ZAPISNIK
sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 17. prosinca 2012., u
Gradskoj vijećnici soba br. 32, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, sa početkom u 9,00 sati.
Nazočni vijećnici: Goran Bošnjak, Mile Ivković, Siniša Mudri, Pavle Augustinov, Mira
Miladinov, Maja Vincetić, Srđan Šijaković, Darko Buljan, Danica
Travarić, Ljuban Bjelajac, Slobodan Ristić, Srđan Milaković, Nebojša
Vidović, Đorđe Macut, Ilija Vojnović, Miroslav Mikerević, Tomislav
Džanak, Vinko Erak, Zdravko Dedić, Tomislav Šota, Ivan Penava, Pilip
Karuala, Alen Jakumetović, Radivoj Đurić, Krešimir Raguž, Damir
Barna, Igor Gavrić i Robert Rapan.
Odsutni vijećnici:
Ostali nazočni:

Elvira Dejak i Ivanka Mihajlović.
Željko Sabo – gradonačelnik
Danijela Stanković – zamjenica gradonačelnika
Dejan Drakulić - zamjenik gradonačelnika
Vladimir Križan – Komunalac d.o.o.
Ivan Kamerla – Tehnostan d.o.o.
Milica Zebec – Vodovod grada Vukovara d.o.o.
Davor Foriš – Vukovarska razvojna agencija
Ivanka Mihajlović – Hrvatski dom Vukovar
Vlatka Surma Szabo – Gradska knjižnica Vukovar
Ruža Marić – Gradski muzej Vukovar
Dubravka Sabo – Dječji vrtić Vukovar 1
Slavka Lončar - Dječji vrtić Vukovar 2
Zdenko Jukić – Javna vatrogasne postrojba
D. Holoker-Radumilo, A. Džalto, L. Nikšić, S. Kovačić, D. Njegić pročelnici Upravnih odjela
Branko Šekuljica Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog
vijeća
Tomislav Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika te predstavnici
javnih medija

Predsjednik 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 28 od ukupno 30 vijećnika te
konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje.
Predsjednik pita da li ima primjedbi na skraćeni zapisnik sa 20. i 21. sjednice
Gradskog vijeća.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje skraćenog zapisnika sa 20. sjednice
Gradskog vijeća, održane 22. listopada 2012. i isti je jednoglasno usvojen.
Predsjednik daje na glasanje usvajanje skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Gradskog
vijeća, održane 6. studenoga 2012. i isti je sa 16 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“
prihvaćen. Vijećnici HDZ-a nisu htjeli glasovati jer na istoj sjednici nisu bili prisutni.
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Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika
I. Gavrić - postavlja pitanje da li je bilo potrebno zapošljavanja troje pripadnika srpske
nacionalne manjine u gradsku tvrtku Vodovod, da li je za isto postojala potreba i da li to ima
veze s g. Crnogorcem, jer su zaposleni nakon što je on postao predsjednik skupštine te
gradske tvrtke.
Gradonačelnik - odgovara kako je postojala potreba, a u protivnom isti ne bi stupili u radni
odnos.
I. Gavrić – inzistira na pitanju zašto baš trojica zastupnika srpske manjine i zašto nije
proveden natječaj.
Gradonačelnik - odgovara da po Zakonu o trgovačkim društvima u gradskim tvrtkama nije
potrebno provoditi natječaj za privremeno zapošljavanje.
R. Rapan - postavlja pitanje zašto nisu u 2012. održani izbori za mjesne odbore iako su
predviđeni u proračunom isto kao i njihovo opremanje.
Gradonačelnik - odgovara da je procijenio kako je bolje čekati popis birača, a uslijedio je novi
zakon koji je izglasan u Saboru te najavljuje mogućnost da se u sklopu lokalnih izbora održe i
izbori za mjesne odbore i na taj način će se uštedjeti, a i predviđa bolju situaciju vezanu za
popis birača.
R. Rapan – napominje kako se stranka HSP dr. Ante Starčević zalaže da se izbori održe, a isto
je i želja velike većine građana grada Vukovara te mu nije jasno zašto se to stalno prebacuje iz
godine u godinu. Dalje postavlja pitanje vezano za Hrvatski radio Vukovar; pita jesu li
akumulirana sva dugovanja Grada Vukovara u 2012., prvenstveno vezana za plaće djelatnika,
i da li će u Proračunu za 2013. biti ispunjene sve obveze prema Hrvatskom radiju Vukovar,
jer postoji mogućnost da se isti ugasi.
Gradonačelnik - odgovara da se sve obveze Grada Vukovara, ne samo prema Hrvatskom
radiju Vukovar, nego i prema drugim tvrtkama, izvršavaju uredno i redovito, a prema
Hrvatskom radiju Vukovar čak i unaprijed kako bi im se pomoglo oko isplate plaća. Navodi
kako je najveći problem vlasništvo nad tvrtkom Hrvatski radio Vukovar, jer Grad ima samo
25% udjela u vlasništvu i kaže da će Skupština u slijedećoj godini pokušati sa drugim
vlasnicima riješiti problem. Glede istog izražava optimizam. Također je napomenuo da su
druge medijske kuće u problemima, uzevši za primjer Vinkovačku televizije koja će smanjiti
obim poslova, a načuo je kako se planira otpustiti 15 djelatnika.
S. Milaković – postavlja pitanje vezano za Vukovarsku Gospodarsku zonu, kao predsjednik
Skupštine ističe da je zbog prometa nekretnina propisana obveza plaćanja poreza u iznosu 2
miliona kuna Poreznoj upravi, za što gradska tvrtka nema novca. Kaže kako su predstavnici
iste uložili žalbu koja je negativno riješena od strane Porezne uprave, a isto može prouzročiti
probleme i poteškoće u daljnjem poslovanju tvrtke. Sredstva koja se nalaze na računu tvrtke
nisu dovoljna za plaćanje te obveze, a da i tvrtka ima toliko novca isto bi značilo da ce u
potpunosti ostati bez sredstava. Napominje da ima saznanja da je gradonačelnik upoznat sa
situacijom i na tu temu bio na sastanku u Poreznoj upravi pa pita kao je sve završilo te
postavlja pitanje kako on vidi da će se spomenuta situacija riješiti.
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Gradonačelnik - napominje da je i on bio za osnivanje Gospodarske zone na prijedlog
tadašnje gradonačelnice, a Vlada RH je poklonila državno zemljište koje je uredila i ono je
sadašnji prostor tvrtke. Odlukom Poglavarstva Grada Vukovara to zemljište je nakon
formiranja tvrtke Vukovarska gospodarska zona preneseno, poklonilo se, prenijelo se u
vlasništvo poklonjeno i Porezna uprava je donijela rješenje po kojem je tvrtka dužna platiti
5% poreza na promet nekretnine. Iz tog razloga je nastala obveza tvrtke i nakon razgovora i
sastanaka došao je do zaključka da postoji mogućnost da se napravi predstečajna nagodba
prema Ministarstvu i Poreznoj upravi, a u ovom trenutku je jedino to moguće napraviti te je o
istom obavijestio i direktora tvrtke.
S. Milaković – komentira obnovu škole N. Andrića, napominje da se o toj temi dosta
raspravljalo i kaže da je u državni proračun uvrštena stavka za obnovu spomenute škole na
intervenciju kluba zastupnika SDSS-a i pita gradonačelnika da li mu je spomenuta informacija
poznata.
Gradonačelnik - odgovara da misli da je to pozitivno i da je on razgovarao s oba ministra o
tome i da je i zajedničkim naporom zastupnika iz Vukovara i 5. Izborne jedinice to uvršteno u
Državni Proračun. Napomenuo je da tih milijun kuna neće biti dostatno, ali da će pomoći i da
treba uložiti još napora da se škola obnovi i djeca dobiju primjeren prostor.
M. Mikerević - podstavio je pitanje gradonačelniku vezano za problematiku otkupa stanova,
pogotovo u Borovo u Naselju te pita da li je razgovarao sa resornim ministrom. Napominje da
su u ovoj godini prodana samo tri stana te da sve to stoji iako je u interesu Grada da se svi
stanovi prodaju.
Gradonačelnik - odgovara da je planirana stavka iz prihoda od prodaje stanova za ovu godinu
bila 25 miliona, ali je ostvareni prihod bio malo iznad 12 miliona i problema je bilo zbog
promjene naziva i ustroja ministarstava, kao i zbog povećanja etalonske vrijednosti stanova sa
700 na 790. Dalje kaže kako je uputio pismo da ne dođe do povećanja otkupne cijene stanova
te najavio da će Vlada donijeti odluku da cijena ostane ista. I sam ističe da je postupak spor,
ali je takav.
M. Mikerević - napominje da građani nisu krivi niti bi trebali pristati na uvećanu etalonsku
cijenu stanova jer godinama čekaju da iste otkupe, ali isto ne mogu zbog birokracije.
Z. Dedić komentira obnovu ulica oko Vodotornja i smatra da je gradonačelnik prešao svoje
ovlasti jer su troškovi prešli 4,3 milijuna kuna, iako gradonačelnik može raspolagati bez
Gradskog vijeća samo sa 900,000 ili milijun kuna. Kaže da nije siguran, a i da neki građani
smatraju isto, da li gradonačelnik pogoduje nekim tvrtkama. Pita je zašto vijećnici nisu
raspravljali o tim radovima. Mišljenja je da Gradsko vijeće ako ne raspravlja o takvim
stvarima gubi svoju svrhu i pitao je gradonačelnika razlog za takvo postupanje, ali je
napomenuo da on već zna zašto i da će i građani Vukovara uskoro saznati.
Gradonačelnik - odgovara da su Gradski vijećnici usvojili proračun gdje sve to stoji, a posao
je bio predmet javne nabave i na javnom natječaju je najpovoljnija tvrtka dobila posao.
Z. Dedić: Rekao je da nije zadovoljan odgovorom jer je posao isplaćen i dogovaran u više
navrata što znači, po njegovu mišljenju, da je urađeno 4-5 narudžbenica ili javnih nabava.
Napominje da nije nepismen i da razumije proračun, ali isto tako razumije zašto
gradonačelnik posao radi na takav način ističući da su sve ulice otvorene zajedno.
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V.Erak - postavlja pitanje zašto nema pomaka u realizaciju projekta Adica od strane EKO
centra Hrvatske koji bi poboljšao turističku sliku grada i kojim su vijećnici bili zadovoljni, ali
nakon toga nije se dogodio pomak.
Gradonačelnik - odgovara da se projekt razvija u skladu sa mogućnostima i da će se u
konačnici aplicirati za europske fondove.
V.Erak - postavlja pitanje o klubovima i udrugama koji koriste sredstva iz gradskog
proračuna; zašto ti klubovi i udruge, koji imaju obvezu podnijeti izvješća o potrošnji, to ne
dostavljaju Gradskom vijeću.
Gradonačelnik – odgovara da to nije obveza, ali isto tako svaki vijećnik ima pravo tražiti uvid
u isto. Napominje da je rok za podnošenje izvješća 1. ožujak i ista odjel i jedinica za reviziju
pregledaju te po potrebi ukažu na nedostatke i podnose svoja izvješća. Kaže da klubovi koji
ne podnesu zadovoljavajuća izvješća ne mogu sudjelovati u natječaju za sljedeću godinu.
V. Erak – mišljenja je da nije samo na gradonačelniku da odlučuje o ispravnosti izvješća i
načinu na koji oni utroše sredstva već na onima koji su sredstva svojim glasom i odobrili.
Gradonačelnik – informira vijećnika na kojem principu se radi u Županijskoj skupštini i u
Saboru te daje primjer da ni on kao saborski zastupnik ne dobije izvješće ali isto može
zatražiti na uvid.
A. Jakumetović - komentira otpuštanje nekih djelatnika na početku mandata gradonačelnika te
kaže da se jedan od njih vratio na svoje radno mjesto odlukom suda. Nastavlja i pita tko će
odgovarati za takvo, kako napominje, „nezakonito otpuštanje“ i tko će snositi štetu za isto.
Gradonačelnik - odgovara da ne zna o kojoj se osobi radi te je zamolio da vijećnik imenuje
osobu o kojoj se radi.
A. Jakumetović - odgovara gradonačelniku da se radi o gospodinu Vlatku Štimcu.
Gradonačelnik - odgovara da je riječ o pogrešnoj osobi jer g. Štimac nije bio otpušten nego na
bolovanju, imenovani je bio neraspoređen, a da se sudski žalio na mirovinu.
K. Raguž – kaže da ima informaciju da se u gradskoj tvrtki Komunalac zapošljavaju osobe
koje su sudjelovale u agresiji na Vukovar i Republiku Hrvatsku te pita da li su iste točne.
Gradonačelnik - odgovara da nema popis niti informacije, niti da nakon 20 godina zanima,
gdje je tko bio u ratu i kaže ako vijećnik ili bilo tko drugi ima informacije o osobama koje su
počinile zločine da ih prijave jer je to i dužnost svakog od nas. Ističe da se o takvim pitanjima
nema pravo baviti ni gradonačelnik ni Gradsko vijeće.
K. Raguž - napomenuo da se nada da to neće postati praksa jer je na snazi u Gradu nova
koalicija.
Gradonačelnik – postavlja pitanje vijećniku koja je po tome stara koalicija.
D. Barna - izražava žaljenje obitelji Sabo za nemile događaje, ali je prekinut od strane
predsjednika. Na vlastito inzistiranje komentira da nije u redu što je gradonačelnik izjavio da
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je ovaj događaj imao politički motiv te je time „optužio“ Hrvatsku Demokratsku Zajednicu.
Nakon ponovnog upozorenja nastavlja i kaže kako je stav HDZ-a da je mogući motiv veliki
broj kaznenih prijava koje je sam gradonačelnik pokrenuo i koje su pokrenute prema njemu.
Postavlja je pitanje gradonačelniku da li će tražiti da se ti procesi ubrzaju:
Gradonačelnik – odgovara da vijećnike doživljava kao kolege i suradnike bez obzira na
politička opredjeljenja i time završava komentar na uvodnio dio izlaganja vijećnika D. Barne.
Dalje nastavlja i kaže da nikog nije okrivio i da se nada da će policija i institucije obaviti svoj
posao.
D. Barna – komentira kako se nada da će policija riješiti taj slučaj, ali je opet napomenuo da
ako je motiv politički da će to obeshrabriti poduzetnike da dođu i ulažu u Vukovar i ako i nije
gradonačelnik to rekao, to su mediji tako shvatili i prenijeli. Siguran je da iza svega ne stoji
HDZ te da je već bilo napada na gradonačelnika, ali isti nisu dospjeli u javnost.
I. Penava - Upozorava na neučinkovitost povodom čišćenja ulica ove godine i da su one i
dalje pune snijega i leda.
Gradonačelnik - odgovara da je u odnosu na druge gradove, okolnosti, kao i na mehanizaciju i
tehniku kojim grad raspolaže, posao obavljen kvalitetno. Dalje napominje kako i vlasnici
objekata i građani sami trebaju poštivati komunalni red i po istom postupati.
I. Penava - komentira da je gradonačelnik u pravu što se tiče Komunalca i tehnike, ali da nije
zadovoljan s tim stanjem.
Gradonačelnik - odgovara da bi bilo odlično kad bi tvrtka Komunalac imala financijske
mogućnosti za ulaganje u dodatne strojeve, ali to sada nije tako i dodaje da je tvrtka obavila
odličan posao u skladu s mogućnostima, radnici su radili 24 sata na terenu i omogućili
prohodnost cesta do svih škola, vrtića, bolnica, javnih ustanova i dr. te nitko nije bio
onemogućen istima pristupiti.
I. Penava – komentira da je ministar Grčić odobrio gradnju zatvorenog bazena u Gradu
Vukovaru, a kojeg je inicirao HDZ. Postavlja pitanje gradonačelniku, koji je tvrdio da je
„većina građana“ u anketi koju je proveo „za otvoreni bazen“, a sam ima saznanja da je
ministar Grčić proveo istu anketu i da je od 600 građana njih čak 70% bilo za zatvoreni, a tek
15% za otvoreni bazen, da li će se ispričati javnosti.
Gradonačelnik – komentira kako je anketa pokazala da se 48% građana izjasnilo za otvoreni
bazen kakav je i nekada bio, 41% se izjasnilo za zatvoreni, a ostali da nisu vremena za
gradnju bazena. Komentira da je za anketu bitno kako formirati pitanje i shodno tome se
dobije mišljenje anketiranih, a pitanje ministarstva je bilo da li građani žele da se bazen
nastavi graditi ili da se sve obustavi. Samim time jasno je što se anketom htjelo. Komentira da
je taj projekt inicijativa i provedba Fonda za obnovu i razvoj, a ne HDZ-a. smatra da je tako
vrijedan projekt, cca. 80 miliona kuna, zavrijedio javnu raspravu.
I. Penava – komentira ankete i Grada i ministra Grčića te zaključuje da je HDZ u koaliciji s
građanima jer ne vidi drugo objašnjenje.
P. Karaula – komentira smjenu u Skupštinama gradskih tvrtki i kako je smijenio sve uprave
gradskih tvrtki osim Vukovarske gospodarske zone te pita je li zadovoljan njihovim radom.
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Također napominje da je gradonačelnik dobio Zonu na pladnju, ali da u nju nije doveo
gospodarstvenike nego policiju, da je dignuo prijave protiv bivše uprave koje su odbačene i da
je rastjerao sve koji su zainteresirani za ulaganje. Postavlja pitanje gradonačelniku što je
učinio u gospodarskoj zoni i koliko je radnih mjesta u njoj otvoreno.
Gradonačelnik - odgovara da su vijećnici izabrali skupštinu. Komentira stav Nadzornog odbor
i Skupština te kaže kako puno toga treba raspetljati, pogotovo oko parcela koje ničemu nisu
koristile, vlasnik koji nemaju nikakvu odgovornost…..; analizirajući zatečeno stanje kaže
kako je ono uzrok tome što je zona u ovakvoj situaciji te napominje da nisu sve prijave
odbačene, nego su neke i dodatno pokrenute.
P. Karaula – komentira izlaganje gradonačelnika kao nešto što uvijek ponavlja i ponovno
postavlja pitanje koliko je radnih mjesta otvoreno. Podsjetio je i na predizborno obećanje o
3.000 novih radnih mjesta, a potrošio je cijeli mandat na političke govore i ponovo pokretanje
odbačenih prijava.
Gradonačelnik - odgovara da spomenuto nije koristio u svojoj kampanji te da ne otvara
gradonačelnik niti Grad radna mjesta nego gospodarstvenici, a da su gradske vlasti tu da
naprave preduvjete za to.
P. Karaula – slaže se da ne zapošljava Grad nego stvara preduvjete, ali napominje da Upravni
odjelu za gospodarstvo smanjuje potrošnju i da je pročelnik istog ujedno i direktor VGZ.
Dalje komentira da imamo ljude koji su plaćeni da stvore preduvjete, a to nisu učinili.
Gradonačelnik - odgovara da su preduvjeti stvoreni raspetljavanjem određenih situacija kao i
realiziranjem projekta poduzetničkog inkubatora.
Aktualni sat je završen.
Nakon aktualnog sata gradonačelnika vijećnica Danica Travarić – predsjednica
Komisije za dodjelu koncesija predlaže dopunu Dnevnog reda:
 Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete na
području grada Vukovara temeljem pisanog ugovora
Vijećnik Z. Dedić predlaže da se točka pod rednim brojem 22. „Donošenje Rješenja o
imenovanju članova natječajnog Povjerenstava za imenovanje ravnatelja Javne ustanove u
kulturi Hrvatski dom Vukovar“ izbaci sa Dnevnog reda.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje dopunske točke što je jednoglasno
prihvaćeno. Dopunska točka se uvrštava pod redni broj 23. Dnevnog reda.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog vijećnika Z. Dedića za brisanje točke 22. iz
Dnevnog reda i isto sa 9 glasova „ZA“ nije usvojeno.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda sa dopunskom točkom i isti je
jednoglasno usvojen.
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DNEVNI

RED

1. Usvajanje:
a. Zaključka o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika
Dragana Crnogorca i verifikaciji mandata vijećnika Nebojše Vidovića
b. Zaključka o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnice
Mirjane Ivanković i verifikaciji mandata vijećnika Ivana Penave
(Izvjestitelj: D. Travarić)
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2012.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2012.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2013. Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Sabo)
6. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2013. Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Lončar)
7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2013.
Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i V. Surma Szabo)
8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2013.
Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i R. Marić)
9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2013.
Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Miličić)
10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2013.
Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Ž. Jukić)
11. Donošenje Odluke o donošenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
12. Donošenje Odluke o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2013.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
13. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u športu Grada
Vukovara za 2013.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo)
14. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u kulturi,
tehničkoj kulturi i ostalim područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i humanitarnoj
djelatnost za 2013.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo)
15. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.
(Izvjestitelj: G. Bošnjak i D. Njegić)
16. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2013.
(Izvjestitelj: G. Bošnjak i D. Njegić)
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17. Donošenje:
a. Odluke o Proračunu Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.
b. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2013.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)
18. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
19. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
20. Donošenje:
a. Odluke o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o osnivanju Javne ustanove Slavonska
energetska agencija (SEA)
b. Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Slavonska energetska
agencija (SEA)
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
21. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Grada Vukovara
(Izvjestitelj: G. Bošnjak i B. Šekuljica)
22. Donošenje Rješenja o imenovanju članova natječajnog Povjerenstava za imenovanje
ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelj: P. Augustinov)
23. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete na području
grada Vukovara temeljem pisanog ugovora
(Izvjestitelj: D. Travarić)
24. Prijedlozi i informacije
TOČKA 1.
USVAJANJE:
a. ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE O
PRESTANKU MANDATA VIJEĆNIKA DRAGANA CRNOGORCA I
VERIFIKACIJI MANDATA VIJEĆNIKA NEBOJŠE VIDOVIĆA
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata gradskom vijećniku s
prijedlogom za verifikaciju mandata zamjeniku gradskog vijećnika.
II.
Utvrđuje se da mandat prestaje gradskom vijećniku Draganu Crnogorcu - SDSS.
III.
Verificira se mandat gradskom vijećniku Nebojši Vidoviću – SDSS, zamjeniku
Dragana Crnogorca.
Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
b. ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE O
PRESTANKU MANDATA VIJEĆNICE MIRJANE IVANKOVIĆ I
VERIFIKACIJI MANDATA VIJEĆNIKA IVANA PENAVE
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
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ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata gradske vijećnice s
prijedlogom za verifikaciju mandata zamjeniku gradskog vijećnika
II.
Utvrđuje se da mandat prestaje gradskoj vijećnici Mirjani Ivanković – HDZ.
III.
Verificira se mandat gradskom vijećniku Ivanu Penavi - HDZ, zamjeniku Mirjane
Ivanković.
Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Predsjednik poziva nove vijećnike da daju svečanu prisegu. Nakon pročitane prisege
nazočni vijećnici glasno su izgovorili riječ „PRISEŽEM“.
TOČKA 2.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012.
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – izjasnit će se nakon rasprave.
U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: I. Gavrić, L. Nikšić, D. Barna, A. Jakumetović, S.
Milaković, G. Bošnjak i k. Raguž.
Nakon rasprave predsjednik moli Klub da se izjasni.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – ne prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – suzdržani.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 19 glasova „ZA“, 7
glasova „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ donosi
ODLUKA
Prihvaćaju se Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu koje su sastavni dio ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012.
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PROGRAMA

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – izjasnit će se nakon rasprave.
U raspravi su sudjelovali: D. Barna, R. Rapan, M. Mikerević, S. Milaković, gradonačelnik, L.
Nikšić, predsjednik, T. Šota, P. Karaula, Đ. Macut, I. Penava, V. Erak i K. Raguž.
Nakon rasprave predsjednik moli Klub da se izjasni.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – ne prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – suzdržani.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 19 glasova „ZA“, 7
glasova „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ donosi
ODLUKA
Prihvaćaju se Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2012. godinu koje su sastavni dio ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA 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.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – izjasnit će se nakon rasprave.
U raspravi su sudjelovali: gradonačelnik, D. Barna, R. Rapan, I. Gavrić, V. Erak, T. Šota i K.
Raguž.
Nakon rasprave predsjednik moli Klub da se izjasni.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – ne prihvaća se.
I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – ne prihvaća se.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 19 glasova „ZA“ i 9
glasova „PROTIV“ donosi
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ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
GRADA VUKOVARA ZA 2012.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013.
DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: S. Milaković i D. Sabo.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića Vukovar 1 za 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013.
DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 2
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: S. Milaković i S. Lončar.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića Vukovar 2 za 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i V. Surma Szabo – ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: V. Erak, V. Surma Szabo, G. Bošnjak, predsjednik i P.
Augustinov..
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan Gradske knjižnice Vukovar za 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 8.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: P. Augustinov, R. Marić, A. Jakumetović, predsjednik, S.
Šijaković.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan Gradskog muzeja Vukovar za 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 9.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI
DOM VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: I. Gavrić, S. Milaković i I. Miličić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan Javne ustanove u kulturi Hrvatski
dom Vukovar za 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 10.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i Z. Jukić – zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: Đ. Macut, Z. Jukić, D. Barna, S. Milaković i P. Karaula..
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
za 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 11.
DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – izjasnit će se nakon rasprave.
U raspravi su sudjelovali: R. Rapan, L. Nikšić, gradonačelnik, A. Jakumetović, M. Mikerević,
D. Barna, A. Džalto, P. Karaula, I. Gavrić, P. Augustinov, Z. Dedić i S. Milaković.
Amandmani:
1. Amandman Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prijedlog da se za odlagalište
komunalnog otpada sredstva umanje za 3.000.000,00 kn, a ista preusmjere u sredstva
pričuve.
Gradonačelnik amandman odbija.
Predlagatelj odustaje od amandmana.
2. Amandman Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prijedlog da se za šetnicu uz
Vuku-izgradnja umjesto 16.000.000,00 kn odobri 13.000.000,00 kn, a sredstva u visini
3.000.000,00 kn dodaju za uređenje Trga Trpinjska cesta tako da ista iznose
3.050.000,00 kn.
Gradonačelnik amandman odbija.
Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 12 glasova „ZA“ nije usvojen.
Nakon rasprave predsjednik moli Klub da se izjasni.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – suzdržani.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – suzdržani.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – suzdržani.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i
12 glasa „SUZDRŽAN“ donosi
ODLUKA
Prihvaća se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu koji je sastavni dio ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 12.
DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – suzdržani.
U raspravi su sudjelovali: S. Milaković, L. Nikšić, predsjednik.
Nakon rasprave predsjednik moli Klub da se izjasni.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – ne prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – ne prihvaća se.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“, 10
glasova „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ donosi
ODLUKA
Prihvaća se Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2013.
godinu koji je sastavni dio ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 13.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH
POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA ZA 2013.
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.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – izjasnit će se nakon rasprave.
U raspravi su sudjelovali: R. Rapan, gradonačelnik, predsjednik, T. Šota, D. Barna, I. Penava,
D. Hiloker-Radumilo, P. Karaula, V. Erak, S. Milaković i I. Gavrić..
Amandmani:
1. Amandman Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prijedlog da se muškom
odbojkaškom klubu Vukovar umjesto predloženih 150.000,00 kn odobre sredstva u
visini 300.000,00 kn.
Gradonačelnik amandman odbija.
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Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 12 glasova „ZA“ nije usvojen.
2. Amandman Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prijedlog da se Klubu sjedeće
odbojke Vukovar umjesto predloženih 10.000,00 kn odobre sredstva u visini od
20.000,00 kn.
Gradonačelnik je amandman prihvatio i isti je sastavni dio proračuna.
3. Amandman Kluba vijećnika HDZ-a – prijedlog da se HNK Borovo umjesto
predloženih 20.000,00 kn odobre sredstva u visini 40.000,00 kn.
Gradonačelnik amandman odbija.
Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 12 glasova „ZA“ nije usvojen.
4. Amandman Kluba vijećnika HDZ-a – prijedlog da se HNK Mitnica umjesto
predloženih 20.000,00 kn odobre sredstva u visini 40.000,00 kn.
Gradonačelnik amandman odbija.
Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 12 glasova „ZA“ nije usvojen.
5. Amandman Kluba vijećnika HDZ-a – prijedlog da se HNK Lipovača umjesto
predloženih 20.000,00 kn odobre sredstva u visini 40.000,00 kn.
Gradonačelnik amandman odbija.
Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 12 glasova „ZA“ nije usvojen.
6. Amandman Kluba vijećnika HDZ-a – prijedlog da se Ženskom rukometnom klubu
Vukovar umjesto predloženih 130.000,00 kn odobre sredstva u visini 160.000,00 kn.
Gradonačelnik amandman odbija.
Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 12 glasova „ZA“ nije usvojen.
7. Amandman Kluba vijećnika HDZ-a – prijedlog da se Nogometna škola „Mali
Vukovarac“ Vukovar uvrsti u Proračun te da se umjesto predloženih 0 kn odobre
sredstva u visini 180.000,00 kn.
Gradonačelnik amandman odbija.
Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 12 glasova „ZA“ nije usvojen.

Nakon rasprave predsjednik moli Klub da se izjasni.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – ne prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – ne prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – ne prihvaća se.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i
12 glasa „PROTIV“ donosi
ODLUKA
Prihvaća se Program financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2013.
koji je sastavni dio ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 14.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH
POTREBA U KULTURI, TEHNIČKOJ KULTURI I OSTALIM PODRUČJIMA,
SOCIJALNOJ, ZDRAVSTVENOJ I HUMANITARNOJ DJELATNOST ZA 2013.
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 – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – izjasnit će se nakon rasprave.
U raspravi su sudjelovali: P. Karaula, Đ. Macut, R.Rapan, gradonačelnik, predsjednik, S.
Milaković, V. Erak, I. Gavrić, A. Jakumetović, D. Holoker-Radumilo, V. Erak i Z. Dedić.
Amandmani:
1. Amandman Kluba vijećnika SDSS-a – prijedlog da se Vijeću srpske nacionalne
manjine umjesto predloženih 93.000,00 kn odobre sredstva u visini 100.000,00 kn.
Gradonačelnik amandman odbija.
Klub vijećnika SDSS-a povlači amandman.
2. Amandman Kluba vijećnika SDSS-a – prijedlog da se Srpskom kulturnom društvu
„Prosvjeta“ Zagreb, pododbor Vukovar umjesto predloženih 5.000,00 kn odobre
sredstva u visini 15.000,00 kn.
Gradonačelnik amandman odbija.
Klub vijećnika SDSS-a povlači amandman.
3. Amandman Kluba vijećnika SDSS-a – prijedlog da se KUD-u Sloga umjesto
predloženih 145.000,00 kn odobre sredstva u visini 170.000,00 kn.
Gradonačelnik je amandman prihvatio i isti je sastavni dio proračuna.
4. Amandman Kluba vijećnika HDZ-a – prijedlog da se Udruzi umirovljenika i invalida
rada grada Vukovara umjesto predloženih 2.000,00 kn odobre sredstva u visini
15.000,00 kn.
Gradonačelnik je amandman prihvatio i isti je sastavni dio proračuna.
5. Amandman Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prijedlog da se KUD-u „Kolo“
Vukovar umjesto predloženih 10.000,00 kn odobre sredstva u visini 77.000,00 kn.
Gradonačelnik djelomično prihvaća amandman da se KUD-u Kolo poveća iznos na
30.000,00, a da se sredstva pričuve smanje za 20.000,00 kuna.
Klub vijećnika HSP-a dr. A. Starčević prihvaća prijedlog gradonačelnika i odustaje od
amandmana.
6. Amandman Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prijedlog da se Zavičajnom
klubu kordunaša i banijaca „Miloš Vojnović“ ne odobre predložena sredstva u iznosu
5.000,00 kn već da se ista svrstaju u sredstva pričuve.
Gradonačelnik amandman odbija.
Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 12 glasova „ZA“ nije usvojen.
Nakon rasprave predsjednik moli Klub da se izjasni.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – ne prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – ne prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – ne prihvaća se.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i
10 glasa „PROTIV“ (vijećnici D. Barna i T. Šota nisu u vijećnici) donosi
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ODLUKA
Prihvaća se Program financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i ostalim
područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i humanitarnoj djelatnosti Grada Vukovara za 2013. koji
je sastavni dio ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 15.
DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA
2013.
Vijećnik D. Barna se vratio u vijećnicu.
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i D. Njegić – pročelnica 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem
uplate šumskog doprinosa u Proračun Grada Vukovara za 2013. godinu.
Članak 2.
U 2013. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 80.000,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za financiranje izgradnje komunalne
infrastrukture.
Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 16.
DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
PRODAJE, ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA 2013.
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i D. Njegić – pročelnica 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
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V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: Đ. Macut, D. Njegić..
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 23 glasa „ZA“ i 4
glasa „SUZDRŽAN“ donosi
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Programom utroška sredstava ostvarenih ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, utvrđuje se
namjena korištenja i kontrola utroška sredstava koja su prihod Proračuna Grada Vukovara, na
čijem području se nalazi poljoprivredno zemljište.
Članak 2.
U Proračunu Grada Vukovara za 2013. godinu predviđena su sredstva u iznosu od
2.000.000,00 kuna, a utrošit će se za slijedeću namjenu:
- sanacija nerazvrstanih cesta ruralnog dijela Grada.
Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 17.
DONOŠENJE:
A. ODLUKE O PRORAČUNU GRADA VUKOVARA ZA PERIOD OD 1.
SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013.
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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – izjasnit će se nakon rasprave.
U raspravi su sudjelovali: D. Barna, S. Milaković i gradonačelnik.
Usmeni amandman Kluba vijećnika SDSS-a – prijedlog da se Nova škola i sredstva odobrena
za istu brišu iz proračuna.
Predsjednik daje na glasovanje usmeno uvrštavanje amandmana što je jednoglasno
prihvaćeno.
Gradonačelnik prihvaća amandman.
Nakon rasprave predsjednik moli Klub da se izjasni.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – ne prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – ne prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – ne prihvaća se.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 11
glasova „PROTIV“ donosi
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ODLUKA O PRORAČUNU GRADA VUKOVARA
ZA PERIOD OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
B. ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2013.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 11 glasova „PROTIV“
donosi
ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
GRADA VUKOVARA ZA 2013.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 18.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM
DOPRINOSU
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: V. Erak i L. Nikšić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 19.
DONOŠENJE ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: I. Vojnović i L. Nikšić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
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ODLUKA
o nerazvrstanim cestama na području Grada Vukovara
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 20.
DONOŠENJE:
A. ODLUKE O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA SPORAZUMA O OSNIVANJU
JAVNE USTANOVE SLAVONSKA ENERGETSKA AGENCIJA (SEA)
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
I.
Prihvaća se prijedlog sporazuma o osnivanju javne ustanove Slavonska energetska
agencija (SEA).
II.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vukovara da u ime Grada Vukovara potpiše
sporazum iz točke I. ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
B. ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE
USTANOVE SLAVONSKA ENERGETSKA AGENCIJA (SEA)
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik 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.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: M. Mikerević i L. Nikšić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
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ODLUKA
Imenuje se gradonačelnik Grada Vukovara Željko Sabo, teolog, OIB: 03218069026,
za predstavnika Grada Vukovara - člana Upravnog vijeća javne ustanove Slavonska
energetska agencija (SEA).
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 21.
DONOŠENJE RJEŠENJA O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i B. Šekuljica – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu
zaštitu..
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Grada Vukovara
U Rješenju o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vukovara („Službeni
vjesnik“ Grada Vukovara br.4/09 i 3/11), u točki III., pod rednim brojem 4. umjesto imena i
prezimena „ Željko Šimundić“ stavlja se ime i prezime „Miro Bradić“, pod rednim brojem 5.
umjesto imena i prezimena Krešimir Šlafhauzer stavlja se ime i prezime Mile Kunac, pod
rednim brojem 9. umjesto imena i prezimena Marinko Leko stavlja se ime i prezime Vlado
Križan .
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 22.
DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA NATJEČAJNOG
POVJERENSTAVA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE U
KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su usdjelovali: gradonačelnik, P. Karaula, S. Milaković, D. Barna i G. Bošnjak.
Gradonačelnik ulaže amandam te predlaže da se za članove Natječajnog povjerenstva imenuju
1. Danijela Stanković
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2. Dejan Drakulić
Sa 16 glasova „ZA“ amandman je prihvaćen.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 11 glasova
„PROTIV“ donosi
RJEŠENJE
I
U Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove u
kulturi Hrvatski dom Vukovar imenuju se:
1. Danijela Stanković, predsjednica – Grad Vukovar
2. Dejan Drakulić, član – Grad Vukovar
Jednog člana povjerenstva imenuje ravnatelj iz reda stručnih djelatnika Ustanove.
II
Zadaća povjerenstva je pripremiti i objaviti natječaj za imenovanje ravnatelja Javne
ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar i nakon prikupljenih prijava predložiti Gradskom
vijeću kandidata za ravnatelja ustanove.
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 23.
DONOŠENJE ODLUKE O POVJERAVANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI
JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA TEMELJEM PISANOG
UGOVORA
Uvodno obrazloženje Danica Travarić – predsjednica Komisije za dodjelu koncesija.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi

ODLUKU
o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete
na području grada Vukovara temeljem pisanog ugovora
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 24.
PRIJEDLOZI I INFORMACIJE
Dovršeno u 17.00 sati.
Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Džanak

Zapisnik vodila
Anita Sablić
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