grada Vukovara i KTG AG, Švicarska, KLASA: 053-01/11-01/04, URBROJ: 

2196/01-02-11-5. 

Članak 2. 

Temeljni kapital društva iznosi 1 mil kuna. 

Poslovni udjeli osnivača društva su: 

1. Grad Vukovar       100.000,00 kn 

2. KTG AG Švicarska      900.000,00 kn 

Članak 3. 

Član Uprave – direktor društva je Rajko Vučković iz Zagreba, Lašćinska cesta 84, 

OIB: 23813843773, koji zastupa samostalno i pojedinačno. 

 

Članak 4. 

Društvo će imati Nadzorni odbor. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O PROMJENI VISINE TARIFNIH STAVKI 

PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM 

 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i I. Kamerla – direktor tvrtke Tehnostan. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: R. Rapan, I. Kamerla, predsjednik, V. Erak, Z. Dedić, 

D. Barna, K. Raguž, gradonačelnik, G. Bošnjak, S. Milaković, P. Karaula. 

 

Tijekom pojedinačne rasprave na sjednicu su došli vijećnici SDSS-a. Na sjednici prisutno 30 

vijećnika. 

Nakon pojedinačne rasprave predsjednik moli klubove da se izjasne: 

S. Milaković – ispred Kluba vijećnika SDSS-a – ne prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – suzdržani. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ , 5 

„PROTIV“ i 9 „SUZDRŽAN“ donosi 

ODLUKA 

o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu 

 za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje,  

distribucije i opskrbe toplinskom energijom 

Članak 1. 

Energetski subjekt Tehnostan d.o.o. temeljem članka 28., stavka 5. Zakona o energiji 

uputio je Gradskom vijeću Grada Vukovara prijedlog za promjenu visine tarifnih stavki u 

tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe 

toplinskom energijom. 
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Članak 2. 

Gradsko vijeće, na temelju mišljenja Hrvatske energetske regulatorne agencije od 8. 

Studenoga 2011., KLASA: 307-01/11-01/08, URBROJ: 371-01/11-36 određuje visinu tarifnih 

stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe 

toplinskom energijom, kako slijedi: 

TARIFNE GRUPE  

(Tg) 

TARIFNI 

MODELI (TM) 

TARIFNI ELEMENTI (Te) 

Te1 

Energija 

Te2 

Snaga 

Te3 

Naknada 

Tg2 

Industrija i poslovni potrošači na 

područnim toplanama (zasebnim 

kotlovnicama) 

TM5 

zasebno mjerilo 

Ts51 = 0,51 

kn/kWh 

Ts52 = 19,00 

kn/kW/mjesec 

Ts53 = 0,00 

kn/mj 

TM6 

zajedničko mjerilo 

Ts61 = 0,50 

kn/kWh 

Ts62 = 19,00 

kn/kW/mjesec 

Ts63 = 0,00 

kn/mj 

Tg4 

Kućanstva na područnim 

toplanama (zasebnim 

kotlovnicama) 

TM9 

zasebno mjerilo 

Ts91 = 0,40 

kn/kWh 

Ts92 = 19,00 

kn/kW/mjesec 

Ts93 = 0,00 

kn/mj 

TM10 

zajedničko mjerilo 

Ts10-1 = 0,39 

kn/kWh 

Ts10-2 = 19,00 

kn/kWmjesec 

Ts10-3 = 0,00 

kn/mj 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Vijećnik S. Milaković predlaže da se ponovno uputi dopis Vladi RH za saniranje duga tvrtke 

Tehnostan što je jednoglasno usvojeno. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012. 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1 

 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. 

Sabo – ravnateljica DV Vukovar 1. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

I 
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 Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića Vukovar 1 za 2012. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012. 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 2 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Odbora za financije i proračun i S. 

Lončar – ravnateljica DV Vukovar 2. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a –  prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a –prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: I. Mihajlović, S. Milaković, S. lončar, D. Holoker-

Radumilo, P. Karaula, D. Sabo, predsjednik, Ž. Pinjuh, i D. Crnogorac. 

Sa 5 glasova ZA vijeće nije odobrilo S. Milakoviću  da postavi usmeni amandman na sjednici. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

      I 

 Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića Vukovar 2 za 2012. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012. GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 

 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Odbora za financije i proračun i A. 

Bajer Jakovac – zamjenica ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a –  prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: S. Milaković, A. Bajer Jakovac i I. Mihajlović. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

I 

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan Gradske knjižnice Vukovar za 2012.  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 



11 
 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012. GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Odbora za financije i proračun i R. 

Marić – ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a –  prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

I 

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan Gradskog muzeja Vukovar za 2012.  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012. JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI 

DOM VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Odbora za financije i proračun i I. 

Miličić – ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a –  prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

      I 

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan Javne ustanove u kulturi Hrvatski 

dom Vukovar za 2012. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012. JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 

VUKOVAR 

 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Odbora za financije i proračun i Nikola 

Stamatović zamjenik zapovjednika JVP Vukovar. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a –  prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: R. Rapan i Nikola Stamatović. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

I 

Prihvaća se Plan rada i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Vukovar za 2012. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Odbora za financije i proračun i L. 

Nikšić – pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a –  prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: Đ. Macut, l. Nikšić, I. Mihajlović, gradonačelnik, M. 

Ivanković, D. Barna, S. Milaković, R. Rapan, I. Vojnović i R. Đurić. 

Nakon rasprave predsjednik moli Klub vijećnika SDSS-a da se izjasne: 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – prihvaća se. 

 

 Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A  

I. 

Prihvaća se Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. 

godinu koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

Odluka i tekst Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. 

godinu se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Odbora za financije i proračun i L. 

Nikšić – pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a –  prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: D. Barna, S. Milaković, gradonačelnik, Đ. Macut, I. 

Vojnović,  predsjednik, T- Šota, M. Ivanković, R. Rapan, V. Erak. 

Sa 5 glasova ZA vijeće nije odobrilo S. Milakoviću  da postavi usmeni amandman na sjednici. 

Nakon rasprave predsjednik moli Klubove da se izjasne: 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – suzdržani. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

 Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 25 glasova „ZA“ i 5 

„SUZDRŽAN“ donosi 

O D L U K A  

I. 

Prihvaća se Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu koji je 

sastavni dio ove Odluke.  

 

 Odluka i tekst Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu se 

prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH 

POTREBA U ŠPORTU GRADA VUKOVARA ZA 2012. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Odbora za financije i proračun i D. 

Holoker-Radumilo – pročelnica UO za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, 

branitelje i nacionalne manjine. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: D. Crnogorac, D. Holoker-Radumilo, gradonačelnik, 

D. Barna, S. Milaković i V. Erak. 

Sa 5 glasova ZA vijeće nije odobrilo S. Milakoviću  da postavi usmeni amandman na sjednici. 

Nakon rasprave predsjednik moli Klubove da se izjasne: 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – protiv. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 25 glasova „ZA“ i 5 

„PROTIV“ donosi 

O D L U K A  

I. 

Prihvaća se Program financiranja javnih potreba u športu Grada Vukovara za 2012. 

koji je sastavni dio ove Odluke.  
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Odluka i tekst Programa financiranja javnih potreba u športu Grada Vukovara za 2012. 

Se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH 

POTREBA U KULTURI, TEHNIČKOJ KULTURI I OSTALIM PODRUČJIMA, 

SOCIJALNOJ, ZDRAVSTVENOJ I HUMANITARNOJ DJELATNOST ZA 2012. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Odbora za financije i proračun i D. 

Holoker-Radumilo – pročelnica UO za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, 

branitelje i nacionalne manjine. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: P. Karaula, D. Holoker-Radumilo, gradonačelnik, Đ. 

Macut, M. Ivnković, S. Milaković i D. Crnogorac. 

Klub vijećnika HDZ-a ulažu usmene amandmane. 

Klub vijećnika SDSS-a ulažu usmene amandmane. 

Svi usmeni amandmani su odbijeni. 

Sa 5 glasova ZA vijeće nije odobrilo S. Milakoviću i D. Crnogorcu da postave usmene 

amandmane na sjednici. 

Nakon rasprave predsjednik moli Klubove da se izjasne: 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – protiv. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

Nakon rasprave predsjednik dje prijedlog na glasovanje te se sa 25 glasova „ZA“ i 5 

„PROTIV“ donosi 

O D L U K A 

I. 

Prihvaća se Program financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i ostalim 

područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i humanitarnoj djelatnosti Grada Vukovara za 2012. koji 

je sastavni dio ove Odluke.  

 

Odluka i tekst Programa financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i 

ostalim područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i humanitarnoj djelatnosti Grada Vukovara za 

2012. Se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio.  

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ČAZMATRANSU VUKOVAR 

D.O.O. ZA POVEĆANJE CIJENE MJESEČNE KARTE ZA UMIROVLJENIKE 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Holoker-Radumilo – pročelnica UO za društvene djelatnosti, 

zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – protiv. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: I. Mihajlović, D. Holoker-Radumilo, Ž. Pinjuh, D. 

Crnogorac, G. Bošnjak, predsjednik, Đ. Macut, D. Barna i T. Šota.  

Đ. Macut napustio je sjednicu. 

Klub vijećnika SDSS-a ulažu usmeni amandman za povećanje cijene od 25%. 

Sa 17 glasova ZA vijeće nje odobrilo S. Milakoviću  da postavi usmeni amandman na 

sjednici. 

Ž. Pinjuh nije suglasan s amandmanom. 

Sa  13 glasova „ZA“  amandman nije prihvaćen. 

 

Nakon pojedinačne rasprave predsjednik moli klubove da se izjasne: 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – protiv. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 
Sa 25 glasova „PROTIV“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“ nije prihvaćen  zahtjev trgovačkog društva 

Čazmatrans Vukovar d.o.o. za povećanje cijene pokaznih karata osoba starijih od 65 godina.  

       

TOČKA 15. 

DONOŠENJE: 

a- ODLUKE O PRORAČUNU GRADA VUKOVARA ZA PERIOD OD 1. 

SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2012. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Odbora za financije i proračun i a. 

Džalto – pročelnica UO za financije i proračun. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – najavio napuštanje sjednice iz razloga što nije 

prihvaćen niti jedan amandman ispred Kluba vijećnika. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

Vijećnici SDSS-a napustili su sjednicu. Na sjednici prisutno 25 vijećnika. 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: D. Barna, A. Džalto, M. Ivanković i L. Nikšić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 9 

„SUZDRŽAN“ donosi 

Odluka 

o Proračunu Grada Vukovara za 

razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

b- ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2012. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Odbora za financije i proračun i a. 

Džalto – pročelnica UO za financije i proračun. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

Odluka 

o izvršenju Proračuna Grada Vukovara 

za 2012. godinu 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 16. 

DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU  

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Poslovnik, Statut i 

normativnu djelatnost i L. Nikšić – pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje gradskom 

imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o komunalnom doprinosu 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 17. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH 

GRAĐEVINA ZA 2011. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Poslovnik, Statut i 

normativnu djelatnost i L. Nikšić – pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje gradskom 

imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

Izmjenu i dopunu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 

Grada Vukovara za 2011.  

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



17 
 

 

TOČKA 18. 

PITANJA, PRIJEDLOZI - RAZNO 

Z. Dedić – moli predsjednika da se očituje prema Hrvatskim cestama vezano za problem 

križanja na Sajmištu; smatra da nije dobro izgrađen jer je parking koji koristi Dom zdravlja 

kompletan pod vodom. Nekad je na samom križanju postojala rešetka u koju su se slivne vode 

slijevale, a nakon rekonstrukcije istog radnici su taj odvod zatrpali i sada je nastao problem – 

voda se nema gdje slijevati i sama razina ceste je podignuta i postavljeni su ivičnjaci i voda 

nema gdje pa se zadržava na parkiralištu te postoji bojazan da će ono propasti. Postavlja i 

pitanje zamjeniku gradonačelnika vezano za rasvjetne stupove u gradu i kaže da mu je 

velečasni Mate sa Sajmišta uputio molbu da se oko župnog ureda i crkve Kraljice mučenika 

stave tri do četiri rasvjetna stupa i da se tamo napravi staza. 

 

Predsjednik – skreće pozornost vijećnicima da takva i slična pitanja koriste za Aktualni sat 

gradonačelnika jer pod ovom točkom se komentiraju druge teme, a ne postavljaju se pitanja. 

 

Ž. Pinjuh – odgovara da će se rasvjeta uvrstiti u daljnje radove na tom dijelu grada. 

 

M. Miladinov – upućuje čestitku za nadolazeće blagdane svima prisutnima, pohvaljuje ovakav 

dosadašnji tijek rada i nada se istom u slijedećoj godini. 

 

G. Bošnjak – daje informaciju da je protekli tjedan Grad posjetila delegacija iz Sarajeva na 

čelu sa gradonačelnikom i tom prigodom potpisan je i Sporazum o suradnji, a danas je stiglo 

pismo zahvale koje je vijećnik pročitao ostalima. 

 

Završeno u 16:40. 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sablić       Tomislav Džanak 

 


