
1 
 

Z A P I S N I K 

 

s 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 30. ožujka 2017., u Gradskoj 

vijećnici soba br. 36, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 8,00 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Pilip Karaula, Igor Gavrić, Radivoj Đurić, Sava Manojlović, Alen 

Jakumetović, Krešimir Raguž, Robert Rapan, Tomislav Šota, Mirjana 

Semenić-Rutko, Darko Buljan, Biljana Gaća, Goran Bošnjak, Zoran 

Konjević, Nebojša Bajić, Srđan Kolar, Dejan Drakulić, Nebojša 

Vidović, Mirjana Oreščanin 

 

Odsutni vijećnici: Marina Budimir, Nenad Bučko i Slavica Jelinić 

   

Ostali nazočni: Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika – M. Pavliček, M. Budimir i 

S. Milaković 

Pročelnici – G. Martinović, L. Nikšić, M. Sekulić, V. Šibalić, J. Ivančić, 

A. Živanović, N. Gažo i S. Tokić 

R. Marić – Gradski muzej Vukovar 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

J. Beljička Karlaš – Dječji vrtić Vukovar 2 

Maja Džapo - Dječji vrtić Vukovar 1 

I. Szabo i B. Gotal – Sportski objekti Vukovar 

Z. Jukić – Javna vatrogasna postrojba Vukovar 

J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar 

M. Zebec – Vodovod grada Vukovara d.o.o. 

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o. 

D. Foriš – Razvojna agencija Vukovar d.o.o. 

M. Đermadi – Hrvatski radio Vukovar 

B. Šašić – viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i 

mjesne odbore i predstavnici medija. 

 

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i poziva Boška Šašića, višeg 

savjetnika za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesne odbore da izvrši prozivku 

vijećnika. 

Nakon prozivke utvrđuje se kako je na sjednici nazočno 18 od ukupno 21 vijećnika te se 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 34. sjednice, održane 22. veljače 

2017. 

D. Buljan – kaže kako pod točkom 7. nije ispravno upisano tko je kako glasovao te traži da se 

isto ponovno presluša i ispravi. 

 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 34., sjednice s naznačenim 

ispravcima, održane 22. veljače 2017. i isti je jednoglasno (18) usvojen. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

Igor Gavrić: navodi da ima dosta upita od građana, s obzirom da je gospodarska zona zaživila 
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kaže da ima radnika koji rade drugu I treću smjenu te da imaju potrebu za prijevozom 

kućama. Zanima ga postoji li mogućnost uvođenja linije u u 22 sata. 

 

Marijan Pavliček: kaže da će iz Komunalno odjela uputiti dopis lokalnom prijevozniku  

Čazmatransu te misli da se može izaći u susret. Navodi da je svima u interesu da se olakša 

dolazak I odlazak pogotovo jer većina radnika nema osobne automobile. 

 

Igor Gavrić: kaže da ima još jedno pitanje u u ime župljana Crkve Kraljice Mučenika. Navodi 

da imaju problem pri dolasku u crkvu vezano za spoj Nove ulice I Vlahe Bukovca. Zanima ga 

može li se to do kraja asfaltirati iz razloga što je I zemljište u gradskom vlasništvu. 

 

Goran Martinović: kaže da će uzet u obzir. 

 

Biljana Gaća: ima dva pitanja, jedno u ime kluba a drugo u osobno ime. Pitanje u osobno ime 

vezano je za kulturu. Kaže da je dobila informaciju I da je sama provjerila da Grad Vukovar 

šalje javne pozive udrugama I područja kulture I tehničke kulture što nije u skladu sa 

zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi koje su posebice definirane u članku 1. gdje 

postoji obaveza  svih jedinica lokalne uprave I samouprave za sveobuhvatno financiranje 

kulturnih djelatnosti I Grad Vukovar kao jedni grad u našoj županiji ne pruža mogućnost svim 

subjektima, bilo ustanovama ili institucijama, osim udrugama da takve programe I realiziraju 

što po zakonu moraju. Navodi da su neke ustanove pisale I upozoravale pročelnicu da javni 

poziv nije u skladu sa zakonom o financiranju. Tvrdi da je pročelnica upoznata s time ali da se 

ništa nije promijenilo. Navodi da se Državni arhiv, škole, vrtići ne mogu prijaviti za neki 

program. Zanima ju kad to planira promijeniti I zašto se to događalo. 

 

Marijan Pavliček: Navodi da nije upoznat s time te da će provjeriti, Kaže da je upućen da 

županija ima programe gdje se mogu javiti Državni arhiv I slično, te kaže da je Grada 

fokusiran samo na udruge s područja grada Vukovara. 

 

Marina Sekulić: kaže da je upoznata sa žalbama  iz ustanove Državnog arhiva, to jest da su 

imali primjedbu da se ne mogu prijaviti na javni poziv. Navodi da je grad Vukovar do sada 

imao tu praksu da su financirali rad udruga u kulturi I tehničkoj kulturi te kaže da su tako 

dalje I nastavili, a da što se tiče rada nekih ustanova, da financiraju rad ustanova kroz redovni 

program financiranja, a što se tiče Državnog arhiva kaže da su imali zamolbe koje su rješavali 

po nekim drugim pitanjima. 

 

Biljana Gaća: tvrdi da nije zadovoljna odgovorom, te navodi da krše zakon jer u članku 1. 

jasno stoji da se mora omogućiti da sve jedinice lokalne uprave I samouprave, a ne samo 

županija, nego općine I gradovi, moraju svojim javnim pozivima kojima su sredstva 

namijenjena kulturi, ne smiju diskriminirati ustanove I institucije naspram udruga, te tvrdi da 

se po zakonu ustanove kao Državni arhiv, škole I vrtići imaju pravo prijaviti na isti. Navodi da 

što se tiče zamjenika da uvijek kada oni nešto kritiziraju, onda se uvijek govori da to nije 

valjalo u onoj vlasti, te navodi da su imali tri I pol godine za to ispraviti. 

 

Marijan Pavliček: Tvrdi da sve što se radi, radi se u dobroj namjeni, te ako je došlo do nekog 

kršenja kaže da se može ispraviti. Navodi da mu je žao ako je ona to kao vijećnica tri godine 

znala, a nije nikog na to upozorila, te kaže da se sve može ispraviti. 

 

Biljana Gaća: tvrdi da nije to znala, već da kad je to saznala odmah je na to I upozorila. Drugo 

pitanje je u ime kluba. Tvrdi da danas na sjednici Gradskog vijeća imaju zanimljivu točku pod 
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brojem 17. koja glasi Prijedlog odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje 

prostora I objekta u vlasništvu grada Vukovara. Navodi da u točki 9 piše da će Grad Vukovar 

za korištenje prostora građanima I udrugama od sada naplaćivati po satu 100 kuna. Kaže da 

joj je posebno zanimljiva točka 3 I 4 u kojoj piše da će se prostori gradske vijećnice 

građanima, udrugama I neformalnim građanskim inicijativama naplaćivati po satu 100 kn pod 

krinkom uvođenja reda. Tvrdi da postoji I mogućnost da gradonačelnik nekome da besplatno, 

ali u načelu piše da će se naplaćivati. Navodi da se vrača na staru priču koja se tiče prostorija 

gradskog HDZ-a koje su prvostupanjskom presudom utvrđene kao gradske prostorije, a 

navodi da se to jos uvijek nalazi na visokom trgovačkom sudu. Zanima ju, kada se to sve 

završi, koliko dugo će tako gradske prostorije nekome biti za nula kuna, te ju zanima postoji li 

jos neka politička stranka u Vukovaru koja besplatno koristi prostorije grada, a dok će se 

građanima gradska vijećnica naplaćivati 100 kn po satu. 

 

Marijan Pavliček: navodi da koliko je upoznat, ni jedna stranka ne koristi besplatno gradske 

prostorije. 

 

Darko Buljan: zamolio je da ga se ostavi za kraj zato što ima pitanje za gradonačelnika. 

 

Goran Bošnjak: navodi da će postaviti pitanje vezano za rebalans proračuna. Kaže da razlog 

zbog čega je rebalans došao na dnevni red je povećanje rashoda za zaposlene u upravnim 

tijelima grada I proračunskih korisnika u iznosu od 2.429.000,00 kn. Podsjeća da je u 11. 

mjesecu usvajano izvješće  državne revizije za 2015. godinu, te jedna rečenica glasi da su 

rashodi za plaće u iznosu 12.386.000,00 kuna, te da je isplaćena masa za plače veća od 

dopuštene. Prema propisima dopuštena masa za plaču je 9.900.000,00 kuna, a isplaćena u 

iznosu 11.377.000,00 kuna, odnosno više za gotovo 1.500.000,00 kuna. Zanima ga na šta se 

odnosi ovih 2.429.000,00 kuna povećanja plača za zaposlene u upravnim tijelima grada I 

proračunskih korisnika. 

 

Vlasta Šibalić: navodi da se spomenuta 2.500.000,00 kuna odnosi na novog proračunskog 

korisnika Javnu ustanovu u sportu koja upravlja sportskim objektima u gradu. 

 

Goran Bošnjak: navodi da je zadovoljan. Kaže da su predviđeni rashodi za plače 2.500.000,00 

kuna, a predviđeni prihodi su 1.000.000,00 kuna. Tvrdi da sama razlika između prihoda I 

rashoda prikazuje koliko je ta priča održiva. Kaže kada ta točka dođe na red da će se vidjeti 

koliko će to koštati Grad Vukovar. 

 

Zoran Konjević: postavit će pitanje vezano za intervencijski plan. Misli da većina predviđenih 

projekata koji će kada budu gotovi puniti rashodovnu stranu budžeta. Zanima ga postoje li u 

pripremi  ili realizaciji projekti koji će doprinijeti održivosti grada, gradske uprave I 

institucija, tj koji će popunjavati prihodovnu, a ne rashodovnu stranu. 

 

Marijan Pavliček: kaže da što se tiče ovih projekata iz intervencijskog plana, nije bilo u 

mogućnosti prijaviti visoko profitabilne djelatnosti. Navodi da su osigurali 15.000.000,00 

kuna za poticajne mjere obrtnicima I poduzetnicima, a što se tiče ostalih projekata kaže da 

ravnatelj razvojne agencije VuRa ima u pripremi nekoliko projekata ali da su to dio projekti 

komunalne infrastrukture, a dio je što se tiče pripreme za gospodarsku zonu. Kaže da će 

pročelnik odgovoriti na ta pitanja. 

 

Josip Ivančić: navodi da su do 31. prosinca 2016. prijavili novi projekt za poticanje razvoja 

poduzetničke infrastrukture. Tvrdi da je projekt vrijedan 30.000.000,00 kuna I njegov cilj je 
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izgradnja ekološkog centra u gospodarskoj zoni. Navodi da rade projekte za redovite natječaje 

koji su dostupni svim drugim jedinicama lokalne samouprave u RH, a kaže da je 

intervencijski plan namijenjen za financiranje onih projekata koji ne postoje paralelno 

natječaji koji se objavljuju za cijelu Hrvatsku. 

 

Zoran Konjević: navodi da nije zadovoljan odgovorom, te misli da bi osnovni kriterij svih 

gradskih projekata bio održivost grada I gradskih institucija, smanjenje rebalansa između 

rashoda I prihoda. Kaže da su svejedoci da kule od kamata I dugova padaju I da nećemo jos 

dugo moći kao grad živjeti od pomoći drugih proračuna. 

 

Mirjana Semenić Rutko: navodi da se njeno pitanje odnosi na Hostel Zagreb u Memorijalnom 

centru domovinskog rata u Vukovaru. Kaže da kad je pitala predsjednika memorijalnog centra 

za smještaj za djecu koja će doći na skup katoličke mladeži u Vukovar može osigurati 

smještaj u Hostelu Zagreb, odgovoreno joj je da je navedeni hostel pretrpio štetu od 

20.000.000,00 kuna koja je nastala lošim održavanjem. Navodi da je taj hostel obnovljen i da 

ga je financirao grad Zagreb, te navodi da se on nalazi u našem gradu I da postoji još jedan 

prostor gdje bi se mogli smjestiti turisti I učenici I drugi posjetitelji, te da on sada samo stoji 

sa štetom od navedenih 20.000.000,00 kuna. Zanima ju jel itko iz grada išao se informirati na 

koji način se ta zgrada može obnoviti te može li se staviti u funkciju. 

 

Marijan Pavliček: kaže da osobno nije bio te da je možda bio gradonačelnik. Navodi da će 

predsjednik Gradskog vijeća dati odgovor. 

 

Igor Gavrić: kaže da je on član upravnog vijeća Memorijalnog centra te da će dati odgovor. 

Kaže da su imali sastanak upravnog vijeća u ministarstvu te kaže da je postavio pitanje u vezi 

navedenog hostela koji je zatvoren. Tvrdi da je tražio ispred Grada Vukovara da se navedeni 

objekt vrati nazad u vlasništvo Ministarstva državne imovine, a kaže da će oni kao Grad 

tražiti da im se ta zgrada dodijeli na upravljanje kako bi dobili svoju svrhu. Tvrdi da su 

pokrenili to pitanje I da sada čekaju realizaciju I odgovor Ministarstva državne imovine. 

 

Mirjana Semenić Rutko: zahvaljuje na odgovoru te navodi da joj je drago što se to pokrenulo 

jer će svi imati koristi od toga. 

 

Tomislav Šota: traži informaciju, te kaže da postoji inicijativa od 2005. godine za izgradnju 

obilaznice oko grada Vukovara. Navodi da uz izgradnju svih cesta u gradu, velika želja svih 

građana  da se obilaznica gradi. Kaže da je procurila informacija da sadašnja Vlada I Gradska 

uprava u pregovorima za izgradnju obilaznice. 

 

Marijan Pavliček: navodi da koliko je upoznat, u plan javne nabave Hrvatskih cesta za 2017. 

godinu stavljena prva faza obilaznice od čvora Bršadin do čvora Lužac te se nada da će se s 

tim krenuti. Tvrdi da je činjenica da smo jedino županijsko središte koje nema obilaznicu te se 

nada da će ta investicija realizirati tijekom iduće godine. 

 

Dejan Drakulić: postavlja pitanje vezano uz pješačku stazu uz parkirna mjesta ispred 

Golubice, gdje ljudi koji parkiraju izlaze u grmlje ili žicu. Kaže da misli da to projektom nije 

riješeno na dobar način, Zanima ga postoji li neka mogućnost da se to na neki način riješi I da 

se napravi staza. 

 

Goran Martinović: navodi da izvornim projektom to nije predviđeno ali da će pogledati kako 

riješiti to, te možda staviti jedan red kocki da se može izaći. 
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N. Vidović: pitanje se veže na prošlu sjednicu I na pisani odgovor. Kaže da bi predložio da se 

pisani odgovor dostavi ranije, sa materijalima ako je moguće. Navodi da se zahvaljuje na 

odgovoru, te da su ono što je tražio odgovor dali samo predstavnici poglavarstva I Vura, te da 

nema odgovora Hrvatskog radio Vukovara I Vukovarske gospodarske zone. Navodi da se u 

svim odgovorima navode neki zakonski akti gdje nema nikakve osnove da se daju odgovori. 

Navodi da ga je samo zanimalo koliko šansu za zaposlenje imaju pripadnici nacionalnih 

manjina s obzirom da su svjedoci velikog broja odljeva ljudi sa ovih prostora. Navodi da što 

se tiče gradske uprave ima jedan zaposlenik srpske nacionalne manjine na deset zaposlenih. 

Zanima ga postoji li mogućnost da se taj broj poveća. 

 

Marijan Pavliček: navodi da što se tiče zakona o pravima nacionalnih manjina da Grad 

Vukovar kada prima nove djelatnike, jedan dio njih se ne pozove na tu zakonsku prednost, te 

se ona ostvaruje samo u trenutku kada taj kandidat ima najveći broj bodova u odnosu na 

nekog kandidata koji ne ostvaruje neku zakonsku prednost. Navodi da kad se predstavnici 

manjina prijavljuju na natječaj te neka se pozovu na tu prednost, te da će u slučaju da budu 

najbolji biti primljeni. 

 

N. Vidović: navodi da bi bilo uredu da u natječaju stoji taj poziv I mogućnost poziva. 

 

Dejan Drakulić: pitanje je vezano na temu prebivališta. Navodi da do njih dolazi od strane 

građana  informacije o nekoj vrsti pritisaka što se ti pripadnika srpske zajednice. Kaže da se 

radi o građanima koji žive u Vukovaru I koji su lako dostupni, te da u vrijeme provjere 

većinom nisu dostupni zbog posla, te mu se čini da se neke stvari čine zlonamjerno. Pita 

gradonačelnika jeli upoznat sa tom situacijom odjave prebivališta, te dolazi do toga da čovjek 

ne smije otići na odmor inaće će nakon tri dana odjaviti prebivalište bez ikakvih osnova. Kaže 

da očekuje apel ili dogovor sa načelnikom policije da se o tome povede računa. Zanima ga jeli 

imao kakve informacije. 

 

Ivan Penava: navodi da je imao takvih informacija ali od građana različitih nacionalnosti. 

Kaže da je riječ o metodologiji koju policijska postaja provodi, te ne bi bio prekritičan prema 

policiji jer misli da su stvari otišle u jednu krajnost, I sada se možda ne na najispravniji način I 

pravim metodama to provodi. Tvrdi da ima informacije da ulaze ljudima I da dolaze u pola 10 

navečer I da ljudi budu zatečeni u kupatilu nakon cjelodnevnog posla , te da je to jedini 

trenutak kada su ljudi kući. Misli da je prema policiji dosta nezahvalno jer ne znaju kada je 

pravo vrijeme da se nekoga obiđe. Tvrdi da kao postoji neki prijedlog da će drage volje, te da 

je svima u interesu da policija ustanovi stanje kakvo je, te da pri tome što manje uznemirava 

bilo koga. 

 

Dejan Drakulić: kaže da je ovo više išlo kao neki apel, te tvrdi da policija može u suradnji sa 

nekim gradskim tvrtkama kao što je Vodovod ili Hep, te da bi se izlistaju računa moglo 

provjeriti živi li netko tamo ili ne, ta da naravno oni to terenski po zakonu moraju odraditi. 

Navodi da je problem u načinu provođenja zakona, jer ljude koje ne pronađu u roku od tri 

dana brišu sa tog prebivališta, I da ljudi ne znaju da im je poništeno prebivalište I osobna 

iskaznica te kada dođu na granicu postoji mogućnost kazne od pet tisuća kuna za pokušaj 

prelaska granice sa ne važećim dokumentom. Moli da se porazgovara s načelnikom policije 

da se to provodi na neki drugi način. 

 

Srđan Kolar: navodi da su već postavljali pitanja vezana za produžetak novo izgrađene ulice 

Vile Velebita. Navodi da im je tada rečeno da ima problema sa česticama I Borovom. Nada se 
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da su tom periodu nešto radili po tom pitanju da je nešto napravljano. Tvrdi da je činjenica da 

tamo ima stanovnika koji nemaju cestu, te kaže da je u današnje vrijeme u gradu Vukovaru 

biti bez cest je apsurd. Apelira da je tamo pravoslavna crkva gdje je služba svake nedjelje te 

da postoje problemi kada padne kiša. Zanimaju ga informacije šta je napravljeno u vezi toga. 

 

Ivan Penava: navodi da su mu se građani već obraćali u vezi te dionice. Tvrdi da su stupili u 

kontakt sa tvrtkom Borovo, međutim kaže da aktualna uprava tvrtke Borovo, apsolutno nema 

sluha za Vukovar. Navodi da nemaju sluha ni za aeroklub I za aerodrom niti za vrtiće, tako 

nemaju razumijevanja ni za ovu cestu, niti su imali razumijevanja počevši od radnika Borova 

pa do menadžmenta. Kaže da što se tiče komunikacije aktualnim direktorom borova I 

upravljačkim timom  da su to ljudi koji gravitiraju prema Zagrebu, koji su došli iz Zagreba te 

da od tamo I vode posao. Navodi da on nema nikakvu komunikaciju s njima, te da moli Vladu 

da što prije ovu agoniju Borova završi, ta da konačno na čelo Borova dovede Vukovarce, da 

Vukovarci odlučuju o toj tvrtci. 

 

Srđan Kolar: navodi da je čuo za to, te mu je drago I da se nada da će jedan od prvi zahtjeva 

biti rješavanje ovog problema. 

 

Ivan Penava: navodi da je od sjednice u Vukovaru prošlo pola godine I da Vlada nije još ništa 

napravila, te kaže da ukoliko se ubrzo nešto ne dogodi da će morati ući u neki konflikt sa 

Vladom. Tvrdi da su to interesi grada Vukovara I da ne namjerava od toga odstupiti. 

 

M. Oreščanin: navodi da je pitanje vezano za nadolazeći dan Grada I održavanje sinjske alke 

u gradu. Navodi da je u proračunu predviđeno oko 2.000.000,00 kuna za održavanje alke, 

zanima ju postoji li neki predračun gdje se vidi koliko bi grad mogao uprihodovati od tog 

događaja. 

 

Ivan Penava: kaže da je procjena troškova između 1-2 miliona kuna koji će biti primijenjeni, s 

time da su to procjene na temelju informacija koje su dobili od Viteškog alkarskog društva iz 

Sinja. Navodi da daju svoj maksimum te da su uspjeli doći do određenog broja sponzora koji 

će tu manifestaciju pokriti sa te rashodovne strane. Kaže da se procjenjuje da je trošak tribina 

oko milion kuna, te da zahvaljujući dobroj suradnji sa gradom Zagrebom oni će pokriti sve 

troškove vezane uz tribine. Procjenjuje se da će u gradu biti oko 20 tisuća ljudi, te se nada da 

će svi ugostitelji I oni koji imaju neki smještajni kapacitet biti popunjeni te da je to neki 

sekundarni efekt koji se očekuje. Kaže da će se sve detaljnije znati po završetku događaja 

kada će se moći poravnati svi rashodi I prihodi. Tvrdi da će naplata karata biti za ovu 

manifestaciju ali će sav prihod od karata ići za ustanovu u Sinju koja skrbi o djeci sa 

poteškoćama u razvoju. Upozorio je I na prometnu regulaciju koja će biti izmijenjena. 

 

M. Oreščanin: zahvaljuje se na odgovor. 

 

N. Bajić: pita gradonačelnika da sumira svoj rad po pitanju srpske zajednice s obzirom da se 

bliži kraj mandata. Navodi da je podržavao I da će podržavati gradonačelnikov rad u pitanju 

nastojanja poboljšanja ekonomske slike grada I sugrađana, te da će ga podržati u svemu što će 

poboljšati stanje u gradu što I je prvenstveno njihov zadatak. Navodi da u izvješću vidi 

posjete stranih izaslanstava, te postavlja jedno pitanje kako bi zaštitio dostojanstvo svoga 

naroda, bez obzira kao to netko shvatio. Navodi da vidi da je 10.11.2016. primljeno 

izaslanstvo samoprozvane republike Kosovo. Zanima ga u kojem kontekstu su oni bili u gradu 

jer tvrdi da mu nije jasno kakvu korist grad može imati od te posjete. 
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Ivan Penava: navodi da je ta država formalno I službeno priznata od strane Republike 

Hrvatske, te kaže da kompletna vertikala naše države prepoznaje tu državu kao međunarodni 

pravni subjekt I nemoguća je misija da netko kao lokalna razina, kao najniža razina  u 

vertikali državne vlasti da se ogluši i da negira bilo koga, koga je službeno Hrvatska država 

priznala kao međunarodno priznatu državu. Te stoga tvrdi da je to delegacija kao I svaka 

druga međunarodna delegacija. Kaže da je njihova svrha dolaska je ta što su Albanci sa 

Kosova I hrvati s Kosova zapravo stacionirani u Bogdanovcima i tamo im je centralni 

spomenik za obilježavanje stradalnika njihovog naroda u Domovinskom ratu, te je to bila 

prigoda za posjetu. Tvrdi da uvažava mišljenje vijećnika. 

 

N. Bajić: zahvaljuje na odgovoru i kaže da razumije I uvažava gradonačelnikov stav 

legalnosti jer je na takvoj poziciji. 

 

A. Jakumetović – postavlja pitanje vezano za poticajne mjere u poduzetništvu što smatra 

pokretačem dobrog rada kroz koji se vidi rad Gradske uprave. Zanima ga, u odnosu na prošlu 

godinu, koliko u ovoj godini ima zahtjeva za poticaje i hoće li se ukupna sredstva za 

poduzetnike povećati u odnosu na prošlu godinu. 

 

Gradonačelnik – odgovara da je jučer imao tiskovnu konferenciju na kojoj je predstavljen 

novi program koji uključuje tri nove mjere. Mjere su rađene u suradnji s poduzetnicima 

uključujući njihove potrebe, procjenjujući i sami što će polučiti najbolji učinak. Ponosno je 

predstavljen program koji uključuje 17 mjera u iznosu od 3 mil kuna s tim da su sredstva kroz 

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara i povećana. Nada se da će kroz rebalans proračuna 

do kraja godine još povećati sredstva. Interes je jako velik, u roku 20 dana pristiglo je više od 

60 prijava u ukupnoj vrijednosti od 1.400.000,00 kuna što je pokazatelj kako je mjera pun 

pogodak. Sami rezultati govore u prilog i dodaje da treba nastaviti tim smjerom. S obzirom na 

teškoće koje Vukovar prolazi smatra da tempo treba još pojačati koliko god to izgleda teško 

ili nemoguće, definitivno treba pojačati tempo i ustrajati. Što se tiče napora koji lokalna 

uprava ulaže on je na maksimumu, a bez napora i odluka Vlade značajnije korake nećemo 

moći napraviti. Ali u svakom slučaju najmjerodavniji su gospodarstvenici i djelatnici koji rade 

u tim sektorima i oni su u proteklom periodu dovoljno toga rekli. Kvalitetne i pozitivne iskaze 

kako je Gradska uprava maksimalno ekspeditivna u rješavanju problema, da su pronađene 

najpovoljniji uvjeti za ulaganja u RH lijepo je čuti. 

 

A. Jakumetović – zadovoljan je odgovorom i radom Gradske uprave. To sve je pokazatelj da 

Grad ide ka jednoj pozitivnoj klimi što je osnovni cilj rada lokalne zajednice. 

 

K. Raguž – postavlja pitanje vezano za aero klub Borovo koje djeluje više od 80 godina. Klub 

radi s djecom, imaju školu padobranstva, imaju školu za pilote te organizira i razna natjecanja 

na kojima sudjeluju i drugi klubovi iz RH, čak na natjecanjima sudjeluje i hrvatsko ratno 

zrakoplovstvo s akrobatskim točkama, s njihove piste se i kreće u tretiranje komaraca za 

područje istočne Slavonije. Klub je značajan i u civilnoj zaštiti za područje Grada Vukovara. 

No unazad pola godine klub više nema uvjeta za djelovanje, sastoje se od hangara i piste, koja 

je zemljana i u vlasništvu je tvornice Borovo. Unazad ovih 80 godina nije bilo problema ss 

davanjem piste na korištenje klubu, bilo kroz najam ili kao sponzorstvo. I sada je pista bila u 

najmu, ugovor jr istekao i sadašnja uprava Borova ne želi dati pisu na korištenje klubu, a bez 

nje ne mogu djelovati. Pita može li Grad ikako pomoći jer se ne radi samo o klubu, već i o 

zaposlenicima. Nije jasno zašto Borovo ne želi dati daj prostor na korištenje pošto se on ne 

koristi ni u jednu drugu svrhu. 
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Gradonačelnik – odgovara da je problem bio i prošle godine, uprava Aero kluba redovno 

dolazi po pomoć i pregovaralo se i razgovaralo i prošle godine s upravom Borova. Sav 

spomenuti značaj kluba i ono što on znači za zajednicu dolazi u opasnost jer se uprava Borova 

oglušila da sve pokušaje i dopise koji su im poslani. A zašto je to tako je već spomenuto i 

ranije; Borovo vode ljudi koji nisu iz Vukovara i nemaju senzibiliteta za ništa. Čak i nije toliki 

problem što nisu iz Vukovara već što nemaju nikakav rezultat. Kome sve to reći, pita se, 

ovakvom direktoru – smatra to gubljenjem vremena. Direktor se oglušio na sve inicijative za 

razgovorom. Problemi s Borovom i upravom su davno poznati i konkretno poučen iskustvom 

o kvaliteti komunikacije s upravom rezultat neće biti očekivan ni dobar po Grad Vukovar i 

zato je Vladi iznio argumente kako se ne radi u koris grada Vukovara i njegovih građana. 

Rješenje vidi jedino u promjeni uprave Borova. 

 

K. Raguž – nada se skorom rješenju tog problema jer dolazi vrijeme pogodno za sve 

aktivnosti aero kluba. 

 

D. Buljan – komentira natječaje te pita postoji li i jedan raspisani natječaj po kojem se 

unaprijed nije znalo tko će biti primljen. 

 

Gradonačelnik – odgovara da po niti jednom raspisanom natječaju se unaprijed nije znalo tko 

će biti primljen. 

 

D. Buljan – postoje informacije da je određena grupacija podnijela kaznenu prijavu vezanu za 

zapošljavanja protiv nepoznatog počinitelja. Misli da to stoji negdje u ladici i nikom nije u 

interesu da se isto riješi. Ima novi primjer za istaknuti protiv kojeg još nije podnesena kaznena 

prijava, a riječ je o Sportskim objektima Vukovar. Članovi upravnog vijeća su Ljilja Blažević, 

Gordan Gotal i Miroslav Beinrauh, a njih imenuje gradonačelnik. Shodno tome komentira 

rezultate zapošljavanja i Boris Blažević je kandidat s maksimalnim brojem bodova kao i 

Blaženka Gotal, a po gradu se unaprijed pričalo tko će biti primljen, a gradonačelnik tvrdi da 

se to nije znalo unaprijed. Činjenica je da izvješće i prilog uz njega govore suprotno od 

odgovora gradonačelnika. 

 

Gradonačelnik – odgovara da svatko ima pravo na svoje mišljenje pa i javno ga iznositi dok 

god ne vrijeđa nikoga osobno i ne krši zakon. Smatra da vijećnik vrijeđa čast i poštenje ljudi 

koji su u povjerenstvima i rade svoj posao. Volio bi kad bi iznijeli dokaze po tom pitanju, a ne 

insinuirali i nabacivali se praznim riječima. A kad već spominje određenu grupaciju neka kaže 

i tko su oni jer su isti ti objavili odluku o odbacivanju te iste optužbe za namještanje natječaja 

u Gradskoj upravi Vukovar. Ističe da vijećnik ne bi trebao obmanjivati javnost izjavom da se 

kaznene prijave drže u ladicama. Državno odvjetništvo i policija su napravili izvide u 

cjelokupnu natječajnu dokumentaciju, zaključilo da kršenja zakona  nije bilo i to su pokretači 

svega javno obznanili. Takvim istupima se u neugodnu situaciju dovode osobe radi 

prezimena, spola, nacionalnosti i slično. Konstatira da po vijećnikovom istupu i komentaru ti 

ljudi ne bi smjeli dobiti posao u gradu Vukovaru te kaže da je to za njega fašizam i ne pristaje 

na takve pritiske pogotovo na neargumentiranu raspravu u koju se uključuju osobe koje 

marljivo rade svoj posao. Kada nadležne državne inspekcije nađu nepravilnosti tada će 

odgovarati oni koji su zakon kršili. Ovakvim istupima se nanosi osobna šteta ljudima koji su 

primljeni u radni odnos. 

 

D. Buljan – kaže da nije zadovoljan odgovorom i da indicije govore da je to tako. Nije 

govorio o namještenim natječajima već je pitao ima li ijedan natječaj po kojem se unaprijed 

nije znalo tko će biti zaposlen. 
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Aktualni sat je završen. 

 

U 9:30 na sjednicu stigla vijećnica M. Budimir, prisutno 19 vijećnika. 

U 9:45 na sjednicu stigla vijećnica S. Jelinić, prisutno 20 vijećnika. 

 

 Predsjednik pita ima li prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda. 

Prijedloga nije bilo. 

D. Buljan – traži da se u dnevni red uvrsti točka s temom stanje u tvrtki Borovo. 

Predsjednik – kaže kako po Poslovniku nije moguće uvrštavanje dopunske točke bez 

pripremljenog materijala. 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je isti s 15 glasova „ZA“ i 3 

glasa „PROTIV“ usvojen. 

 

D N E V N I     R E D 

1. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od srpnja 

do prosinca 2016. 

(Izvjestitelji: K. Raguž i gradonačelnik) 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu 

Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić) 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu 

Gradskog muzeja Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić) 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu 

Gradske knjižnice Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić) 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća oradu i financijskog izvješća za 2016. godinu 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić) 

6. Donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2016. godinu Dječjeg vrtića 

Vukovar 1 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić) 

7. Donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2016. godinu Dječjeg vrtića 

Vukovar 2 

(Izvjestitelji: T. Šota i J. Beljička Karlaš) 

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu  

(Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović) 

9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Grada Vukovara za 2016. godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović) 

10. Donošenje odluke o usvajanju Financijskog plana i programa za 2017. godinu Javne 

ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara “Sportski objekti 

Vukovar” 

(Izvjestitelji: T. Šota i I. Szabo) 

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Grada Vukovara za 2017. godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović) 
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12. Donošenje Odluke o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović) 

13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u Gradu 

Vukovaru za 2017. godinu u području sporta 

(Izvjestitelji: T. Šota i A. Živanović) 

14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2017. 

godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić) 

15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović) 

16. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vukovara u 2017. godini  

(Izvjestitelj: P. Karaula) 

17. Donošenje Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u 

objektima u vlasništvu Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić) 

18. Donošenje Odluke o lokalnim porezima 

(Izvjestitelji: K. Raguž i V. Šibalić) 

19. Prijedlozi, informacije 

 

 

TOČKA 1. 

RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA GRADA VUKOVARA 

ZA RAZDOBLJE OD SRPNJA DO PROSINCA 2016. 

Uvodno obrazloženje dali K. Raguž – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu 

djelatnost i gradonačelnik. 

 

U raspravi su sudjelovali: M. Semenić, gradonačelnik, N. Bajić, B. Gaća, A. Živanović, D. 

Buljan, D. Drakulić, G. Bošnjak i S. Jelinić. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM 

VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota - predsjednik Odbora za financije i proračun i I. Miličić 

– Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak  - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. Jelinić, I. Miličić, M. Semenić Rutko, ŽP. Karaula i B. Gaća. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu Javne ustanove u 

kulturi Hrvatski dom Vukovar. 

 

 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota - predsjednik Odbora za financije i proračun i R. Marić – 

Gradski muzej Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a –prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, R. Marić, S. Jelinić i D. Drakulić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“ i 1 

glasom „SUZDRŽAN“ (S. Jelinić) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradskog muzeja Vukovar za 2016. 

godinu.  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota - predsjednik Odbora za financije i proračun i J. Miškić – 

Gradska knjižnica Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, J. Miškić, B. Gaća, M. Oreščanin, D. Drakulić, P. 

Karaula, R. Đurić i B. Bošnjak. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi  

- O D L U K A 
Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. godinu Gradske knjižnice 

Vukovar. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA ORADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA 

VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota - predsjednik Odbora za financije i proračun i Z. Jukić – 

Javna vatrogasna postrojba Vukovar. 
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Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, Z. Jukić i S. Jelinić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi  

ODLUKA 

Prihvaća se izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. godinu Javne vatrogasne 

postrojbe Vukovar. 

Ova Odluka objavit će se u „ Službenom vjesniku“ Grada Vukovara. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2016. 

GODINU DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota - predsjednik Odbora za financije i proračun i Maja 

Džapo – DV Vukovar 1 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Bulja, M. Džapo, B. Gaća i S. Jelinić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi  

ODLUKA 

 Prihvaća se Financijsko izvješće za 2016. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 1 kojeg je 

usvojilo Upravno vijeće vrtića Odlukom (KLASA: 601-01/16-01/24, URBROJ: 2196/01-JT-

4-04-16-6, od 30. siječnja 2017. godine. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2016. 

GODINU DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 2 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota - predsjednik Odbora za financije i proračun i J. Beljička 

Karlaš – DV Vukovar 2. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, J. Beljička Karlaš, D. Buljan, N. Bajić i B. Gaća. 
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19 – S. Jelinić napustila 

vijećnicu) donosi  

ODLUKA 

 Prihvaća se Financijsko izvješće za 2016. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2 kojeg je 

usvojilo Upravno vijeće vrtića Odlukom (KLASA: 601-02/17-05-3/34, URBROJ: 2196/01-

JT-5-05-17-01, od 30. siječnja 2017. godine. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. 

GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota - predsjednik Odbora za financije i proračun i G. 

Martinović – UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, M. Semenić Rutko, G. Martinović i T. Šota. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi  

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016. godinu kako slijedi:  

 

Tekst Odluke u cijelosti se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA ZA 

2016. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota - predsjednik Odbora za financije i proračun i G. 

Martinović – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća i G. Martinović. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19-vijećnik G. Bošnjak 

izašao iz vijećnice) donosi  

O D L U K U 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2016. godinu kako slijedi   
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Odluka u cijelosti se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA 

ZA 2017. GODINU JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM 

OBJEKTIMA GRADA VUKOVARA “SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR” 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota - predsjednik Odbora za financije i proračun i I. Szabo – 

Sportski objekti Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – nakon rasprave – ne prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, I. Szabo, M. Semenić Rutko, B. Gotal, N. Bajić, B. 

Gaća, G. Bošnjak i D. Buljan. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ i 4 

glasa „PROTIV“ (SDP) donosi (vijećnica S. Jelinić izašla iz vijećnice) 

O D L U K A 
Prihvaća se Financijski plan i program za 2017. godinu Javne ustanove za upravljanje 

sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ kojeg je usvojilo Upravno 

vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 48/17 od 20. veljače 2017. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA ZA 

2017. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota - predsjednik Odbora za financije i proračun i G. 

Martinović – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan i G. Martinović. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19 

vijećnica - S. Jelinić izašla iz vijećnice) donosi  

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota - predsjednik Odbora za financije i proračun i G. 

Martinović – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – nakon rasprave – ne prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, G. Martinović, D. Buljan, G. Bošnjak i S. Kolar. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“, 4 

glasa „PROTIV“ (SDP) i 1 glasom „SUZDRŽAN“ (MB 365 STRANKA RADA I 

SOLIDARNOSTI) donosi (vijećnici A. Jakumetović i S. Jelinić izašli iz vijećnice) 

O D L U K U 

Gradsko vijeće Grada Vukovara prihvaća Izmjene i dopune Programa gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu kako slijedi: 

 

Tekst Odluke u cijelosti se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH 

POTREBA U GRADU VUKOVARU ZA 2017. GODINU U PODRUČJU SPORTA 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota - predsjednik Odbora za financije i proračun i A. 

Živanović – UO za društvene djelatnosti. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić i A. Živanović. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) donosi 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA  

U SPORTU GRADA VUKOVARA ZA 2017. GODINU 
U Programu financiranja javnih potreba iz područja sporta za 2017. godinu u gradu 

Vukovaru („Službeni glasnik“ Grada Vukovara br. 1/17.) u članku 2. mijenja se plan 

sredstava za 2017. godinu:  

 

Redni broj 1. Tekuće donacije iznos 4.200.000,00 kn zamjenjuje se iznosom 

4.100.000,00 kn, Sport – sredstva za drugi Javni poziv iznos 272.000,00 kn zamjenjuje se 

iznosom 172.000,00 kn 

 

Redni broj 3. Zajednica športskih udruga grada Vukovara iznos 240.000,00 kn 

zamjenjuje se iznosom 340.000,00 kn, financijski plan – bruto plaća zaposlenika iznos 

140.000,00 kn zamjenjuje se iznosom 240.000,00 kn. 
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Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA 

VUKOVARA ZA 2017. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota - predsjednik Odbora za financije i proračun i V. Šibalić 

– UO za financije i nabavu. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – ne prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: Z. Konjević, V. Šibalić, G. Bošnjak, B. Gaća i T. Šota. 

 

U 12:40 vijećnica S. Jelinić vratila se na sjednicu, prisutno 20 vijećnika.  

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“, 4 

glasa „PROTIV“ (SDP) i 1 glasom „SUZDRŽAN“ (MB 365 STRANKA RADA I 

SOLIDARNOSTI) donosi  

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2017. GODINU 
 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i G. Martinović – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi  

O D L U K A 

o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovar broj 12/11, 

6/12, 10/12, 8/13, 9/13, 2/14, 8/14, 11/14, 6/15 7/15, 8/16 i 14/16) članak 3. mijenja se i glasi:  

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m
3
 građevine po vrsti 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po 

m
3
 građevine kako slijedi:  

1. Za I. zonu 70,00 kuna 

- javne površine                                           59,29 kn 

- nerazvrstane ceste                                       7,35 kn 
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- groblja                                                         - 

- javna rasvjeta                                              3,36 kn 

2. Za II. zonu 50,00 kuna 

- javne površine                                           42,35 kn 

- nerazvrstane ceste                                       5,25 kn 

- groblja                                                         - 

- javna rasvjeta                                              2,40 kn 

3. Za III. Zonu 30,00 kuna 

- javne površine                                           25,41 kn 

- nerazvrstane ceste                                       3,15 kn 

- groblja                                                         - 

- javna rasvjeta                                               1,44 kn 

4. Za IV. Zonu 20,00 kuna 

- javne površine                                           16,94 kn 

- nerazvrstane ceste                                       2,1 kn 

- groblja                                                         - 

- javna rasvjeta                                               0,96 kn 

5. Za V. zonu 10.00 kuna 

- javne površine                                            8,47 kn 

- nerazvrstane ceste                                      1,05 kn 

- groblja                                                        - 

- javna rasvjeta                                              0,48 kn 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Vijećnica S. Jelinić otišla sa sjednice, na sjednici prisutno 19 vijećnika. 

 

TOČKA 16. 

DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA VUKOVARA U 

2017. GODINI 

Uvodno obrazloženje dao je P. Karaula predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada 

Vukovara. 

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, P. Karaula, D. Buljan, N. Bajić, B. Gaća i D. Drakulić. 

 

Usmeni amandman vijećnika D. Drakulića, predlaže Živojina Vučetića za medalju Grada 

Vukovara 

Predsjednik daje na glasovanje mogućnost iznošenja usmenog amandmana i isti je s 17 

glasova „ZA“ prihvaćen. 

Predsjednik daje na glasovanje uvrštavanje usmenog amandmana u prijedlog kandidata i isti 

je s 10 glasova „ZA“ uvršten. 

 

 

 Pisani amandman vijećnice S. Jelnić. Predlaže dodjelu plakete Grada Vukovara 

medicinskim sestrama koje su radile u ratnoj bolnici u Domovinskom ratu. 

Predlagatelj – ne prihvaća se. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje amandmana i isti s 2 glasa „ZA“ nije 

usvojen. 

 

 Prof. dr. Andrija Hebrang – počasni građanin Grada Vukovara 
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te je s 9 glasova „ZA“, 9 glasova „PROTIV“ 

(SDSS, SDP, SNS) i 1 glasom „SUZDRŽAN“ (MB 365 STRANKA RADA I 

SOLIDARNOSTI) prijedlog nije usvojen. 

 

 Ivana Mujkić – medalja Grada Vukovara 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te je s 14 glasova „ZA“ i 5 glasova 

„SUZDRŽAN“ (SDSS i D. Buljan) prijedlog prihvaćen. 

 

 Udruga tjelesnih invalida „TOMS“ Trogir – plaketa Grada Vukovara 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te je s 14 glasova „ZA“ i 5 glasova 

„SUZDRŽAN“ (SDSS i SNS) prijedlog prihvaćen. 

 

 Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara – plaketa Grada 

Vukovara 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te je s 9 glasova „ZA“, 7 glasova „PROTIV“ 

(SDSS, SDP) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (MB 365 STRANKA RADA I 

SOLIDARNOSTI, SNS i G. Bošnjak) prijedlog nije usvojen. 

 

 Usmeni amandman vijećnika D. Drakulića 

Živojin Vučetić - medalja Grada Vukovara 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te je s 9 glasova „ZA“ (SDP, SDSS, SNS), 9 

glasova „PROTIV“ (HDZ, HKS) i 1 glasom „SUZDRŽAN“ (MB 365 STRANKA 

RADA I SOLIDARNOSTI) prijedlog nije usvojen. 

 

TOČKA 17. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU NA PRIVREMENO ILI POVREMENO 

KORIŠTENJE PROSTORA U OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i L. Nikšić – UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata 

prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – nakon rasprave – ne prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, L. Nikšić, D. Buljan, B. Gaća i D. Drakulić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ i 4 

glasa „PROTIV“ (SDP) donosi  

O D L U K A 

o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u 

vlasništvu Grada Vukovara 
 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 18. 

DONOŠENJE ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i V. Šibalić – UO za financije i nabavu. 
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Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) donosi 

O D L U K A 

o lokalnim porezima 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 19. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

 

 

Dovršeno u 14.00 sati. 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Igor Gavrić, mag.ing. 


