
1 
 

Z A P I S N I K 

 

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 28. veljače 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, Tomislav 

Šota, Sava Manojlović Igor Naletilić, David Vlajčić, Predrag Mišić, 

Renata Kovačić, Biljana Gaća, Darko Buljan, Mirjana Semenić Rutko, 

Aleksandar Pribičević, Borislav Nikolić, Pavao Josić,Vesna Vujić. 

 

Odsutni vijećnici: Goran Bošnjak i Srđan Kolar. 

   

Ostali nazočni: gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika - M. Pavliček i I. Mujkić 

Pročelnici – V. Šibalić, D. Čulig, I. Arambašić, I. Antolović, N. Gažo, 

M. Sekulić, M. Grubišić, S. Tokić 

J. Beljička-Karlaš - DV Vukovar 2 

M. Kulić – DV Vukovar 1 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar 

R. Marić – Gradski muzej Vukovar 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

Z. Jukić – Javna vatrogasna postrojba 

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. 

D. Žigić – stručni suradnik za socijalnu skrb 

B. Šekuljica – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu 

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 21 od ukupno 23 vijećnika te 

se konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 6. sjednice, održane 31. 

siječnja 2018. 

J. Jukić – primjedba na pitanje. 

 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s navedenom primjedbom s 6. 

sjednice, održane 31. siječnja 2018. i isti je jednoglasno (21) usvojen. 
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Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

P. Josić – kaže kako ima informaciju da se vade cijevi postavljene po projektu „Vukovar“ radi 

njihove zdravstvene neispravnosti i jer nemaju certifikat, a o toj temi je razgovarao i s 

direktorom Vodovoda koji mu je obećao kako će tu informaciju provjeriti. Nakon 15 dana od 

tog sastanka prozvao ga je u Vukovarskim novinama kako ruši projekt „Vukovar“ jer 

postavlja pitanja. Zanima ga kako netko ruši projekt postavljanjem pitanja. Komentira da kada 

se radi ispravno i transparentno pitanja se mogu postavljati. Zanima ga kada će dobiti dokaz 

da su postavljene cijevi zdravstveno ispravne. 

Gradonačelnik - odgovara da je upoznat s tom temom te kaže da je vijećnik iskoristio 

društvene mreže za širenje, u tom trenutku, neprovjerene informacije o postavljenim cijevima 

koje dovode u opasnost zdravlje ljudi i okoliš i na taj način dezinformirao javnost raspolažući 

neprovjerenom informacijom i izazvao paniku među građanima Vukovara. Dokaz o 

zdravstvenoj ispravnosti cijevi trebaju dobiti mjerodavne službe i postupaju po zakonu 

ukoliko se utvrdi neki nedostatak. 

D. Tišov – potvrđuje da je bilo razgovora o ovoj temi i dogovoreno je da će vijećnik uputiti 

zahtjev za pravo na pristup informacijama temeljem kojeg će se on očitovati. Temeljem 

zahtjeva angažirao je djelatnike da provjere slučaj i utvrde činjenično stanje, a činjenice su 

utvrdili djelatnici Vodovoda, inženjeri i nadzor te ostali vanjski suradnici koji prate projekt. 

Utvrđeno je da se cijevi ugrađuju sukladno natječajnoj dokumentaciji iz 2015., troškovniku, 

navedenim certifikatima i ostalim potvrdama prikupljenim po traženoj natječajnoj 

dokumentaciji. Zaključuje kako se radi o jeftinom politikanstvu iznošenjem neprovjerenih 

informacija kako je i gradonačelnik rekao. Takvim činom se povrijedilo ime tvrtke Vodovod, 

izvođači na projektu „Vukovar“ te povreda imena proizvođača samih cijevi. Dodaje da se 

neprovjerene informacije se ne mogu širiti društvenim mrežama i medijskim prostorom. 

P. Josić – komentira kako je direktor Vodovoda zadnja osoba koja nekog može prozivati za 

jeftino politikanstvo. Izabran je od strane 500 građana Vukovara i njih zastupa. Kada je pitao 

direktora Vodovoda jesu li cijevi ispravne po njegovu mišljenju je to trebao provjeriti u roku 

od pola sata, a ne tražiti ga da pošalje zahtjev za pravo na pristup informacijama kad se zna da 

je po prijašnjim takvim zahtjevima odbijen…..komentira da su to sve floskule. A što se tiče 

povrede imena tvrtke Vodovod kaže kako je ono ukaljano promjenama direktora svakih pet 

minuta. 

Gradonačelnik – komentira kako vijećnik nema relevantan podatak o kvaliteti ugrađenih 

cijevi, ali ga ta činjenica nije spriječila da širi neprovjerene informacije. Imao je pravo svoju 

sumnju predati nadležnim službama koje bi utvrdile činjenice i dale odgovor, ali ovako je 

naštetio ugledu tvrtki koje sudjeluju u projektu i proširio paniku među određenim brojem 

građana. 

M. Semenić Rutko – postavlja pitanje cesta na Sajmištu, kada će prometnice biti završene i 

kome će se građani obratiti radi oštećenja automobila uzrokovanim lošim cestama. 

Gradonačelnik – odgovara da je više puta govorio o problemima s izvođačima radova zbog 

kojimhsu ceste u ovakvom stanju. Završetak tih radova neće biti početkom ožujka jer se takvi 

radovi ne izvode u ovom razdoblju. Dio prometnica u centru će biti gotov tijekom ožujka, a 

cijeli projekt negdje u ljeto. 

D. Tišov – ugovoreni rok za ove radove je 20. lipnja 2018. Ulice Sajmište i V. Lisinskog su u 

pripremi za asfaltne baze i čim vremenski uvjeti to dozvole ići će u završnu fazu izvođenja 

radova. 

M. Semenić Rutko – komentira kako je Sajmište raskopano i zatvoreno još od ljeta prošle 

godine, građani trpe svakakve uvjete i traže konkretne odgovore, a oni su zato tu. Jasna joj je 

cjelokupna situacija na tržištu, ali to ne smatra opravdanjem za rupe koje stoje danima. 
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V. Vujić – postavlja pitanje vezano za reklamne panoe kod crvenog magacina. Kaže da je isto 

pitanje već postavljano, napominje da je magacin kulturno dobro, mjesto stradanja nevinih 

ljudi te moli da se uklone reklamni panoi jer ima tamo nije mjesto. 

Gradonačelnik – kaže kako je objekt devastiran i takav nije reprezentativan te dok se ne nađe 

investitor sumnja da će Grad išta raditi. Uvažava povijesne činjenice iz II. svjetskog rata, 

poruka antifašizma je bitna međutim govoriti o tome nakon Domovinskog rata je teško jer za 

sobom povlači niz pretpostavki i pitanja. Ukoliko će objekt ići u obnovu razmotrit će 

inicijativu za izmještanje panoa. 

V. Vujić – smatra da se žrtve ne mogu dijeliti na one iz ovog ili onog rata jer je svaka žrtva 

teška. Slaže se kako treba pronaći način da se objekt konzervira, ali vidljivo je kako predmetni 

objekt nije prioritet. Ne smatra da je potrebno uložiti veliki napor u otklanjanje panoa. 

Gradonačelnik – jasno se očitovao o samim žrtvama. Dodaje da postoje mjesta na kojim se 

odaje počast žrtvama određenih režima, ali to stavlja u isti kontekst s žrtvama iz 

Domovinskog rata jer su ti razmjeri neusporedivi. 

D. Benaković – pitanje postavlja obzirom na medijske objave o jako dobrim turističkim 

pokazateljima za prošlu godinu u Vukovaru, zanima je analiza i komentar gradonačelnika. 

Gradonačelnik – na tiskovnim konferencijama javnost su upoznali s rezultatima za VSŽ, a 

radi se o 30% više dolazaka i preko 36% više noćenja u odnosu na 2016. Najviše noćenja je 

ostvario Vukovar, gotovo 50%, postajemo primarno odredište i počinjemo poentirati na 

turističkim atraktivnosti, a u prilog govore podaci o noćenjima, broj dolazaka te otvaranje 

novih smještajnih kapaciteta. Destinacija Vukovar-Vučedol –Ilok proglašena je pobjednikom 

nacionalnog izbora za „Europsku destinaciju izvrsnosti“, potpisan je sporazum s Fakultetom 

za menadžment u ugostiteljstvu i turizmu, osnovana je udruga turističkih vodiča, sufinancira 

se obuka turističkih vodiča, Strukovnoj školi Vukovar dodijeljena je prva nagrada na natječaju 

Inovativan budi-turizam ti posao nudi, nagrada Suncokret ruralnog turizma u kategoriji vinski 

turizam kojeg su osvojili vukovarski zadrugari. Uz velike projekte u turizmu koje Grad radi, 

Vodotoranj i Vučedol, radi se i na izgradnji dodatnih šetnica, izgradnji sportske infrastrukture 

u vidu sportskog turizma, nadogradnji sadržaja u Adici, obnovi mauzoleja obitelji Eltz, 

kapelici sv. Roka, projektu turistifikacije rodne kuće nobelovca Lavoslava Ružičke. 

D. Benaković – komentira kako su pokazatelji jako dobri, no priča se da te dobre rezultate ne 

prate rezultati naplate boravišnih pristojbi. Pita gradonačelnik ima li više saznanja o tome. 

Gradonačelnik – odgovara da se turističke pristojbe naplaćuju turistima prilikom posjete, 

pristojba pripada Turističkoj zajednici i ne ulazi u cijenu smještaja. Komentira kako neki 

vijećnici koji se bave ugostiteljstvom i turizmom duguju novac za boravišnu pristojbu, a s 

druge strane su zabrinuti za boljitak Grada. dok se Grad trudi na području turizma takvi 

umanjuju te rezultate. Budući je tema turizam ukazuje na važnost dolazaka i rezultate koji se 

odnose na noćenja, a povod su manifestacije Susret katoličke mladeži i održavanje svečane 

alke u Vukovaru.  

D. Buljan – komentira inicijativu koju je predložio, odnosi se na akt gradonačelnika-Pravilnik 

o organizaciji naplate parkiranja na javnim parkiralištima objavljenog u Službenom vjesniku 

GV 1/10. Predlaže izmjenu članka 7. stavka 1. koji bi glasio „vrijeme naplate parkiranja 

određuje se od 7 do 19 sati radnim danima. U 2. točki dodavanje stavka 2. koji bi glasio 

„subotom se parkiranje naplaćuje od 7 do 14 sati“ te bi tada stavak 2. ,koji se odnosi na 

nedjelje i neradne dane, postao stavak 3. Obrazlaže to činjenicom kako je Vukovar jedini grad 

u Slavoniji koji naplaćuje parkiranje subotom u popodnevnim satima dok se u Vinkovcima 

subotom parkiranje naplaćuje do 14, a u Osijeku do 15 sati. Na kraju upozorava na uočenu 

neusklađenost cjenika usluge parkiranja tvrtke Komunalac (u Odluci stoji da je mjesečna 

parkirana karta 120,00 kuna, a na stranici Komunalca da je ona 80,00 kn za građane). Pita 

gradonačelnika hoće li prihvatiti inicijativu. 
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D. Čulig – komentira kako je Pravilnik o naplati parkiranja, odnosno izmjene, u pripremi. 

Čeka se suglasnost Policijske postaje Vukovar koju je potrebno ishoditi prije donošenja 

izmjena. S inicijativom se može složiti budući je takva u radu. Doradit će još neke dijelove 

koji nisu jasni. Tvrtka Komunalac je predala prijedlog o izmjeni cijena i dobila suglasnost 

gradonačelnika koja je objavljena u Službenom vjesniku od 24. ožujka 2010. tako da je cjenik 

na stranici Komunalca u skladu s aktom gradonačelnika. 

D. Buljan – kaže kako na stranici Komunalca nije vidio niti jedan drugi Službeni vjesnik, 

osim taj 1/10. 

F. Sušac – komentira da sve više ljudi dolazi na plivalište i sportsku dvoranu, kako i na sve 

sportske aktivnosti koje nude Sportski objekti te se ponovno postavlja pitanje obnove trga 

Dražena Petrovića, svi smatraju da to treba biti na listi prioriteta jer problem je u nedovoljnom 

broju parkirnih mjesta pogotovo u popodnevnim satima. Pita što Grad planira i da li se 

planiraju dodatna parkirališna mjesta. 

Gradonačelnik – kaže kako su sve to primijetili i izražava zadovoljstvo tolikim intenzitetom 

dolazaka ljudi u sportske objekte. Problem s nedostatkom parkirnih mjesta je uočen i već duže 

vrijeme rade na tome. Do problema je došlo s konzervatorskim odjelom tako da će s njima u 

suradnji što prije pokušati doći do rješenja. Planovi postoje i nedostaju još određene 

suglasnosti na planirane projekte te se nada skorom rješenju tog problema. Sukladno tome 

radi se na obnovi Trga Dražena Petrovića, koji je u fazi projektiranja, a obuhvaća predviđena 

mjesta za nove otvorene vanjske bazene i kroz mjesec dana će imati gotov idejni projekt i 

samim time krenut će u danje faze realizacije tog projekta.  

D. Vlajčić – pitanje se odnosi na kupoprodaju zemljišta na kojem se nalazi aerodrom, 

zemljišta tvrtke Borovo. Pita gradonačelnika za njegov komentar na tu odluku te mogućnost 

privlačenja novih poduzetnika. 

Gradonačelnik – kaže da su ljudi skloni navoditi djelomične informacije pa ističe da je ta 

nekretnina dugo vremena opterećena kojekakvim pravima, tj. teretima. Kada su odlučili kupiti 

tu nekretninu ista je bila pod teretom od 82 mil kn i bilo ju je teško osloboditi, a Grad je 

temeljem odluke Gradskog vijeća i uz podršku premijera Vlade RH, koji je povećao proračun 

Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za 50% u odnosu na prethodnu godinu, to uspio. 

Preraspodjelu tih sredstava je donosilo Upravno vijeće Fonda, Gradonačelnik i Gradsko 

vijeće. Sredstva su uložili u tu atraktivnu lokaciju i otvorili vrata k novoj perspektivi za Grad 

Vukovar. U ovoj godini je plaćeno 20 mil kuna, a ostatak će platiti, sukladno ugovoru, u 

idućoj godini. Investicija u tu nekretninu je investicija u gospodarstvo i misli da je to dobro te 

zahvaljuje na inicijativi i ovim činom daju do znanja što je prioritet. 

B. Nikolić – pita kada se očekuje uplata prvih sredstava u ovoj godini udrugama. Budući je 

kraj veljače pojedine udruge strahuju jer sukladno novom pravilniku Grad neće financirati 

knjigovodstvene usluge, tj. one se neće priznati kao trošak. Pita kako to misle riješiti. Posebno 

se to odnosi na manje udruge koje nemaju vlastita sredstva. 

Gradonačelnik – odgovara da će uplate krenuti tijekom ožujka za sva tri mjeseca. Svjesni su 

da je to problem za sve udruge jer se kasnilo s cijelom procedurom raspisivanja natječaja i 

time su doveli udruge u nepovoljan položaj. Djelatnik zadužen za sport je u kontaktu s 

udrugama i na raspolaganju im je. Što se tiče financiranja knjigovodstvenih usluga ne može 

puno reći bez konzultacije s djelatnikom, ali smatra da to ne bi trebao biti problem. Bazirali su 

se na nemogućnost plaćanja igrača novcem iz gradskog proračuna, za to će se udruge morati 

same snaći.  

K. Ozdanovac – postavit će dva pitanja, osobno i u ime Kluba. Prvo pitanje se odnosi na 

projekt Vučedol, odnosno što se može očekivati od tog projekta i koje se radnje tiču građana. 

Gradonačelnik – radi se o iznimno bitnom projektu vrijednosti 15 mil eura. Na projektu 

participiraju tri ministarstva (kulture, regionalnog razvoja i turizma) zajedno s Gradom 

Vukovarom i Vukovarsko-srijemskom županijom. Projekt je osmišljen tako da arheološki 
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muzej Vučedol bude središte jednog kompleksa koji će imati šetnice, prikaz sela i načina 

života Vučedolaca, planetarij, uređenje područja Megarona, prikaz vrtnih kultura koje su se 

uzgajale i njegovale u to vrijeme, izgradnja ugostiteljskog objekta na mjestu na kojem je on 

nekada bio, a paralelno s time kupljeno je zemljište na kojem su se nalazili bungalovi i oni će 

ići u obnovu. 

M. Sekulić – trenutno su u fazi studija izvodljivosti, mijenjat će se UPU-Vučedol koji treba 

biti gotov do kraja travnja i u izradi je idejni projekt koji treba dobiti lokacijsku dozvolu. 

Nakon toga će se otvoriti fond od 15 mil eura, sredstva koja su rezervirana u operativnom 

programu konkurentnosti i kohezije isključivo i samo za taj projekt što mu daje značaj od 

nacionalnog interesa. Vjeruje da će taj arheološki park biti pokretač razvoja ne samo 

Vukovara nego i šire, on je platforma gdje se može očekivati da će obrtnici, gospodarstvenici, 

umjetnici, znanstvenici i cijela zajednica imati svoj interes i prepoznati značaj ovog projekta. 

K. Ozdanovac – drugo pitanje je vezano za intervencijski plan, kada se mogu očekivati prvi 

pomaci i što mogu očekivati u prvih 6 mjeseci ove godine. 

Gradonačelnik – odgovara da su to sredstva iz Europskih fondova namijenjena za 5 gradova u 

RH, a koji su na ratom pogođenim područjima. Grad Vukovar je najdalje otišao u realizaciji 

tog projekta s obzirom da je u projekt ubačena tržnica, ali uz konzultacije s Ministarstvom 

regionalnog razvoja koje je sugeriralo da je to moguće tako da je Grad uspio ubaciti tržnicu u 

tu priču. Rok za izvedbu projekata je 2023. godina. U pripremi je vrlo opsežna dokumentacija 

i sukladno normama koje propisuje Europska unija u Gradu je oformljen tim, intervencijski 

tim koji se sastoji od 15-tak osoba koje kontinuirano provode sve radnje koje projekt zahtjeva, 

svaki projekt ima voditelja tima, a u tim su uz djelatnike Gradske uprave uključeni i djelatnici 

VURA-e i neke institucije od kojih nam je potrebna podrška. Uz tržnicu, koja je realizirana i 

pri samom je kraju, je projektiranje i dokumentacija, a nakon toga i izvođenje radova na 

hotelu Dunav, obnova Radničkog doma u Borovu naselju, obnova centralne kuhinje u vrtiću u 

Županijskoj ulici, investicija u park šumu Adica s adrenalinskim parkom i atraktivnim 

sadržajem, kampom i bungalovima te pričom svjetla, čarobnom šumom….Ove godine nas 

očekuju radovi na uređenju gradskog stadiona za koji će se dio sredstava povući iz 

intervencijskog plana, a dio iz gradskog proračuna i proračuna Fonda za obnovu i razvoj 

grada Vukovara. Ministarstvo regionalnog razvoja je već raspisalo natječaj za poduzetnike 

kojima je plasirano 7 mil kuna, pripremaju natječaj za udruge u četiri paketa po 3,5 mil kuna. 

Tu je i izgradnja Ekonomske škole uz Vuku i ti projekti spadaju u A listu ispred Grada 

Vukovara i sukladno raspoloživosti i utrošku sredstava postoji i B program u kojem se nalazi 

niz projekata i ukoliko se ukaže mogućnost i oni će se realizirati.  

K. Ozdanovac – pita ima li već sada povučenih sredstava budući je tržnica već realizirana za 

razliku od onih koji to trebaju. 

Gradonačelnik – odgovara da su sredstva za tržnicu povučena gotovo u cijelosti i sve ide 

sukladno planovima i potpisanom ugovoru. 

I. Naletilić – pita postoji li plan za nastavak izgradnje šetnice prema Adici i ukoliko da u kojoj 

je to fazi. 

Gradonačelnik – kaže da se radi o investiciji Hrvatskih voda. Projekt će se nastaviti, stao je u 

centru grada radi problema s izvođačem radova i raskidanjem ugovora. Izgradnju gumene 

brane je dobila tvrtka Osijek koteks kao i uređenje obale utvrde u II. fazi, do mosta gdje se 

odvija promet. Dobra je vijest da Hrvatske vode imaju u planu uređenje šetnice lijevom 

obalom Vuke s početnom točkom na željezničkom mostu i spojit će se na Ulicu 204. 

vukovarske brigade. Tu će biti napravljeno jezero namijenjeno za mrijest ribe , a šetnica će se 

dalje spojiti na nogostup na sam početak Adice, iza kuća s lijeve strane u Ulici 204. 

vukovarske brigade. Realizacija tog projekta se očekuje vrlo brzo, a njegova cijena je 8 mil 

kuna. 
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B. Gaća – postavit će dva pitanja, osobno i u ime Kluba. Prvo pitanje je vezano za Program 

mjera poticanja razvoja poduzetništva te pita zašto su sredstva iz gradskog proračuna 

smanjena s 3 mil na 2 mil kuna u odnosu na prošlu godinu. 

Gradonačelnik – budući su poduzetnici grada Vukovara putem intervencijskog plana dobili 

priliku participirati otvorenom javnom pozivu za 7 mil kuna Grad je odlučio umanjiti 

sredstva, ali će dobiti i sredstva od Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara u iznosu od 4 

mil kuna što je najviše do sada što mogu ostvariti. 

B. Gaća – komentira da je u 2017. iz proračuna je izdvojeno 3 mil kuna i isto toliko se dobilo 

od Fonda za obnovu i razvoj, što je ukupno 6 mil kuna, i u konačnici je to isti iznos. Zanima 

je gradski proračun jer o tom iznosu vijećnici odlučuju pa pita jesu li kriteriji isti. Smatra kako 

je poduzetnicima možda lakše aplicirati i dobiti sredstva od Grada nego ona preko 

intervencijskog plana. 

M. Grubišić – kaže da su pokušali uskladiti kriterije sukladno ta 2 mil kuna tako da su iznosi 

manji. Promjene se odnose na one poduzetnike koji žele povući veća sredstva preko 

Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, a oni 

komentiraju kako im je lakše aplicirati na sredstva od Grada. 

I. Mujkić – dodaje da to nije tako komplicirano, radi se o jednom obrascu, ali i činjenica je da 

preko intervencijskog plana mogu povući 85% sredstava, odnosno iznos od 500.000,00 kn i 

mogu se potruditi, a i Razvojna agencija nudi usluge izrade kompletne dokumentacije. 

B. Gaća – kaže kako nije mislila da je komplicirano aplicirati za sredstva preko 

intervencijskog plana već je pitala za kriterije na što je i dobila odgovor. Drugo pitanje 

postavlja vezano za prihode i rashode gradskih bazena pošto oni posluju godinu dana. Imali su 

prilike slušati o planovima i projekcijama i sada je zanima kakvi su realni rashodi i prihodi od 

prodaje ulaznica na plivalištu. 

Gradonačelnik – odgovara da će ravnatelj Sportskih objekata dostaviti podatke i izvješća za 

iduću sjednicu i imat će kompletnu sliku i analizu prihoda i rashoda, kako za plivalište tako i 

ta sve objekte. Sve zanimaju prihodi od programa, ulaznica, ali i režijski troškovi odnosno svi 

troškovi iz kojih će poslovanje biti vidljivo. Prema naznakama i komentarima koje imaju 

ravnatelj je napravio odličan posao, bazen je pun pogodak, radi se o zahtjevnom i 

odgovornom poslu. Ravnatelj će vijećnike upoznati s programima koji se provode i dati će 

kompletno izvješće. Na kraju kaže da je to veliki iskorak naprijed za sve građane, posjetitlje i 

sam Grad. 

B. Gaća – komentira da je ovakva pitanja dobro postavljati jer imaju i fiskalnu odgovornost i 

bez obzira što zna da Sportski objekti trebaju predati izvješće o radu zanima je to i s političke 

razine. Ne slaže se u potpunosti da je to pun pogodak u smislu samoodrživosti, ali o tome će 

više pokazati podaci o poslovanju. 

Gradonačelnik – kaže da nitko nije očekivao da taj objekt bude samoodrživ, niti jedan nije u 

RH, a kada izražava zadovoljstvo ne misli na prihode. 

J. Jukić – pitanje postavlja vezano za iskazivanje interesa roditelja za potrebom rada dječjeg 

vrtića do 21 sat, što je poboljšanje usluge te je zanima hoće li se to omogućiti i roditeljima 

koji nemaju upisanu djecu u vrtić, hoće li oni moći iskazati svoj interes. 

Gradonačelnik – sukladno najavama Vlade RH kreće takav program, a temelji su ishodi 

investiranja u Europskoj uniji. Grad će kao osnivač dati svoj doprinos i pomoći ustanovama 

da povuku što više sredstava kako bi roditeljima osigurali cjelodnevni boravak djece, ali i veći 

broj zaposlenih djelatnika. 

M. Kulić – nakon poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i 

upita iz Grada koje se odnosi na poboljšanje uvjeta rada, tj. produženje boravka djece 

predškolske dobi izvršili su anketiranje roditelja i imaju podatak da je za 42 djece iskazana 

potreba za cjelodnevnim boravkom. Napominje kako je DV Vukovar 1 fleksibilan po pitanju 
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radnog vremena i prilagođavaju se potrebama roditelja. Ovim programom će se omogućiti 

lakši rad i djelovanje te novo zapošljavanje. 

J. Beljička Karlaš – kaže da su i u DV Vukovar 2 također proveli anketiranje, ali još ne može 

govoriti o konačnim rezultatima budući neki roditelji nisu dolazili radi vremenskih uvjeta. 

Može se očekivati da će biti iskazana potreba za smjenskim radom budući raste broj 

zaposlenih u djelatnostima koje iziskuju rad u smjenama i od 6 sati ujutro. Ovim programom 

će se poboljšati usluga ustanove i moći se zaposliti nove djelatnike. 

J. Jukić – pitanje je bilo hoće li anketirati i roditelje koji nemaju upisanu djecu u vrtić. 

M. Kulić –  u svibnju su upisi za novu pedagošku godinu i svi koji se jave imat će mogućnost 

birati prvu ili drugu smjenu i tako će to riješiti za šire građanstvo. 

J. Beljička Karlaš – tražit će suglasnost osnivača da na Internet stranici ustanove objave javno 

savjetovanje za roditelje vezano za to pitanje tako da će se moći javiti i oni čija djeca nisu 

upisana. 

D. Bilić pita za prometno rješenje na križanju kod OŠ A. Bauera. Zna da Grad nije nadležan, 

ali zanima ga ima li kakvog rješenja. 

Gradonačelnik – slaže se da je to križanje kritično radi blizine Osnovne škole i velikog broja 

djece. Radi se na rješenju problema u suradnji s Hrvatskim cestama te na cjelovitoj 

dokumentaciji koje je nositelj Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a obuhvaća 

obnovu cesta, cestovnu infrastrukturu i plan obnove komunalne infrastrukture do 2021. 

D. Čulig – odgovara da je u tijeku ishođenje građevinske dozvole za križanje Ulica 

Dalmatinska, Trg M. Gupca i A. Augustinčića i riješiti će se izgradnjom kružnog toka koji će 

na siguran način omogućiti pristup djece školi. Tako će riješiti i sigurnost pješaka u prometu 

iz Ulice V. Radauša. Na vrijeme želi skrenuti pažnju da će se kroz Trg M. Gupca provoditi 

radovi postavljanja cjevovoda i s tvrtkom Vodovod su dogovorili da se radovi izvrše u što je 

moguće kraćem vremenu radi sigurnosti učenika. Nakon toga to križanje će ići u 

rekonstrukciju. 

I. Radoš – postavlja pitanje vezano za kupnju hotela Dunav i pita što će projekt 

rekonstrukcije, opremanja i prenamjene doprinijeti Gradu. 

Gradonačelnik – kaže da se radi o atraktivnoj lokaciji i mjestu kojeg posjetitelji prvo vide. 

Nije posve zadovoljan što se Grad mora baviti ovakvim problemima, bilo bi bolje da su 

pronašli investitora koji bi objekt obnovio i brinuo o poslovanju. Objekt više od 10 godina 

nije u funkciji i opasan je, bilo je nekoliko intervencija vatrogasaca. Grad rješava i druge 

objekte kao što su Vodotoranj, Radnički dom i sve to iziskuje vrijeme. Preko 10,5 mil kuna je 

uloženo u kupnju hotela, a 35 mil kn je predviđeno za ulaganje u obnovu i opremanje putem 

sredstava iz EU fondova. Teret svega snose i djelatnici Gradske uprave kojima to nije posao i 

nemaju iskustva ni potrebnu struku, ali Grad nema izbora. Radi se u korist građanima i bit će 

to još jedan lijep objekt koji će Vukovar učiniti prosperitetnijim i boljim za život. 

P. Mišić – građane Mitnice zanima da li će se na sportskom centru Slavija omogućiti 

postavljenje nadstrešnice na boćalištu i ako hoće kada će to biti. 

Gradonačelnik – odgovara da su to obećali i zadali si taj zadatak. Javili su se građani s 

prijedlozima da se boćalište izmjesti. Sve još razmatraju i konzultirat će se sa svim 

zainteresiranim stranama. Postoje razna rješenja, no neće se krenuti s radovima, a da se 

postojeće boćalište ugrozi. 

A. Pribičević – postavlja pitanje vezano za stambenu problematiku, građani su htjeli ići u 

otkupe svojih stanova, ali nisu uspjeli jer se tražilo da imaju ugovor o najmu unazad tri 

godine. Kad su došli u posjed za korištenje stana nisu imali pravnu osnovu, ugovor o najmu 

temeljem kojeg bi plaćali najam. Pita li može li gradonačelnik stupiti u kontakt sa Središnjim 

državnim uredom za stambeno zbrinjavanje kako bi se ubrzalo izdavanje ugovora o najmu te 

kako bi građani mogli ići u otkup.   

Gradonačelnik – napravit će sve što može za građane koji su legalno u stanu. 
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R. Kovačić – pita gradonačelnika za komentar o porastu zaposlenih na području grada 

Vukovara i što je tome doprinijelo. 

Gradonačelnik – odgovara kako je više faktora zaslužno za rast zaposlenih kako je izjavio i za 

medije. Ukazuje da broj zaposlenih raste i time je zadovoljan. Trude se i rade na tome od 

početka mandata. 

R. Rapan – postavlja pitanje obnove ceste na Sajmištu, Ulice solidarnosti. Pita u kojoj su fazi 

radovi i kada se planira završetak. 

M. Pavliček – rok za završetak radova je 15. ožujka, ali će dozvoliti produljenje roka radi 

vremenskih uvjeta . taj dio je specifičan s obzirom što su dvorišta stanara na različitim 

visinama pa se sve moralo uskladiti. Završetak radova se očekuje sredinom svibnja. 

T. Šota – pitanje postavlja kroz sliku/fotografiju automobila parkiranog na mjestu za invalide 

ispred trgovačkog centra Lidl. Pita gradonačelnika kako to komentira. 

Gradonačelnik – odgovara da slika govori više od riječi. Pita se ako netko ima takav odnos 

prema ranjivim skupinama kakav je njegov odnos prema drugima. 

   

Aktualni sat je završen. 

 

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

Prijedloga nije bilo. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je jednoglasno (21) usvojen. 

 

D N E V N I     R E D 

1. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. 

Gradske knjižnice Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić) 

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. 

Gradskog muzeja Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić) 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. Javne 

ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić) 

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. Javne 

vatrogasne postrojbe Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić) 

5. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2017. 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šekuljica) 

6. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada 

Vukovara za razdoblje 2018. do 2021. 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šekuljica) 

7. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2018. 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šekuljica) 

8. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada 

Vukovara za 2018. 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić) 

9. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i 

donošenje II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić) 

10. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i 

donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Proširenja Novog groblja 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić) 
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11. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i 

donošenje II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Županijska ulica“ 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić) 

12. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić) 

13. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Mandatne komisije 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić) 

14. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić) 

15. Prijedlozi i informacije 

 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2017. GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 

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

– ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave – glasovat će po savjesti. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Nikolić, J. Miškić, D. Buljan i B. Gaća. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i jednim glasom 

„SUZDRŽAN“ (D. Buljan) donosi 

O D L U K A 
Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu Gradske knjižnice 

Vukovar. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2017. GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 

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

– ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, R. Marić, M. Semenić Rutko, P. Josić i V. Vujić. 

 

Nakon rasprave Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21) donosi 
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O D L U K A 
Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu Gradskog muzeja 

Vukovar. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2017. JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM 

VUKOVAR 

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

– ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, I. Miličić i P. Mišić. 

 

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

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2017. godinu Javne ustanove u 

kulturi Hrvatski dom Vukovar. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2017. JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR 

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

zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

U raspravi je sudjelovao D. Bilić.  

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

ODLUKA 

Prihvaća se izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu Javne vatrogasne 

postrojbe Vukovar. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 5. 

DONOŠENJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA U 2017. 

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

normativnu djelatnost i B. Šekuljica – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu 

zaštitu. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20 – P. Josić izašao iz 

vijećnice) donosi 

ANALIZU STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA U 2017. GODINI 

 

Tekst Analize se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA ZA RAZDOBLJE 2018. DO 2021. 

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

normativnu djelatnost i B. Šekuljica – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu 

zaštitu. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, B. Šekuljica, M. Semenić Rutko. 

 

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

donose 

S M J E R N I C E 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA  

ZA PERIOD OD 2018. DO 2021. GODINE 
 

Tekst Smjernica se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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TOČKA 7. 

DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA U 2018. 

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

normativnu djelatnost i B. Šekuljica – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu 

zaštitu. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

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

PLAN RAZVOJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA ZA 2018. GODINU 

 

Tekst Plana se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA 

NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA ZA 2018. 

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

normativnu djelatnost i M. Grubišić – pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i 

međunarodnu suradnju. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, M. Grubišić, M. Pavliček, T. Šota, F. Sušac, B. Gaća, I. 

Arambašić, B. Nikolić. 

 

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

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA ZA 2018. GODINU 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVANOSTI POKRETANJA 

POSTUPKA ZA IZRADU I DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „ŠIRE SREDIŠTE GRADA“ 

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. 
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Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, I. Arambašić. 

 

Nakon rasprave Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“ i 2 

glasa „SUZDRŽAN“ (SDP) donosi 

ODLUKA 

I 

Utvrđuje se osnovanost pokretanja postupka za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1)  („Službeni vjesnik Grada 

Vukovara“ br. 10/11 i 13/16). 

II 

Osnovanost pokretanja postupka za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja (UPU-1)  („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 10/11 i 

13/16) utvrđena je prihvaćanjem inicijative Branke Jukić-Krajnović iz Vukovara, Frana 

Kršinića 39, a koja se odnosi na povećanje maksimalnog koeficijenta izgrađenosti za 

katastarsku česticu 1869 k.o. Vukovar u Vukovaru, Josipa Rukavine 4. 

III 

Nije osnovana inicijativa Davorina Petija iz Vukovara, Ivana Gorana Kovačića 1, za 

pokretanje postupka izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ 

(UPU-1), a koja se odnosi na promjenu uvjeta i načina gradnje za katastarsku česticu 2229 

k.o. Vukovar u Vukovaru, Ivana Gorana Kovačića 1. 

IV 

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog 

uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom da sukladno ovoj Odluci pokrene 

postupak izrade i donošenja  II.  Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Šire središte 

grada“ (UPU-1)  („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 10/11 i 13/16) po utvrđivanju 

osnovanosti pokretanja postupka za još minimalno dvije inicijative. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVANOSTI POKRETANJA 

POSTUPKA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG 

PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA NOVOG GROBLJA 

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. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća i I. Arambašić. 

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

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 
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ODLUKA 

I 

Utvrđuje se osnovanost pokretanja postupka za izradu i donošenje Izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja Proširenja Novog groblja (DPU-1) („Službeni vjesnik Grada 

Vukovara“ br. 2/09). 

 

 

II 

Osnovanost pokretanja postupka za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog 

plana uređenja Proširenja Novog groblja (DPU-1) („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 

2/09) utvrđena je prihvaćanjem slijedeće inicijative Komunalca d.o.o. iz Vukovara, Sajmište 

174:  

1. Izmijeniti i dopuniti Detaljni plan uređenja Proširenja Novog groblja (DPU-1) u 

dijelu koji se odnosi na raspored sadržaja i prateće infrastrukture groblja: 

a) Premještanje planirane zgrade mrtvačnice uz premještanje planiranog 

ceremonijalnog trga, planirane zgrade uprave i zgrade za prodaju cvijeća i svijeća, 

b) Zgradu gospodarstva ostaviti na trenutno planiranoj lokaciji, te ju vizualno i 

akustično odvojiti od ostalih objekata, obzirom da smještaj gospodarstva uz prostor 

mrtvačnice nije primjeren ni preporučljiv zbog buke i prašine, 

c) Premještanje površina za smještaj mauzoleja, 
d) Premještanje kapelice na prostor za postavu simbola groblja koji je centralni dio 

glavnih aleja i nalazi se na sjecištu svih staza, 

e) Korekcija projektirane pejzažne arhitekture, pristupnih putova, popratne 

infrastrukture ulaznog dijela groblja kao i rasporeda površina namijenjenih za 

parking te predvidjeti prostor za veći broj autobusa kao i veći otvoreni prostor za 

smještaj i odmor većeg broja ljudi za vrijeme kolone sjećanja u spomen na žrtvu 

Vukovara. 

III 

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog 

uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom da sukladno ovoj Odluci pokrene 

postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Proširenja Novog 

groblja (DPU-1) („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 2/09). 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVANOSTI POKRETANJA 

POSTUPKA ZA IZRADU I DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG 

PLANA UREĐENJA „ŽUPANIJSKA ULICA“ 

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. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21) donosi 
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ODLUKA 

I 

Utvrđuje se osnovanost pokretanja postupka za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja „Županijska ulica“ (DPU-5) („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ 

br. 03/10 i 03/12). 

II 

Osnovanost pokretanja postupka za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna Detaljnog 

plana uređenja „Županijska ulica“ (DPU-5) („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 03/10 i 

03/12) utvrđena je prihvaćanjem  inicijative Ante Kuprešaka iz Vukovara, Kneza Višeslava 5, 

a koja se odnosi na omogućavanje izgradnje nove zgrade na katastarskoj čestici 1108/2 k.o. 

Vukovar u Vukovaru, Županijska ulica 20 A. 

III 

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog 

uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom da pokrene postupak izrade i donošenja 

II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Županijska ulica“ (DPU-5) („Službeni vjesnik 

Grada Vukovara“ br. 03/10 i 03/12) po utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za još 

minimalno dvije inicijative. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA 

STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST 

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. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i jednim glasom 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

RJEŠENJE  

o izmjeni 

Rješenja o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

U Rješenju o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 7/17) u nazivu rješenja i točki I. riječ: „Komisije“ 

zamjenjuje se riječju: „Odbora“ a riječ „Komisija“ zamjenjuje se riječju: „Odbor“  

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU MANDATNE 

KOMISIJE 

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. 
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Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i jednim glasom 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

RJEŠENJE o izmjeni 

Rješenja o imenovanju Mandatne komisije  

U Rješenju o imenovanju Mandatne komisije ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 

7/17) u nazivu rješenja riječi:  „Mandatne komisije“ zamjenjuje se riječima: „Mandatnog 

odbora“ , u točki I.  riječi: „Mandatna komisija“ zamjenjuje se riječima: „Mandatni odbor“  a 

riječ: „Komisije“ zamjenjuje se riječju: „Odbora“. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA 

IZBOR I IMENOVANJA 

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. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i jednim glasom 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

RJEŠENJE  

o izmjeni Rješenja o imenovanju  

Komisije za izbor i imenovanja 

U Rješenju o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja ("Službeni vjesnik" Grada 

Vukovara br. 7/17) u nazivu rješenja i točki I. riječ: „Komisije“ zamjenjuje se riječju: 

„Odbora“ a riječ „Komisija“ zamjenjuje se riječju: „Odbor“  

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 15. 

PRIJEDLOZI, INFORMACIJE 

M. Semenić Rutko – poziva vijećnike na Kongres žena poduzetnica i na Okrugli stol na 

kojem će se raspravljati o demografskoj slici Vukovarsko-srijemske županije. 

B. Gaća – pohvaljuje Gradsko oko i djelatnike Gradske uprave zaslužne za izradu pročišćenog 

teksta Statuta. 

 

Dovršeno u 11.40 sati. 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Tomislav Šota 


