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Z A P I S N I K 

 

sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 31. siječnja 2018., u 

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

 

Nazočni vijećnici: Ivana Radoš, Kristina Ozdanovac, Domagoj Bilić, Radivoj Đurić, 

Robert Rapan, Filip Sušac, Jasmina Jukić, Darija Benaković, Igor 

Naletilić, David Vlajčić, Predrag Mišić, Renata Kovačić, Biljana Gaća 

Goran Bošnjak, Darko Buljan, Mirjana Semenić Rutko, Aleksandar 

Pribičević, Borislav Nikolić, Pavao Josić,Vesna Vujić, Srđan Kolar. 

 

Odsutni vijećnici: Tomislav Šota i Sava Manojlović. 

   

Ostali nazočni: zamjenici gradonačelnika - M. Pavliček i S. Milaković 

Pročelnici – V. Šibalić, D. Čulig, A. Kustura, I. Arambašić, S. Tokić, I. 

Antolović, N. Gažo, M. Sekulić 

J. Beljička-Karlaš - DV Vukovar 2 

M. Kulić – DV Vukovar 1 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar 

Nikola Stamatović – Javna vatrogasna postrojba 

M. Đermadi – Hrvatski radio Vukovar 

D. Foriš – VURA d.o.o. 

I. Szabo – Sportski objekti Vukovar 

Dario Tišov – Vodovod grada Vukovara d.o.o. 

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o. 

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

mjesne odbore i predstavnici medija. 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Tomislav Šota odsutan je zbog bolesti te ga po ovlasti 

zamjenjuje potpredsjednik Robert Rapan. 

Potpredsjednik 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 21 od ukupno 23 vijećnika te 

se konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Potpredsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 5. sjednice, održane 21. 

prosinca 2017. 

Primjedbi na zapisnik nije bilo. 

 

Potpredsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 5. sjednice, održane 21. 

prosinca 2017. i isti je jednoglasno (21) usvojen. 

 

Potpredsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

D. Vlajčić – komentira kako je potpisan sporazum o suradnji s Fakultetom za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci te pita što se očekuje tom suradnjom. 
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M. Pavliček – odgovara kako je zapaženo značajno povećanje dolaska i noćenja turista u 

gradu te su s ciljem formiranja programa edukacija iz područja turizma i ugostiteljstva kao 

značajnog pokretača turističkog razvoja Grada Vukovara potpisali sporazum s Sveučilištem iz 

Rijeke kako bi omogućili građanima doškolovanje u tom smjeru. 

M. Sekulić – kaže da su zabilježeni rekordni rezultati u prošloj godini koji se tiču turističkih 

podataka, noćenja i dolazaka. Radi se na velikim projektima infrastrukture i turističkim 

projektima u Gradu Vukovaru, ali kadrovi u turizmu to ne prate. Kroz ovu suradnju želja im 

je educirati kadrove. Prvom polovicom ove godine organizirat će educiranje kadrova u 

turizmu kroz cjeloživotnom obrazovanje. U suradnji s Fakultetom razgovaraju o programima 

koje će prilagoditi našim potrebama. Ističe kako je Grad Vukovar u fazi selekcije 10 

turističkih vodiča sa znanjem engleskog jezika koji će biti upućeni na edukaciju obzirom da 

taj kadar nedostaje u gradu. 

M. Semenić Rutko – postavlja pitanje komunalnog uređenja vezanog za problem parkirnih 

mjesta u Dunavskoj ulici 5 i 7 te u Ulici 2014. vukovarske brigade, u blizini stadiona. Pita 

predviđa li se u 2018. rješavanje tog problema. 

M. Pavliček – vezano za problem parkirališta u Dunavskoj ulici odgovara kako imaju projekt 

međutim nisu zadovoljni mogućim brojem parkirališnih mjesta. Dio parcele zapadno od 

zgrade ne pripada Gradu Vukovaru tako da ne mogu dobiti adekvatan broj mjesta, dok s druge 

strane postoji problem s Konzervatorskim uredom koji ne dozvoljava pravljenje parkirališta 

uz ogradu Dvorca Eltz. Pronalaze sretnije rješenje kako bi stanarima osigurali dovoljan broj 

parkirališnih mjesta te vjeruje kako će do rješenja doći u ovoj godini, a izgradnja bi krenula 

2019. 

D. Čulig – odgovara da za Dunavsku ulicu imaju dokumentaciju koja je rađena kada je tamo 

bilo pristanište za skelski prijevoz, odnosno carina. Pokušat će dopuniti dokumentaciju 

sukladno uvjetima konzervatora i povećati broj parkirališnih mjesta. Što se tiče parkirališnih 

mjesta uz stadion HNK Vukovar 91. u Ulici 2014. vukovarske brigade kaže da je u tijeku 

izrada dokumentacije obnove stadiona koji je kandidiran kroz Intervencijski plan i tim 

projektom će osigurati više od 50 parkirališnih mjesta čime bi se riješio i problem stanara. 

P. Josić – osvrće se na članaka iz Vukovarskih novina vezan za povećanje broja zaposlenih u 

proteklih godinu dana za 70 osoba. Zanima ga ima li Grad Vukovar podatak koliko je ljudi 

odselilo, odnosno odjavilo prebivalište u istom razdoblju te pita tko je isti članak potpisao, 

inicijalima na kraju teksta GV. Za broj zaposlenih kaže da po njegovu mišljenju to nije ništa 

pohvalno jer su Sportski objekti, odnosno bazen i Gradska tržnica zaposlili oko 50-ak osoba. 

Marijan Pavliček – odgovara da podaci o broju zaposlenih variraju iz mjeseca u mjesec i na te 

pokazatelje se gleda za duže razdoblje, a bitno je da taj broj raste. Kaže da Grad Vukovar 

nema podatke o broju osoba koje su odjavile prebivalište ili odselile budući da te podatke vodi 

Policijska uprava. 

P. Josić – nije zadovoljan odgovorom jer kad se priča o uspjesima Gradske uprave ističu 

smanjenje broja nezaposlenih što u konačnici ne znači ništa jer ljudi iseljavaju iz grada. Sad 

govore da su uspješni jer ulažu milione kuna u poticajne mjere, a ustvari se razbacuju 

novcem. Hvale se rastom broja zaposlenih iako se zna koliko osoba je zaposleno na bazenu i 

tržnici. Pita kakav je to uspjeh i kada će shvatiti da ne znaju detektirati pravi problem. 

M. Pavliček – ne slaže se izjavom kako se razbacuju milionima, a pokazatelj tome je 

zadovoljstvo obrtnika koji hvale poticajne mjere kao i poljoprivrednici. Možda je pitanje 

trebalo biti koliko je obitelji zadržano u gradu zahvaljujući poticajnim mjerama, a taj broj je 

poprilično velik, a i broj nezaposlenih bi bio znatno veći da nema poticajnih mjera. 

B. Gaća  - prvo pitanje postavlja u ime Kluba; prema podacima HZMO-a s 31. listopada 2017. 

u Vukovaru je bilo zaposleno 9472 osobe, a s 31. prosinca 2017. 9165 osoba, odnosno 307 

osoba manje. Temeljem tih podataka pita kako to zamjenik komentira – gdje su ljudi i zašto se 

hvale sa 70 zaposlenih. 
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M. Pavliček – komentira da broj nezaposlenih varira i ima tendenciju rasta u zimskim 

mjesecima. Ističe kako je Grad kroz mjeru Javni radovi imao 70 zaposlenih, a program je 

trajao do sredine prosinca što rezultira povećanjem broja nezaposlenih s 31. prosinca. Dodaje 

kako cijelo tržište rada u RH ovisi o sezonskom radu i temeljem toga broj varira. 

B. Gaća – nezadovoljna je odgovorom te ispravlja netočan navod zamjenika jer ono što je 

iznijela nije izvor Vukovarskih novina već je članak potpisao autor pod inicijalima GV što 

znači Grad Vukovar, novine su prenijele ono čime se Grad hvali. I dalje stoji pitanje gdje je u 

dva mjeseca nestalo 307 osoba. Drugo pitanje postavlja vezano za infrastrukturu u kojem je 

Grad partner i pretpostavlja da ima informacije čime ne želi reći da je sva odgovornost na 

Gradu nego i na izvođaču radova kao i naručitelju. Svjedoci su sporosti izvršavanja radova na 

cesti Priljevo gdje je promet jako zagušen te je zanima zašto radovi tako sporo teku, a po 

tjedan dana nema radnika unatoč lijepom vremenu. Pita zašto se jadan dio nije završio u 

potpunosti pa se krenulo na drugi. Sada je gotovo cijela dionica zatvorena, promet je jako spor 

te se građani pitaju do kada tako, koji je rok za izvršenje radova. 

M. Pavliček – odgovara da ni sami nisu zadovoljni dinamikom izvođenja radova. Na toj 

dionici se preklapaju dva projekta, projekt „Vukovar“ i izgradnja državne ceste pa su izvođači 

za radove na državnoj cesti morali krenuti nekoliko mjeseci kasnije od predviđenog. Osim 

toga bilo je dosta manjkavosti pri izvođenju radova, ali naručitelj istih su Hrvatske ceste. Na 

pitanje zašto se ne radi ovih dana odgovara da se asfaltne baze ne mogu raditi u siječnju radi 

temperature koja nije pogodna. Završetak izvršenja radova se predviđa krajem srpnja 2018. 

B. Gaća – kaže da nije zadovoljna odgovorom. Napomenula je kako ne smatra da je 

odgovornost na Gradu, ali napominje da su dnevne temperature znale dosezati 15 stupnjeva. 

Pita zašto se kopa i otvara novo gradilište ako nije završeno započeto. Nije joj logična 

dinamika radova jer ako radovi radi vremenskih uvjeta ne mogu biti dovršeni zašto su 

započeti drugi. 

M. Pavliček – odgovara kako je cilj da se radovi što prije završe. Radi se o rubnjacima koji se 

mogu završiti, ali asfaltna baza ne može ići. Ovo vrijeme tkz. „praznog hoda“ su maksimalno 

htjeli iskoristiti da bi se s početkom lijepog vremena sve drugo moglo brže raditi. 

D. Buljan – pita kada se planiraju završiti radovi u Ulici V. Lisinskog i radovi u 

Bogdanovačkoj ulici na potezu od Drvene pijace s obzirom da dva mjeseca nema nikakvih 

radova. 

M. Pavliček – odgovara da se završetak radova očekuje početkom ožujka ove godine. 

G. Bošnjak – postavlja pitanje na inicijativu građana s Mitnice koje se odnosi na Ulice M. 

Krleže, M. Jurić Zagorke i Široki put. Problem je živica i ostalo ukrasno raslinje koje građani 

sade uz prometnice što ugrožava sve sudionike u prometu. Pita i za pojašnjenje članka 7. 

Odluke o komunalnom redu gdje stoji da se ograde od ukrasne živice moraju redovito 

održavati i orezivati da ne prelaze regulacijsku liniju. Zanima ga da li komunalni redari ili 

neke gradske službe obilaze sporne ulice i prate regulacijsku liniju – što god ona značila. 

Napominje da je tamo promet nezgodan uz sav oprez vozača. 

D. Čulig – ističe da je to učestali problem. Slične slučajeve su imali na Sajmištu i u Dugoj 

ulici. Smatra neodgovorno od strane građana koji su posadili ukrasnu živicu, a ne održavaju 

je. Sukladno Odluci o komunalnom redu redari evidentiraju takve probleme te izdaju rješenje 

s određenim rokom za uklanjanje, odnosno skraćivanjem na dozvoljenu razinu u protivnom 

Grad daje nalog trećoj osobi za sanaciju na trošak vlasnika. Pojedini građani pružaju otpor i 

ne shvaćaju problem, čak je i na jednoj lokaciji postavljeno prometno ogledalo radi slabe 

vidljivosti radi postavljenog zida na granici parcele vlasnika. Trude se maksimalno riješiti 

takve probleme. 

G. Bošnjak – smatra da Grad treba inzistirati kako bi se poštivao red radi sigurnosti, ali prije 

sankcija treba apelirati na građane. 
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D. Benaković – zna da Grad upravlja skloništem na Olajnici te je zanima do kada će jedno 

krilo tog skloništa biti otvoreno jer služi kao javni WC i odlagalište otpada. Pita ima li Grad 

plan za neki sadržaj u tom prostoru i da li se to smije. 

M. Pavliček – problem s tim skloništem imaju duže vrijeme. Svake godine se ono čisti, ali 

pojedinci se i dalje tamo okupljaju i prave nered. Sanacija skloništa predstavlja veliki trošak 

međutim naručili su projekt izvedbenog stanja i kad dobiju cjelokupan plan krenut će sa 

sanacijom. Imaju u planu prostor dati na korištenje nekim udrugama kako bi ono bilo u 

funkciji i na korist široj zajednici. 

I. Radoš – pitanje se odnosi na otvoreni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava 

poduzetnicima Grada Vukovara iz Intervencijskog plana. Zanima je podatak o ukupnom 

iznosu koji se preljeva u područje poduzetništva. 

M. Pavliček – odgovara da se radi o 7 milijuna kuna preko Intervencijskog plana. Do kraja 

godine očekuju raspisivanje još jednog natječaja preko Intervencijskog plana u vrijednosti od 

15 milijuna kuna za zapošljavanje i samozapošljavanje. Dalje kaže kako je 4 milijuna kuna 

osigurano proračunom Grada kroz poticajne mjere i 4 milijuna kuna od Fonda za obnovu i 

razvoj grada Vukovara što je ukupno 30 milijuna kuna na godišnjoj razini. 

I. Naletilić – pita kako je došlo do suradnje s Zagrebačkom pivovarom i hoće li to rezultirati 

otvaranjem novih proizvodnih pogona i nova zapošljavanja. 

M. Pavliček – odgovara da će brand Vukovarsko pivo i dalje živjeti i to ječe nego do sada. 

Zagrebačka pivovara je odlučila preuzeti taj brand i u lipnju bi trebala krenuti proizvodnja. 

Pogon će početi s radom u prostorima BIC-a, a samim time doći će do novog zapošljavanja. 

Najvažnijim ističe što će Vukovarsko pivo do kraja godine biti na tržištu gotovo cijele RH, a 

većom potrošnjom će rasti i broj zaposlenih. Dodaje kako je bilo intencije da pogon seli u 

Zagreb no Grad je uspio izlobirati da on ipak ostane u Vukovaru. 

D. Bilić – pita do koje faze su stigli radovi u Ulici A. Augustinčića, odnosno kada će ta ulica 

biti puštena u promet. 

M. Pavliček – odgovara kako očekuju da će 1. ožujka ona biti završena i puštena u promet. 

Napominje da građani moraju znati da se Projekt „Vukovar“ nastavlja te će morati zatvoriti 

dio Ulice S. Radića jer će taj dio kopati u smjeru Vodotornja. Kroz te faze se mora proći kako 

bi se radovi što prije priveli kraju. 

D. Tišov – potvrđuje da očekuju kraj radova za spomenutu ulicu oko 1. ožujka. Mijenjaju 

cjevovod jer je postojeći stariji od 30 godina što je dodatno produžilo vrijeme radova.   

F. Sušac – pitanje postavlja vezano za poticajne mjere u poljoprivredi. U prošloj godini 

sredstva su vrlo brzo utrošena, a u 2018. su uvećana. Zanima ga trenutni interes 

poljoprivrednika i što je s onima koji u prošloj godini nisu ostvarili poticaj. 

M. Pavliček – odgovara da se i ova mjera pokazala izuzetno pozitivno. U prošlog godini je 

više od 50 poljoprivrednih gospodarstava iskoristilo sredstva Grada u ukupnom iznosu od 

pola milijuna kuna. 15-tak poljoprivrednih gospodarstava to pravo nije uspjelo iskoristiti što 

ih je potaklo da za 2018. sredstva povećaju na milijun kuna, a oni koji nisu ostvarili poticaj 

moći će temeljem računa za to razdoblje dobiti sredstva u ovoj godini. Očekuju da će i 

sredstva za 2018. biti brzo iskorištena. Ističe kako je najvažnije stvaranje dodanih vrijednosti i 

novih proizvoda za tržište, a zadaća Jedinice lokalne samouprave je da u tome pomogne. 

J. Jukić – kaže kako je Grad Vukovar posredstvom Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije osigurao bespovratna sredstva za vukovarske poduzetnike te je 

zanima jesu li poduzetnici prijavili projekte. 

M. Pavliček – odgovara da je riječ o 7 miliona kuna bespovratnih sredstva osiguranih za 

proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika s područja 

Vukovara. Prije dva tjedna održana je radionica na kojoj je sudjelovalo dvjestotinjak 

poduzetnika s područja grada Vukovara na kojoj je najavljeno kako će se bespovratna 

sredstva dodjeljivati putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava prijavom na 
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natječaj kojeg je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a prvi 

projektni prijedlozi će se zaprimati od 30. travnja. Sufinancira se, sukladno kategoriji u kojoj 

se poduzeće nalazi i ovisno o vrsti potpore, od 35 do 85 % sredstava po projektu. Prema 

informacijama Razvojne agencije dosta poduzetnika piše projekte i interes je izuzetno velik. 

Najvažnijim ističe što će to biti u korist dodatnog zapošljavanja, a samim time smanjit će se 

broj nezaposlenih.  

P. Mišić – postavlja pitanje vezano za prekid vodoopskrbe  u noći s 25. siječnja na području 

Grada Vukovara radi spajanja na kolektor. Pita u kojoj fazi su radovi, da li će prekida 

isporuke vode biti i ubuduće te kada će radovi završiti. 

D. Tišov – u sklopu projekta predviđena je izmjena cjevovoda što je specifičan posao i s 

obzirom na kompleksne radnje koje su nužne taj dio potrebno je betonirati i radi toga je 

prekinuta vodoopskrba cijelog grada. Djelatnici su posao završili do 5 sati ujutro kako je bilo i 

predviđeno, no prva dva dana mogao se osjetiti slabiji pritisak u slavinama s obzirom na 

spuštanje tlaka s 4 na 3 bara kako ne bi bilo oštećenja betonske baze. Nakon dva dana tlak je 

vraćen na 4 bara i sve funkcionira kako treba. U slučaju spajanja dodatnih ulica mogući su 

prekidi vodoopskrbe, ali isključivo u određenim predjelima grada u kojima se neka ulica 

pripaja, a najviše do dva sata. 

B. Nikolić – komentira kako je zadovoljan posjetom delegacije poduzetnika iz Srbije i 

činjenicom da će eventualno poslovati pod istim uvjetima kao svi ostali. Pita je li nešto 

konkretno dogovoreno i može li se uskoro očekivati određena ulaganja iz Srbije u naš grad.  

S. Milaković – kaže kako se radi o uzvratnoj posjeti kojoj je prethodila posjeta Zajedničkog 

vijeća općina u Beogradu na kojoj su sudjelovale delegacije, između kojih i delegacija iz 

Vukovara. Predstavljene su pogodnosti ulaganja u Gradu Vukovaru sa svim poticajnim 

mjerama. Već tada je došlo do konkretnog interesa od strane nekoliko poduzetnika koji su 

stupili u kontakt s UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju. Na uzvratnoj 

posjeti poduzetnici su obišli pogone, posebno BIC, proširili su komunikaciju s pročelnicom 

UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju. Jedan poduzetnik je već sklopio 

ugovor i odabrao prostor u BIC-u, a bavi se distribucijom dentalnih proizvoda. Drugi 

poduzetnik koji se bavi preradom mliječnih proizvoda pokazao je također interes za 

ulaganjem. Zadovoljan je u kom smjeru se ta priča razvija i ističe kako se interes poduzetnika 

iz Srbije odnosi na mogućnost stjecanja deklaracije proizvoda zemlje EU i u tom smjeru su 

zainteresirani za ovo tržište, a što u konačnici ide u korist svih građana Vukovara. 

A. Pribičević – postavlja pitanje vezano za predstečajnu nagodbu tvrtke Gradnja; zanima ga 

ima li ili će biti financijskih posljedica s obzirom da Grad Vukovar i tvrtka Vodovod imaju 

određena potraživanja prema toj tvrtki. 

M. Pavliček – odgovara kako Grad Vukovar nema potraživanja prema tvrtki. 

I. Tišov – kaže da je blokada tvrtke Gradnja prouzročila određene probleme na projektu jer su 

radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda stali. Pokrenut je predstečajni postupak i 

potraživanja će morati biti naplaćena. Postupak, radovi i pregovori su u tijeku. Tvrtka Sokol je 

odgovorna za danje radove tako da je 10. veljače rok za završetak određenih radova, a u 

protivnom će poduzeti korake za naplatu penala. 

V. Vujić – komentira kako je iznenađena govorom zamjenika S. Milakovića vezanom za 

posjet delegacije poduzetnika iz Republike Srbije. Oni koji su uključeni u tu priču od samog 

početka znaju da je bio zatečen posjetom, a to zna i zamjenik M. Pavliček. Dodaje kako je 

lijepo što je zamjenik Milaković informirao vijećnike o dogovorima prilikom posjete, 

međutim pita zamjenika da pojasni kada je započeta ta inicijativa i tko ju je započeo. 

S. Milaković – naglasio je kako se radi o uzvratnoj posjeti u organizaciji Zajedničkog vijeća 

općina. Što se tiče njegova sudjelovanja kaže da je bio i na sastanku u Beogradu kao i na 

onom u Vukovaru. U kontaktu je sa savjetnikom Privredne komore Srbije g. Nenadom 

Đurđevićem koji mu se javio prije dolaska jer nije imao protokol o samom sastanku te ga je 
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tražio da se više uključi i u dogovoru s Zajedničkim vijećem općina poradi na organizaciji 

dolaska delegacije. 

V. Vujić – kaže da nije zadovoljna odgovorom jer to nije odgovor na postavljeno pitanje, 

pitala je čija je to bila inicijativa. Dalje kaže da je inicijativa potekla od Kluba vijećnika 

SDSS-a iz prethodnog mandata, a zamjenik Milaković nije sudjelovao u pripremi i stoga nije 

trebao znati protokol.  

S. Kolar – postavlja pitanje koje se odnosi na poticajne mjere u poljoprivredi; zanima ga kada 

će biti raspisan javni poziv. Zna da se radi o mjeri od milijun kuna što smatra nedovoljnim, ali 

je veći nego protekle godine, ali nada se dodatnim sredstvima kako bi se mjera povećala za 

2018. Pita kada će biti raspisan poziv i kada će poljoprivrednici dobiti sredstva. 

M. Pavliček – odgovara da Grad Vukovar mora prema Ministarstvu poljoprivrede uputiti 

dopis s mjerama koje planira te iznosima po svakoj mjeri. Nakon odobrenja ministarstva Grad 

će raspisati javni poziv. To se može očekivati tijekom ožujka, a najkasnije u travnju, no u 

svakom slučaju svi će biti pravovremeno obaviješteni preko lokalnih novina i internet stranice 

Grada. Što se tiče potpisivanja ugovora kaže da će ono biti mjesec i pol dana nakon javnog 

poziva, ali sve ovisi i o broju prijava. Sada čekaju suglasnost Ministarstva poljoprivrede. 

S. Kolar – komentira kako će javni poziv biti raspisan tijekom ožujka ili travnja, a nakon 

mjesec i pol dana će se potpisivati ugovori i tek  tijekom lipnja ili srpnja će sredstva sjesti 

poljoprivrednicima na račune. Uz pohvalu što takve mjere uopće postoje napominje da je 

procedura spora te da bi se sredstva trebala dodjeljivati u veljači kada su i najpotrebnija 

poljoprivrednicima. 

M. Pavliček – slaže se da poljoprivrednicima sredstva trebaju ranije međutim to ne ovisi o 

Gradu. Sredstva se uplaćuju temeljem plaćenih računa tako da poljoprivrednici moraju imati 

osigurana vlastita sredstva da bi ulagali i temeljem toga će dobiti povrat. 

  

Aktualni sat je završen. 

 

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

Prijedloga nije bilo. 

Potpredsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je jednoglasno (20 – 

izašao D. Buljan) usvojen. 

 

D N E V N I     R E D 

1. Donošenje  

a) Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara 

b) Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić) 

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Vukovara 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić) 

3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka u 2018. 

(Izvjestitelji: T. Šota i B. Šašić) 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić) 

5. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu 

Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Kustura) 
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6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i 

postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama 

organizacijama civilnog društva 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić) 

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Tadić) 

8. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Tadić) 

9. Donošenje Odluke o mjerilima za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Tadić) 

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada u nazivu Udruge 

turističkih vodiča Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Sekulić) 

11. Prijedlozi i informacije 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE  

A.) ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI STATUTA GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dao je D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost. 

 

Potpredsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi je sudjelovala M. Semenić Rutko. 

 

Potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“ (D. Buljan izašao) 

i jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

ODLUKA 

O PRISTUPANJU PROMJENI 

STATUTA GRADA VUKOVARA 

Pristupa se promjeni Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovar 

broj 4/09, 7/11, 4/12,i 7/13 i 7/15) zbog usklađenja sa pozitivnim zakonskim propisima. 
 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

B.) STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA 

VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dao je D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost. 

 

Potpredsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 
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U raspravi je sudjelovala B. Gaća. 

 

Potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“ (D. Buljan izašao) i 

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

STATUTARNA ODLUKU  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA GRADA VUKOVARA 

Članak 1. 

U Statutu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovar broj 4/09., 7/11., 4/12., 

7/13. i 7/15.)  u članku 20. stavku 1. iza riječi: „Grada Vukovara“  dodaju se riječi: „i 2/3 

članova Gradskog vijeća“. 

U stavku 2. brojka: „8“ zamjenjuje se brojkom: „30“. 

Članak 2. 

U članku 21. stavku 2. brojka: „8“ zamjenjuje se brojkom: „30“. 

Članak 3. 

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana 

stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora 

koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni 

izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 

Gradskog vijeća.“ 

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka 

tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake 

četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana 

stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.“ 

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5. 

Članak 4. 
Članak 42. mijenja se i glasi: 

Radna tijela Gradskog vijeća su: 

- Odbor za izbor i imenovanja, 

- Odbor  za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 

- Mandatni odbor . 

Članak 5. 

U članku 43. riječ: „Komisija“ zamjenjuje se riječju: „Odbor“. 

Članak 6. 

U članku 44. riječ: „Komisija“ zamjenjuje se riječju: „Odbor“. 

Članak 7. 

U članku 45. riječ: „Mandatna komisija“ zamjenjuje se riječju: „Mandatni odbor“. 

Članak 8. 

U članku 47. stavku 3. točki 5. iza riječi: „pokretnina i“ dodaje se riječ: „drugom“, a 

riječ: „ostalom“ briše se. 

Članak 9. 

U članku 71. stavku 1. riječi: „organizacije i udruženja građana“ zamjenjuju se 

riječima: „1/3 članova Gradskog vijeća“. 

U stavku 2. riječi: „njihove organizacije i udruženja“ zamjenjuju se riječima: „1/3 

članova Gradskog vijeća“. 

Članak 10. 

U članku 86. stavku 2. riječi: „raspustiti vijeće“ zamjenjuje se riječima: „predložiti  

Gradskom vijeću raspuštanje vijeća“. 

Članak 11. 
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U članku 88. stavku 1. riječ: „domaćina“ zamjenjuje se riječju: „gospodara“. 

Članak 12. 

U članku 89. stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi: »6. udio u zajedničkom porezu«. 

U točki 7. riječi: „i dotacije“ brišu se. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dao je D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost. 

 

Potpredsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, B. Gaća, D. Vlajčić, S. Kolar, D. Buljan, F. Sušac i P. 

Josić. 

 

Vijećnik D. Buljan postavio bi usmeni amandman. Potpredsjednik pita vijećnike da glasuju o 

mogućnosti postavljanja usmenog amandmana što s 9 glasova „ZA“ nije prihvaćeno. 

 

Vijećnik G. Bošnjak postavio bi usmeni amandman. Potpredsjednik pita vijećnike da glasuju 

o mogućnosti postavljanja usmenog amandmana što s 8 glasova „ZA“ nije prihvaćeno. 

  

Nakon rasprave potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“, i 

4 glasova „PROTIV“ (SDP i ŽIVI ZID) donosi 

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI 

POSLOVNIKA GRADSKOG 

VIJEĆA GRADA VUKOVARA 

Članak 1. 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 

broj 3/11 i 3/13) u članku 2. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:  

„Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske, minutom šutnje odaje se počast svima 

poginulima i nestalima u Domovinskome ratu.“ 

Članak 2. 

 U članku 3. stavku 1. riječi: „Mandatne komisije“ zamjenjuju se riječima: „Mandatnog 

odbora“. 

Članak 3. 

 U članku 4. stavku 6. riječi: „Mandatnoj komisiji“ zamjenjuju se riječima: 

„Mandatnom odboru“. 

Članak 4. 

 U članku 5. riječi: „Mandatne komisije i Komisije“ zamjenjuju se riječima: 

„Mandatnog odbora i Odbora“. 

Članak 5. 

  U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Radna tijela Gradskog vijeća osnovana Statutom Grada su: 

1. Mandatni odbor, 
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2. Odbor za izbor i imenovanja, 

3. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.“ 

U stavcima 5. i 6. riječ: „Komisije“ zamjenjuje se riječju: „Odbora“. 

Članak 6. 

  U članku 16. stavku 1. riječi: „Mandatnu komisiju“ zamjenjuju se riječima: „Mandatni 

odbor“. 

  U stavku 2. riječi: „Mandatna komisija“ zamjenjuju se riječima: „Mandatni odbor“. 

Članak 7. 

  U članku 17. stavku 1. riječ: „Komisiju“ zamjenjuje se riječju: „Odbor“. 

U stavku 2. riječ: „Komisija“ zamjenjuje se riječju: „Odbor“. 

Članak 8. 

  U članku 18. stavku 1. riječ: „Komisiju“ zamjenjuje se riječju: „Odbor“. 

U stavku 2. riječ: „Komisija“ zamjenjuje se riječju: „Odbor“. 

Članak 9. 

 U članku 36. stavku 5. riječ: „Komisija“ zamjenjuje se riječju: „Odbor“. 

Članak 10. 

 U članku 43. podstavku 2. riječ: „Komisija“ zamjenjuje se riječju: „Odbor“. 

Članak 11. 

U poglavlju pod brojem X. riječi: „GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA 

GRADA“ zamjenjuju se riječima: „IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA“   

Članak 12. 

 U članku 49. stavak 3. briše se. 

Članak 13. 

 Članak 49.a briše se. 

Članak 14. 

U članku 51. stavku 3. i 4. brojka: „pet“ na svim mjestima zamjenjuje se brojkom 

„tri“. 

Članak 15. 

U članku 54. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Predsjednik Gradskog vijeća odlučuje je li vijećnik postavio dopunsko pitanje ili je 

dao svoje mišljenje na primljeni odgovor, te daje mogućnost gradonačelniku odgovora na 

dopunsko pitanje. Odgovor na dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute.“ 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

Članak 16. 

U članku 69. stavak 4. briše se. 

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase: 

„Ako gradski vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod koji smatra netočnim (ispravak 

netočnog navoda) ili da bi izrazio neslaganje s nečijim govorom, odnosno odgovorio na navod 

u nečijem izlaganju (replika), predsjednik će mu dati riječ čim završi govor onoga čiji navod 

želi ispraviti, odnosno na čiji govor želi replicirati.“ 

 „U slučaju iz stavka 4. ovoga članka gradski vijećnik mora navesti navod koji 

ispravlja, u svom se govoru mora ograničiti na ispravak netočnog navoda odnosno repliku, a 

njegov govor ne može trajati dulje od dvije minute.“ 

„Gradski vijećnik može ispraviti netočan navod i replicirati samo jedanput i to na 

osnovno izlaganje.“ 

„Neslaganje s replikom ili ispravkom netočnog navoda može izraziti samo gradski 

vijećnik na čiji je govor dana replika odnosno čiji je navod ispravljen kao netočan i gradski 

vijećnik na kojega se replika ili ispravak netočnog navoda izravno odnosi.“ 
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„Gradski vijećnik ne može zatražiti riječ da bi replicirao na govor na kraju rasprave 

predlagatelja i gradonačelnika ako nije predlagatelj, a ispraviti netočan navod može samo 

jedanput i to u osnovnom izlaganju.“ 

Članak 17. 

U članku 71. stavku 1. riječi: „se može odlučiti da“ brišu se. 

Članak 18. 

U članku 84. stavku 1. riječ: „Komisije“ zamjenjuje se riječju: „Odbora“. 

Članak 19. 

U članku 91. stavku 1. riječ: „web“, zamjenjuje se riječju: „internetskim“. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO 

GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 2018. 

Uvodno obrazloženje dao je B. Šašić – viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog 

vijeća i mjesne odbore. 

 

Potpredsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi je sudjelovao P. Josić. 

Nakon rasprave Potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i 

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

O D L U K A 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2018. godini političkih 

stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara 

I. 

Sredstva određena u Proračunu Grada Vukovara za 2018. godinu ("Službeni vjesnik" 

Grada Vukovara broj 11/17) za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju 

članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara raspoređuju se tako da pojedinoj političkoj 

stranci pripada 1.000,00 kn mjesečno po vijećniku razmjerno broju njezinih članova u 

Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja i to: 

 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –HDZ  10.000,00 kn mjesečno, 

 HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA –HKS  4.000,00 kn mjesečno, 

 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –SDP 3.000,00 kn mjesečno, 
 SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA  

STRANKA –SDSS      2.000,00 kn mjesečno, 

 DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA -DSS-u    2.000,00 kn mjesečno, 

 BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI- 

STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI   1.000,00 kn mjesečno, 

 ŽIVI ZID        1.000,00 kn mjesečno. 

Za svaku izabranu vijećnicu, kao podzastupljeni spol, u Gradskom vijeću, političkim 

strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom 

vijećniku u prethodnom stavku i to: 

 HDZ-u 400,00 kn mjesečno, 

 SDP-u 100, 00 kn mjesečno, 

 HKS-u 100,00 kn mjesečno, 
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 BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI - STRANKA RADA I 

SOLIDARNOSTI 100,00 kn, 

 SDSS-u 100,00 kn mjesečno. 

II. 

 Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačuju se na žiro-račun političke stranke 

tromjesečno u jednakim iznosima. 

III. 

 Ukoliko pojedinom članu Gradskog vijeća nakon konstituiranja prestane članstvo u 

političkoj stranci sredstva za tog člana ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u 

trenutku konstituiranja.  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA 

VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

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

mjesne odbore. 

 

Potpredsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak ispred Kluba SDP-a – nakon rasprave - suzdržan. 

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, K. Ozdanovac, M. Pavliček, B. Gaća. 

Vijećnik G. Bošnjak postavio bi usmeni amandman. Potpredsjednik pita vijećnike da glasuju 

o mogućnosti postavljanja usmenog amandmana što s 9 glasova „ZA“ nije prihvaćeno. 

Nakon rasprave potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“, 

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 4 glasova „SUZDRŽAN“ (SDP i MB365-

STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI) donosi 

ODLUKA  

O IZMJENI ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA VUKOVARA 

Članak 1. 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 

broj 1/04, 1/10 i 2/17) članak 7. mijenja se i glasi: 

„Javna priznanja iz članaka 3. do 6. ove Odluke dodjeljuju se u trećoj godini tekućeg 

mandata Gradskog vijeća. 

Prilikom dodjele javnih priznanja iz članaka 3. do 6. ove Odluke može se istoj fizičkoj 

ili pravnoj osobi dodijeliti samo jedno priznanje.“ 

Članak 2. 

 U članku 11.stavku 1. riječi: „proteklu godinu“ zamjenjuju se riječima: 

„proteklo razdoblje“ a u stavcima 1. i 2. riječi: „tekuće godine“ zamjenjuje se riječima: „ treće 

godine tekućeg mandata  Gradskog vijeća“. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH 

GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA 
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Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i A. Kustura – pročelnica UO za društvene djelatnosti. 

 

Potpredsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, A. Pribičević, A. Kustura, S. Kolar, B. Gaća, G. 

Bošnjak, D. Bilić, P. Josić. 

 

U ime predlagatelja zamjenik gradonačelnika M. Pavliček povlači prijedlog s Dnevnog 

reda. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA ZA DODJELU NEFINANCIJSKE 

PODRŠKE U PRAVIMA, POKRETNINAMA I NEKRETNINAMA 

ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i I. Arambašić – pročelnica UO za prostorno uređenje, provedbu 

dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom. 

 

Potpredsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, I. Arambašić i B. Gaća. 

 

Nakon rasprave Potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21) 

donosi 

Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke 

o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, 

pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM 

REDU 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Tadić – viši stručni suradnik za zaštitu okoliša u UO za komunalno 

gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Potpredsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 
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Rasprave nije bilo. 

Potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21) donosi 

O D L U K A 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu 

Članak 1. 

 Članak 57. Odluke o komunalnom redu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada 

Vukovara, broj 1/02, 6/02, 8/03, 9/05 i 6/09) mijenja se i glasi: 

„Na području grada Vukovara obavezno je korištenje javne usluge prikupljanja miješanog, 

komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i glomaznog otpada.   

Pojam komunalnog, miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te glomaznog 

otpada, obvezatnost i postupak korištenja komunalne usluge koji se odnosi na sakupljanje i 

odvoz komunalnog, miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te glomaznog otpada, 

područje pružanja javne usluge, davatelj javne usluge, obveze davatelja i korisnika usluge, 

kriteriji za odabir zapremine posude za komunalni otpad, najmanja učestalost odvoza otpada, 

obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, odredbe o korištenju javne površine za 

prikupljanje otpada, obračun troškova korištenja javne usluge, postupanje s glomaznim i 

reciklabilnim otpadom, prekršajne odredbe u svezi javne usluge prikupljanja miješanog, 

komunalnog i biorazgradivog otpada i drugo uređuje se posebnom odlukom  Gradskog 

vijeća.“ 

Članak 2. 

Članak 58. briše se. 

Članak 3. 

Članak 59. briše se 

Članak 4. 

Članak 60. briše se. 

Članak 5. 

Članak 61. briše se. 

Članak 6. 

Članak 62. briše se. 

Članak 7. 

Članak 63. briše se. 

Članak 8. 

Članak 64. briše se. 

Članak 9. 

Članak 65. briše se. 

Članak 10. 

Članak 66. briše se. 

Članak 11. 

U članku 76. stavku 1. brišu se točke: 21., 22. i 23., dosadašnje točke 24., 25., 26., i 27. 

postaju točke 21., 22., 23. i 24. 

Članak 12. 

U članku 79. stavku 1. mijenja se točka 16. tako da ista sada glasi: 

„se ne pridržava odredbi o sakupljanju, odvozu i postupanju sa komunalnim otpadom iz 

članka 67. i 68. ove Odluke.“ 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA 

MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA 

NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Tadić – viši stručni suradnik za zaštitu okoliša u UO za komunalno 

gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Potpredsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: B. Nikolić, D. Tadić, B. Gaća, S. Kolar, D. Čulig, I. Štrangarević, 

G. Bošnjak, P. Josić i D. Bilić. 

Nakon rasprave potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21) 

donosi 

ODLUKA 

O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA  

MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA 

 NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O MJERILIMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG 

ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG 

OTPADA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Tadić – viši stručni suradnik za zaštitu okoliša u UO za komunalno 

gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Potpredsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, D. Tadić i P. Josić. 

Nakon rasprave potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje te jednoglasno (21) 

donosi 

ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA 

OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA 

PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje način provedbe:  

1. mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada,  

2. mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada, 

Članak 2. 

Nepropisno odbačeni otpad u smislu ove Odluke predstavlja otpad koji je nepropisno 

odložen u okoliš izvan mjesta koje je predviđeno za odlaganje, odnosno otpad koji je 
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odložen protivno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 

broj 94/13, 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 

50/17). 

Članak 3. 

Provedbu sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada, te uklanjanja tako odbačenog 

otpada osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red Grada 

Vukovara (u daljnjem tekstu: komunalni redar). 

Članak 4. 

Mjere iz članka 1. stavka 1. točke 1. ove Odluke uključuju: 

1. uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, 

2. uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, 

3. provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja Grada Vukovara radi utvrđivanja 

postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije 

godine evidentirano postojanje odbačenog otpada, 

4. označavanje onečišćenih lokacija oznakama o zabrani odlaganja otpada, 

postavljanje zaštitne ograde oko onečišćenih lokacija i uspostavu video nadzora. 

Članak 5. 

Zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu obavlja se putem web aplikacije 

dostupne na službenoj internet stranici Grada Vukovara na adresi: http://www.vukovar.hr/. 

Članak 6. 

Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada uspostavlja i održava nadležni Upravni odjel 

za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Sustav sadrži podatke o 

nepropisno odloženom otpadu kao i kartografski prikaz lokacija divljih deponija na području 

Grada Vukovara. 

 

Članak 7. 

Redoviti godišnji nadzor područja Grada Vukovara radi utvrđivanja postojanja odbačenog 

otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje 

odbačenog otpada obavljaju komunalni redari. 

Članak 8. 

Lokacije na kojima je evidentirano nepropisno odlaganje otpada mogu se označiti 

odgovarajućim pločama o zabrani odlaganja otpada. Ukoliko je otpad odložen na određenoj 

lokaciji u više navrata može se u cilju sprječavanja ponovnog odlaganja postaviti zaštitna 

ograda ili uspostaviti sustav video nadzora. 

Članak 9. 

Radi provedbe mjera iz članka 1. točke 2. ove Odluke komunalni redar rješenjem naređuje 

vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno 

odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja 

određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru). 

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena 

količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj 

osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana 

zaprimanja rješenja. 

Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 2. ovog članka komunalni redar utvrđuje 

ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena 

rješenjem iz stavka 1. ovog članka nije izvršena, Grad Vukovar će na teret vlasnika osigurati 

uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada. 

Ukoliko komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad 

odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, 

odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), 

http://www.vukovar.hr/
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ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni 

redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za 

unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica. 

Članak 10. 

Grad Vukovar dužan je podatke utvrđene rješenjem iz članka 9. stavak 1. ovog Pravilnika 

mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada 

sukladno članku 137. stavak 3. točka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ broj 94/13, 73/17). 

Članak 11. 

Gradonačelnik Grada Vukovara dužan je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz članka 1. ove Odluke 

podnijeti Gradskom vijeću Grada Vukovara do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 

kalendarsku godinu. 

Članak 12. 

Gradsko vijeće Grada Vukovara dužno je, temeljem izvješća iz članka 11. ove Odluke, 

donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na 

lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. 

Članak 13. 

Za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se sredstva u Proračunu Grada 

Vukovara. 

Članak 14. 

Grad Vukovar ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada iz članka 9. stavak 3. ove 

Odluke od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od 

osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem 

se otpad nalazio. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE IMENA 

GRADA U NAZIVU UDRUGE TURISTIČKIH VODIČA GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i M. Sekulić – pročelnica UO za kulturu i turizam. 

 

Potpredsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, G. Bošnjak, M. Sekulić i B. Gaća. 

Nakon rasprave potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i 

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

O D L U K A 
I 

 Odobrava se Stjepanu Mađarcu iz Vukovara, Splitska 1B, koji je podnio zahtjev u ime 

osnivača, za korištenje imena Grada Vukovara u nazivu udruge koji glasi: UDRUGA 

TURISTIČKIH VODIČA GRADA VUKOVARA. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 11. 

PRIJEDLOZI, INFORMACIJE 

P. Josić – predlaže da se otvori tema o zaštiti životinja i azilu. 

P. Mišić – informira vijećnike da će se 12. veljače održati humanitarni koncert za prikupljanje 

sredstava za Mašu. 

M. Semenić Rutko – informira vijećnike da Udruga braniteljica VSŽ organiziraju povorku maškara 

pod nazivom „Osmjeh se vratio u grad“, program započinje 10. veljače okupljanjem maškara u 

dvorištu gradskog muzeja. 

 

 

 

Dovršeno u 11.30 sati. 

 

Zapisnik vodila      Potpredsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Robert Rapan 


