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Z A P I S N I K 

 

sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 12. ožujka 2012., u 

Gradskoj vijećnici soba br. 32, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, sa početkom u 10,00 sati. 

 

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

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

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

Bjelajac, Damir Barna, Pilip Karuala, Krešimir Raguž, Mirjana 

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

Gavrić, Robert Rapan, Srđan Milaković, Đorđe Macut, Ilija Vojnović i 

Miroslav Mikerević. 

 

Odsutni vijećnici:  Tomislav Šota, Dragan Crnogorac, Ivanka Mihajlović i M. Ivanković 

(sjednicu napustila prije usvajanja zapisnika sa 13. sjednice zbog 

nezadovoljstva pisanim odgovorom pročelnice UO za uređenje grada, 

upravljanjem gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu 

okoliša) 

 

Ostali nazočni: Željko Sabo – gradonačelnik 

Željko Pinjuh- zamjenik gradonačelnika 

Danijela Stanković – zamjenica gradonačelnika 

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

Upravnih odjela 

Drinka Komljenović – predstavnica tvrtke Komunalc 

I. Kamerla – direktor Tehnostana 

D. Foriš – direktor Vukovarske razvojne agencije 

M. Zebec – direktorica Vodovoda grada Vukovara 

Zdenko Jukić – zapovjednik JVP 

Vlatka Surma Szabo – ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar 

Slavka Lončar – ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 2 

Maja – predstavnica Dječjeg vrtića Vukovar 1 

Ivanka Miličić – ravnateljica Ustanove u kulturi „Hrvatski dom 

Vukovar“ 

Ruža Marić – ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar 

Branko Šekuljica – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu 

zaštitu 

Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća 

Tomislav Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika te predstavnici 

javnih medija 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i poziva Boška 

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

vijećnika. 

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 27 od ukupno 30 vijećnika te 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik pita da li ima primjedbi na skraćene zapisnike sa 13. sjednice Gradskog 

vijeća.  
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Vijećnik Damir Barna ima primjedbu na formu zapisnika, smatra da su u zapisnik unijete 

nebitne stvari, čak i stvari za koje nije siguran da su bile spomenute, npr. Privatno vozilo 

Igora Antolovića te komentira da takav podatak nije bitan za Gradsko vijeće. Dalje traži da se 

u zapisnik unese izjava gradonačelnika kada optužuje mladež HDZ-a. Dodaje da nije 

preslušavao audio zapis i spominjanje Igora Antolovića navodi kao nešto što je nebitno.  

 

Vijećnica Mirjana Ivanković kaže da je molila pročelnicu Lidiju Nikšić dopunu dostavljenog 

odgovora što nije dobila. Napominje da je to već treći puta i kaže da iz tog razloga napušta 

sjednicu jer ne želi biti vijećnica samo na papiru. 

Na sjednici je prisutno 26 vijećnika. 

 

Predsjednik – pita pročelnicu Lidiju Nikšić ima li što reći ili nadodati na primjedbu vijećnice 

Mirjane Ivanković. 

 

L. Nikšić – kaže da je i vijećnici i svim ostalim vijećnicima dostavljen odgovor, međutim 

vijećnica Ivanković očito nije zadovoljna odgovorenim. 

 

Predsjednik daje na glasanje usvajanje skraćenog zapisnika, sa primjedbama, sa 13. sjednice 

Gradskog vijeća održane 31. siječnja 2012. i isti nije prihvaćen (10 glasova „ZA“). 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje predložen zapisnik, bez primjedbi, i isti je nije 

usvojen. 

Predsjednik konstatira da će zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća dobiti na slijedećoj 

sjednici.  

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

S. Milaković – postavlja pitanje vezano za održavanje zgrada. Imajući u vidu vremenske 

nepogode i snijeg koji se duže vrijeme zadržao na krovovima stambenih zgrada, svjedoci smo 

velikih problema koji su građane zadesili, a to je prokišnjavanje u stambenim zgradama i ne 

samo onima u potkrovlju već i stanovima koji se nalaze na nižim katovima. Također kaže da 

je isti problem zadesio i prostore gdje su smještene neke institucije. Imajući u vidu da su 

gotovo sve stambene zgrade u Vukovaru obnovljene pita što će Grad poduzeti i učiniti, 

apelirajući pritom na tvrtku Tehnostan koja velik dio zgrada održava i na UO u Gradu 

Vukovaru koji pokrivaju ovu problematiku. Najgorim odgovorom smatra da Grad Vukovar 

nije nadležan za rješavanje istog. Apelira da Grad Vukovar pruži podršku u rješavanju ovog 

problema zajedno sa tvrtkom Tehnostan. 

Gradonačelnik – odgovara da je Grad Vukovar bio sveprisutan u ovim događanjima i 

odgovarao je na sva pitanja građana i predstavnika stanara koji su se obraćali službama u 

Gradu. Prva faza je bila čišćenje snijega sa ulica i krovovima pojedinih zgrada radi sigurnosti 

prolaznika. Zbog loše obnove nekih zgrada dogodila se neuobičajena situacija koja je otkrila 

nedostatke obnove u gradu, a radi se o lošoj toplinskoj izolaciji zbog koje je došlo do topljenja 

snijega na krovovima i stvorile su se ledene sige te do smrzavanja odvodnje vode putem oluka 

sa krovova ta se voda slijevala na stropove pojedinih stanova. Spomenuti problemi su nastali 

na pojedinim stambenim zgradama i zgradama u kojima su smještene neke državne ustanove 

(OŠ Siniše Glavaševića, Spomen dom Ovčara i dr.). Grad je djelovao i putem tvrtke 

Tehnostan i u okviru zabilježenih nedostataka, koji su dokumentirani i fotografirani te predani 

u Ministarstvo regionalnog razvoja. Za pojedine slučajeve zna da su aktivirane garancije u 

okviru dvije godine na otklanjanje nedostataka. One zgrade čije su garancije prošle rok od 

dvije godine probleme su evidentirale i kaže da očekuje da će ministarstvo uvažiti ove nastale 

situacije i da će iste biti ponovnom obnovom sanirane. 
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S. Milaković – kaže da je taj problem zaista alarmantan, ali kaže da se isti problem 

pojavljivao i ranijih godina (slučaj na Olajnici). Drugo pitanje je vezano za zapošljavanje 

kadrova u gradu Vukovaru te napominje da je to stara problematika, ali tišti građane 

Vukovara, a to je zapošljavanje kadrova u državnim i javnim službama u Vukovaru iz drugih 

okolnih gradova. Pitanje upućuje gradonačelniku je iz stranke koja je sada na vlasti i koja 

donosi odluke o zapošljavanju u gradu Vukovaru. Kao negativan primjer navodi Nadzorni 

odbor Borova gdje nije zapazio baš mnogo Vukovaraca.  Također je dobio saznanje da je 

došlo do promjena i u Poreznoj ustanovi i nema saznanja da su te osobe iz Vukovara. Vjeruje 

da će biti još promjena u državnim službama u gradu Vukovaru i u tom smislu apelira da se o 

istom vodi računa jer vidi da se praksa nije promijenila. Smatra da bi građani Vukovara 

trebali dobiti šansu da se zaposle na čelnim mjestima državnih institucija u gradu Vukovaru.  

Gradonačelnik -  kaže da Nadzorni odbori nisu vid zapošljavanja već Vlada odlukom imenuje 

svoje predstavnike u iste. Dalje dodaje da je novi predsjednik Uprave tvrtke Borovo također iz 

Vukovara. 

S. Milaković – kaže da zna da Nadzorni odbori nisu vid zapošljavanja, ali smatra bitnim koje 

osobe će rukovoditi pojedinim tvrtkama u Vukovaru, a Nadzorni odbor donosi najvažnije 

odluke. 

M. Mikerević – kaže da je gradonačelnik stupio na dužnost neopterećen dužnostima, a danas 

je gradonačelnik grada Vukovara, saborski zastupnik, prisutan je u dva odbora, član je 

Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, član je Upravnog odbora 

Borova, član Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja, potpredsjednik udruga gradova 

RH, predsjednik HNK Vukovar 91 i sad se građani pitaju kako to sve jedna osoba stigne. 

Gradonačelnik – odgovara da je prepoznata kvaliteta koju posjeduje. Dodaje da je HNK 

Vukovar 91 u stečaju i više nije na toj funkciji. Kaže da je na nekim funkcijama u okviru 

Sabora što je i normalno. Napominje da mu dan kratko traje, ali kaže da je spreman i 20 sati 

dnevno raditi za grad Vukovar. Kaže da niti jedna od navedenih funkcija neće ugroziti onu 

prvu i osnovnu – gradonačelnik Grada Vukovara, smatra da te funkcije mogu samo doprinijeti 

boljitku grada Vukovara u obnašanju njegove funkcije. 

M. Mikerević – postavlja pitanje što je sa zamjenicima; zašto oni ne mogu biti u nekim od 

odbora? 

Gradonačelnik – odgovara da i zamjenici imaju svoje funkcije. Pita vijećnika ima li neke 

konkretne prijedloge; smatra li da nekog od zamjenika treba više uposliti? 

Đ. Macut – postavlja pitanje vezano za radove na kružnom toku kod Vinkovačke ulice; pita 

da li Grad ima utjecaja na rok završetka radova. Pita tko isto prati i da li netko može urgirati 

da se taj kružni tok napokon završi, tko nadzire isto. I postavlja pitanje da li su sredstva u 

proračunu osigurana kako bi se nastale rupe na nerazvrstanim cestama mogle sanirati. 

Gradonačelnik – odgovara da je razgovarao sa izvođačem radova na spomenutom kružnom 

toku i izrazio je svoje zanimanje za rok završetka još u kasnu jesen, pred obljetnicu 

obilježavanja Dana sjećanja. Mišljenja je da će ubrzo biti završeni radovi na kružnom toku i 

da se neće čekati Dan grada. Dalje kaže da u Proračunu postoji stavka za sanaciju 

nerazvrstanih cesta i u okviru istog stanja se snimaju te će ista biti sanirana. 

I. Gavrić – nakon slučaja zapošljavanja u OŠ Nikole Tesle vjeruje da je gradonačelnik 

upoznat i sa objavom natječaja za zapošljavanje u OŠ Nikole Andrića gdje je bio otvoren 

natječaj za zapošljavanje rukovoditelja računovodstva, a jedan od uvjeta je bio poznavanje 

srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Nakon urgiranja inspektorici prosvjetne inspekcije, koja je 

„promtno“ reagirala, isti natječaj je poništen što dovoljno govori o regularnosti samog 

natječaja i zakonitosti navedenih uvjeta. Sama mogućnost objave takvog natječaja povlači za 

sobom niz pitanja; sam ravnatelj je tvrdio da je sporni uvjet stavljen radi lakše komunikacije 

sa samim zaposlenicima škole od kojih je pola srpske nacionalnosti te da isti uvjet nije 

obvezujući. Nije mu jasno da propisani uvjet nije obvezujući, smatra da isto nema smisla ni 
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komentirati. Osvrće se na drugi dio obrazloženja gdje stoji da srpska nacionalna manjina ima 

pravo na korištenje svog jezika i pisma, ali i jedino uz službeni hrvatski jezik i latinično pismo 

koja su utvrđena Ustavnim zakonom. Postavlja pitanje da li to pismo trebaju znati i ostali 

građani RH, dakle Hrvati, ako se žele zaposliti u takvoj instituciji. Smatra da je to još jedan u 

nizu svrstavanja svih „nesrba“ u Vukovaru u građane drugog reda i stavljanje Srba u 

povlašteni položaj. Moli gradonačelnika da se očituje po tom pitanju. 

Gradonačelnik – odgovara da ingerenciju nad osnovnim školama ima Županija. Ono što čine 

ili bi trebali činiti zaduženi za ovo pitanje u županiji sam ne zna, ali zna što bi on učinio da su 

OŠ pod ingerencijom Grada. Smatra da niti jedan natječaj ne može biti objavljan ako nije isti 

prošao Upravno vijeće. Zna da građane iritira pitanje ćirilice, ali je bio iznenađen čitajući 

natječaj što rukovoditelj računovodstva treba poznavati uz taj jezik i engleski jezik; bio je 

iznenađen da netko tko je „šef“ računovodstva treba poznavati još dva jezika. U okviru 

tolerancije u gradu Vukovaru želi reći da su engleski i srpski dva jezika, jezika dvije države. 

Iznenađen je i obrazloženje koje je dao ravnatelj škole, zbog kojeg se događaju ovakve 

polemike u gradu Vukovaru. Ne zna da li će nakon poništenja natječaja netko snositi sankcije, 

ali napominje da ingerenciju nad OŠ ima Županija. Bez obzira na problem spomenutog 

natječaja smatra da je došlo vrijeme da Grad Vukovar dobije ingerenciju nad OŠ. Uskoro će i 

sam pokrenuti takvu inicijativu. 

R. Rapan – kao član Komisije za dodjelu javnih priznanja grada Vukovara imao je uvid u sve 

prijedloge, a bilo ih je 23. Od njih je bilo i prijedloga ispred SDSS-a koji su došli pisani samo 

na ćiriličnom pismu te ga zanima da li gradonačelnik može urgirati na urudžbeni odjel i sve 

pročelnike u Gradu Vukovaru da ubuduće dopise na ćiriličnom pismu ne zaprimaju.  

Na pretposljednjoj sjednici predsjednik Gradskog vijeća je upoznao vijećnike sa dopisom 

pristiglom iz Ministarstva uprave u kojem stoji da je službeni jezik u RH hrvatski jezik i 

latinično pismo te da se uz određene uvijete može koristiti i ćirilično pismo.    

Gradonačelnik – odgovara da svi trebaju raditi u okviru propisa, posebno kad imaju naputak 

od Ministarstva uprave. Nečija upornost da se u gradu Vukovaru „ruši“ mir i tolerancija je 

nerazumljiva. Kad god ima priliku posebno ističe jednu vrstu harmonije koja vlada u gradu. 

Ne razumije zašto netko inzistira na takvim dopisima kada je vrlo dobro upoznat sa Statutom 

grada Vukovara i dopisom Ministarstva uprave. Smatra da se u urudžbenom odjelu trebaju 

odbiti takvi dopisi shodno naputku Ministarstva uprave, ali dolaze i dopisi na engleskom 

jeziku koji nisu prevedeni na hrvatski, ali imamo osobu koja prevodi dopise sa engleskog. 

Postavlja se pitanje da li takve dopise treba slati sudskom tumaču na prijevod, ali u smislu 

postavljenog pitanja, pravno gledano, takav dopis bi trebao biti vraćen, bio on na engleskom, 

njemačkom…ili na ćiriličnom pismu. Po njegovu mišljenju takav bi dopis trebao doći i na 

ćirilici i preveden na latinično pismo. Smatra da to nije način nametanja ovakvih tema kao 

prioritet u gradu Vukovaru, jer se mi moramo boriti za druga pitanja – kako ćemo se boriti 

nakon ovakve zime, i samih nepogoda koje su proizašle, da pokrpamo ceste, kako ćemo 

ostvariti što veći proračun za Grad Vukovar. Očekuje da svaki UO u Gradu radi u okviru 

zakona, a posebno kad se to tiče gradskih vijećnika. 

R. Rapan – napominje da vijećnici ispred stranke dr. Ante Starčević nemaju ništa protiv 

poštivanja prava nacionalnih manjina, ali smatra da isti trebaju dopise slati na latiničnom 

pismu. Smatra da se takvi dopisi ne trebaju prevoditi u Gradskoj upravi već da takvi stignu u 

Gradsku upravu. 

Gradonačelnik – smatra da je vijećnik u pravu. 

S. Šijaković – pita u kojoj je fazi izgradnja termoelektrane i koji su daljnji planovi. 

Gradonačelnik – u okviru Odluke Gradskog vijeća tvrtka KTG Vukovar je registrirana, ali 

dogodio se problem koji rješava Ministarstvo gospodarstva i agencija Audio te je došlo do 

manjeg zastoja. 23. prosinca 2011. je predsjednik Uprave Borovo potpisao ugovor o prodaji 

zemljišta nakon raspisanog natječaja nekoj drugoj tvrtci, a kako isti nije konzultirao agenciju 
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Audio niti bilo koga iz nove Vlade nastupio je takav korak. Evidentno je da takav ugovor ne 

može biti provediv jer je predmet raspisivanja natječaja bilo zemljište koje nije u vlasništvu 

tvrtke Borovo. Očekuje skoro rješavanje pitanja vlasništva. Grad je od fonda kupio jednu 

parcelu kako bi povezao zemljište za izgradnju termoelektrane, kako je poznato 4 mil kuna je 

plaćena jedna parcela iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara radi rješavanja imovinsko 

pravnih odnosa. U okviru istog očekuje da će se isto razjasniti u skoro vrijeme i da će se 

pronaći cjelovito rješenje koje će omogućiti daljnji nastavak planiranih radova. 

Z. Dedić – napominje da ispred Opće bolnice Vukovar ne postoji parkirno mjesto za invalide, 

a znamo da tamo dolaze ljudi koji se teško kreću, a saznanja je i da taj dio parkinga (u 

Županijskoj ulici) pripada Gradu Vukovaru. Moli gradonačelnika da izda naputak UO za 

komunalno gospodarstvo kako bi se bar jedno mjesto za parkiranje osiguralo za invalide. 

Dalje pita za parking preko puta Državnog odvjetništva - s obzirom da se radi obilaznica i da 

se struže asfalt, pita mogu li se dva kamiona tog materijala tamo nasuti jer je na tom mjestu 

teško parkirati, a nema se gdje drugdje.  

Gradonačelnik – odgovara da to mjesto kod Državnog odvjetništva i nije parkiralište, već 

treba spriječiti da se na tom mjestu parkiraju vozila. Kao i svaki grad i Vukovar se susreće sa 

problemom parkiranja, radit će se preinake u nekim ulicama kako bi se omogućila parkirana 

mjesta. Vezano za parkirališta ispred vukovarske bolnice  kaže da Zakon o komunalnom redu 

jasno govori tko što mora raditi. Problema je bilo i kad je snijeg zapadao, a kao djelatnici 

bolnice koriste to parkiralište i građani tamo ne plaćaju parkiranje, onda bi bila dužnost da 

bolnica osigura i čišćenje istog, kao što to svatko čini ispred svog objekta, kuće, zgrade i sl. 

redovno dolazi do situacija kad neki misle da su im drugi dužni nešto napraviti (Grad ili 

Komunalac, npr.). građani izražavaju svoje nezadovoljstvo jer misle da je takve poslove 

dužan odraditi Komunalac, što u jednom pogledu i je točno – ako uprava bolnice plati tvrtku 

Komunalac da isto očiste, pa i što se tiče i uređenja tog parkirališta. Osobno zna da svi 

invalidi budu pušteni vozilom u krug bolnice i da ih se doveze do dizala. Rješavanje pitanja 

komunalne infrastrukture u gradu Vukovaru riješit će po propisu i kako treba. Ako je Grad 

Vukovar dužan sanirati i napraviti parkirna mjesta ispred bolnice onda će Grad angažirati 

tvrtku Komunalac da isto napravi i da naplaćuje parkiranje. 

K. Raguž – odustaje od pitanja. 

D. Barna – postavlja pitanje vezano uz problematiku tvrtke Tehnostan, odnosno vezano za 

donesenu Odluku prije dvije sjednice Gradskog vijeća. Poznata mu je problematika vezana za 

plaćanje obveza prema PPD-u, a koliko mu je poznato prva faza po Odluci je riješena te 

postavlja pitanje što je sa drugom fazom – napominje da se gradonačelnik na neki način 

obvezao za prenamjenu sredstava Ministarstva regionalnog razvoja, odnosno prenamjenu 

sredstava od prodaje stanova. Saznanja je da bi 31. svibnja trebala nastupiti obveza plaćanje 

tvrtke Tehnostan pa ga zanima što je sa tim sredstvima. 

Gradonačelnik – govori da pretpostavlja da vijećnik želi znati da li se od sredstava od prodaje 

stanova se mogu namiriti potraživanja tvrtke Tehnostan. Dalje govori da je dopis uputio 

potpredsjedniku Vlade RH i dobio je odgovor da su potpisanim Ugovorom sredstva strogo 

namjenska i da se ona ne mogu koristiti za ovu namjenu. 

D. Barna – pita zašto tu informaciju vijećnici nisu dobili u materijalu. Zaključuje da će 

gradonačelnik na jednoj od sjednica reći kao i za HNK Vukovar 91 – ne obnašam tu funkciju 

jer je klub u stečaju. Pita što dalje i smatra da je tu informaciju gradonačelnik trebao 

proslijediti vijećnicima. 

Gradonačelnik – odgovara da je vijećnik Barna, kao član Skupštine, ovom vijeću trebao dati 

hodogram aktivnosti, odnosno podnijeti izvješće preuzetog i od prijašnjih saziva i smjernice 

rješavanja aktualne problematike. Smatra da je vijećnik odgovoran, kao i direktor tvrtke 

Tehnostan, za stanje i aktivnosti tvrtke, a ne gradonačelnik. 
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D. Barna – kaže da su ovlasti Skupštine poznate i spomenuto nisu ovlasti Skupštine. Gradsko 

vijeće se informira putem izvješća tvrtke Tehnostan, za što je zadužena uprava tvrtke. 

Gradsko vijeće je upoznato sa problematikom tvrtke Tehnostan i isto je donijelo određenu 

Odluku gdje je vijeće zadužilo gradonačelnika, a on je to isto prihvatio. Dalje govori da je 

očito da gradonačelnik isto nije u stanju odraditi ili isto nije zakonito, ali je njegova dužnost 

bila obavijestiti Gradsko vijeće o situaciji kako bi ono moglo dalje postupati; donijeti neke 

druge Odluke. Mišljenja je da se dugovanja tvrtke Tehnostan mogu namiriti jedino iz 

Gradskog proračuna, jer tvrtka iz svojih sredstava isto ne može namiriti. Govori da je Grad 

dao zadužnicu u tom kreditnom odnosu i smatra da time i Grad i Gradsko vijeće sudjeluju u 

istom te smatra bitnim problem riješiti, a ne probleme „gurati pod tepih“ kao što je bio slučaj 

do sada. Smatra da gradonačelnik ne bi trebao prebacivati teret na one koji sa istim nemaju 

veze, smatra da se treba držati zakona i da ne bi gradonačelnik trebao organizirati tiskovnu 

konferenciju vezano za isto. 

Gradonačelnik – kaže da se ne želi osvrtati na ovo izlaganje. Odgovor iz Vlade je stigao; 

sredstva od stanova se ne mogu prenamijeniti za pokrivanje dugova tvrtke Tehnostan, a 

vijećnik bi trebao ispred Skupštine predložiti i njemu i Gradskom vijeću moguća rješenja ili 

problematiku gradske tvrtke. Dalje govori da je u kontaktu sa direktorom tvrtke i odvjetnikom 

koji treba dati određena rješenja i misli da isto ide u fazu realizacije novoga kredita. Dalje 

kaže da je dopis Vlade proslijedio predsjedniku Gradskog vijeća. 

Predsjednik – govori da je upoznat sa dopisom koji je upućen od strane Vlade, smatra da bi se 

trebalo razmotriti kako dalje postupati i donijeti kvalitetnu Odluku. Mišljenja je da bi trebali 

direktor tvrtke, gradonačelnik, predsjednik Skupštine i još neke stručne osobe zajedno održati 

sastanak i naći neko rješenje, isto prezentirati vijećnicima i vidjeti kako dalje. Smatra da se to 

ne treba odgađati. Skreće pažnju na dopis Ministarstva uprave vezan za dopise pisane 

ćiriličnim pismom i da se u Gradu Vukovaru poštuje zakon, skreće pažnju i gradonačelniku da 

postupa po istom te da svi pročelnici budu upoznati kako treba raditi u gradskim službama, jer 

u protivnom netko će morati snositi posljedice.   

 

Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen. 

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. 

Gradskog muzeja Vukovar 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i R. Marić) 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. Gradske 

knjižnice Vukovar 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i V. Surma Szabo) 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. Javne 

ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Miličić) 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. Javne 

vatrogasne postrojbe Vukovar 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Z. Jukić) 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2011. Dječjeg vrtića Vukovar 1 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Sabo) 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2011. Dječjeg vrtića Vukovar 2 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Lončar) 
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7. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar 

(Izvjestitelji: P. Augustinov i D. Stanković) 

8. Donošenje Odluka o dodjeli Javnih priznanja Grada Vukovara u 2012. 

(Izvjestitelj: D. Travarić) 

9. Donošenje Odluke o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

grada Vukovara u 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šekuljica) 

10. Donošenje Odluke o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području grada Vukovara u 2012. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šekuljica) 

11. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić) 

12. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić) 

13. Donošenje Odluke o auto-taxi prijevozu na području grada Vukovara 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić) 

14. Donošenje Odluke o odobrenju za prodaju robe na malo izvan prodavaonica 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić) 

15. Donošenje Odluke o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić) 

16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o obračunu i naplati naknade za 

razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić) 

17. Pitanja, prijedlozi - razno 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2011. GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 

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

normativnu djelatnost i R. Marić – ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar. 

  

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

P. Karula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: S. Milaković, R. Marić i G. Bošnjak. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2011. Gradskog muzeja Vukovar. 

 

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2011. GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 

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

normativnu djelatnost i Vlatka Surma Szabo – ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

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

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

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, D. Barna, M. Miladinov, V. Surma Szabo 

i S. Milaković. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2011. Gradske knjižnice 

Vukovar. 

 

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2011. JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM 

VUKOVAR 

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

normativnu djelatnost i I. Miličić – ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom 

Vukovar. 

  

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali G. Bošnjak i I. Miličić. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2011. Javne ustanove u kulturi 

„Hrvatski dom Vukovar“. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2011. JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR 

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

normativnu djelatnost i Z. Jukić- zapovjednik JVP. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

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

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

 

Rasprave nije bilo 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Vukovar 

za 2011. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2011. 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1 

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

normativnu djelatnost i Maja Đapo – ispred DV Vukovar 1. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Financijsko izvješće za 2011. Dječjeg vrtića Vukovar 1. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2011. 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 2 

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

normativnu djelatnost i S. Lonačar – ravnateljica DV Vukovar 2. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Financijsko izvješće za 2011. Dječjeg vrtića Vukovar 2. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 
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TOČKA 7. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKE 

KNJIŽNICE VUKOVAR 

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

Stanković – predsjednica Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – suzdržani. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Barna i D. Stanković. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 20 glasova „ZA“ i 6 

glasova „SUZDRŽAN“ donosi 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar 

Za ravnateljicu Gradske knjižnice Vukovar, Trg Republike Hrvatske 1, imenuje se 

Vlatka Surma Szabo, dipl. knjižničar, iz Vukovara, Lijeva bara 34, na mandatno razdoblje od 

četiri godine, sa početkom od 12. ožujka 2012. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA VUKOVARA U 

2012. 

Uvodno obrazloženje dala je D. Travarić  – predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja 

Grada Vukovara. 

Predsjednik pita da li ima amandmana po ovoj točki Dnevnog reda. 

Gradonačelnik, uz obrazloženje, ulaže amandman da se nagrada za životno djelo dodjeli g. 

Husniji Buriću. 

U raspravi su sudjelovali: P. Karaula, gradonačelnik, B. Šašić, G. Bošnjak, Đ. Macut i S. 

Milaković. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

O DODJELI NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO 

I. 

Gospodinu Husniji Buriću, posthumno, za uspješan rad kojim je dao veliki doprinos 

Kombinatu Borovo, društvenoj zajednici uopće i gradu Vukovaru, dodjeljuje se Nagrada za 

životno djelo. 

II. 

 Nagrada iz točke I. ove Odluke bit će uručena supruzi pokojnog na svečanoj sjednici 

Gradskog vijeća koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2012. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

I. Gavrić ulaže usmeni amandman da se gđi. Zdenki Farkaš dodjeli medalja Grada Vukovara. 

Predsjednik daje na glasovanje amandman što se jednoglasno prihvaća. 
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Nakon obrazloženja I. Gavrića predsjednik prijedlog daje na glasovanje te se sa 20 glasova 

„ZA“, 4 glasa „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ donosi 

O D L U K A 

O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA 

I. 

Gospođi Zdenki Farkaš za predan rad u Apel centru za zaštitu prava nestalih, 

zatočenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja i civila, za inicijativu granje „Zida boli“ u 

Selskoj ulici u Zagrebu, za pomoć obiteljima nasilno odvedenih na svim područjima te 

inicijativi za organizaciju obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Ovčare (20.11.), dodjeljuje se 

Medalja Grada Vukovara.  

II. 

 Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 

koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2012. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

R. Rapan ulaže usmeni amandman da se medalja Grada Vukovara dodjeli g. Tomislavu 

Merčepu. 

Predsjednik daje na glasovanje amandman što je sa 8 glasova „ZA“ i 18 glasova “PROTIV“ 

ne prihvaća. 

 

D. Travarić – predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara iznosi 

prijedloge Odbora uz obrazloženje: 

ZA MEDALJU GRADA VUKOVARA: 

1. Tvrtka Vupik d.d. Vukovar 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 20 glasova „ZA“, 4 glasa „PROTIV“ i 2 

glasa „SUZDRŽAN“ donosi 

O D L U K A 

O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA 

I. 

Tvrtki Vupik d.d. Vukovar za postignute izvanredne proizvodne i financijske rezultate 

u ratarskoj, stočarskoj, vinogradarskoj i povrtlarskoj proizvodnji te preradi, pakiranju i 

skladištenju proizvoda, dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.  

II. 

 Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 

koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2012. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

2. Pavao Vujnovac, direktor tvrtke PPD Vukovar 

U raspravi su sudjelovali: P. Karaula i S. Milaković. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“, 7 glasova 

„PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“ donosi 

O D L U K A 

O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA 
I. 

Gospodinu Pavi Vujnovcu, direktoru tvrtke PPD d.o.o. Vukovar, za izniman doprinos 

u razvoju plinarskog gospodarstva kako na području Vukovara, tako i na području RH, 

dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.  

II. 
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 Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 

koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2012. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

3. Primorsko-goranska županija  

U raspravi su sudjelovali: P. Karaula, G. Bošnjak i S. Milaković. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA 

I. 

Primorsko-goranskoj županiji za devetogodišnje organiziranje ljetovanja u Velom 

Lošinju za 250 do 300 djece iz Vukovara godišnje, za uključenje u akciju „Solidarnost za 

Vukovar“ i financijsku potporu projekata Grada Vukovara, dodjeljuje se Medalja Grada 

Vukovara.  

II. 

 Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 

koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2012. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

4. Jadranka Beresford-Peirse 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 
O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA 

I. 

Gospođi Jadranki Beresford-Peirse za obnovu hrvatskih spomenika kulture pod 

pokroviteljstvom Međunarodnog vijeća za spomenike i gradove (ICOMOS Velika Britanija), 

za podizanje svijesti o bogatoj umjetničkoj baštini Hrvatske te prikupljanje sredstava za 

obnovu i očuvanje onih kulturnih dobara koja su postala ugrožena ili zbog rata ili zbog 

zanemarivanja i nedostatka financijskih sredstava, dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.  

II. 

 Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 

koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2012. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

5. HVK Vukovar 

U raspravi je sudjelovao S. Milaković. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA 

I. 

Hrvatskom veslačkom klubu Vukovar za 100 godina postojanja, uspješnog rada i 

postizanja vrhunskih rezultata u veslačkom sportu, dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.  

II. 

 Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 

koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2012. 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 
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ZA PLAKETU GRADA VUKOVARA: 

1. Tvrtka Anđelo“ d.o.o. Vukovar 

U raspravi je sudjelovao S. Milaković. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 22 glasa „ZA“ i 4 glasa 

„SUZDRŽAN“ donosi  

O D L U K A 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

I. 

Ttvrtki Anđelo d.o.o. Vukovar za uspješan razvoj srednjeg obrtništva u gradu 

Vukovaru, dodjeljuje se Plaketa Grada Vukovara. 

II. 

 Plaketa iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja 

će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2012. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

2. Udruga za zaštitu životinja Daj šapu iz Vukovara 

Rasprave nije bilo.  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 25 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ 

donosi 

O D L U K A 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

I. 

Udruzi za zaštitu životinja Daj šapu iz Vukovara za vođenje brige o napuštenim 

životinjama i aktivan rad na udomljavanju napuštenih, gladnih i bolesnih životinja sa ulica 

grada Vukovara i rad na projektu izgradnje skloništa za napuštene životinje, dodjeljuje se 

Plaketa Grada Vukovara. 

II. 

 Plaketa iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja 

će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2012. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA U 2011. 

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

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

zaštitu. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: S. Milaković, V. Erak i B. Šekuljica.. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te jednoglasno donosi 
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ANALIZU STANJA 

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA U 2011. GODINI 

Tekst Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Vukovara u 2011. 

godini se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I 

RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA 

VUKOVARA U 2012. 

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

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

zaštitu. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te jednoglasno donose 

S M J E R N I C E 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU GRADA VUKOVARA  

U 2012. GODINI 

Tekst Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada 

vukovara u 2012. godini se prilažu zapisniku i čine njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. 

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

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

imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Barna, L. Nikšić, S. Milaković i P. Karaula.  

Nakon rasprave predsjednik moli Klubove da se izjasne: 

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

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

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

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te jednoglasno donosi 

O D L U K A 
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Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2011. godinu koje je sastavni dio ove Odluke. 

 

Odluka i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. se 

prilažu zapisniku i čine njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. 

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

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

imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: R. Rapan, L. Nikšić i K. Raguž. 

Nakon rasprave predsjednik moli Klubove da se izjasne: 

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

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

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te jednoglasno donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2011. godinu koje je sastavni dio ove Odluke.  

 

Odluka i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. se prilažu zapisniku i 

čine njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O AUTO-TAXI PRIJEVOZU NA PODRUČJU GRADA 

VUKOVARA 

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

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

imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: S. Milaković, L. Nikšić, predsjednik i G. Bošnjak. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te jednoglasno donosi 

ODLUKA 

o autotaksi prijevozu na području grada Vukovara 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 
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TOČKA 14. 

DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRENJU ZA PRODAJU ROBE NA MALO IZVAN 

PRODAVAONICA 

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

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

imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: S. Milaković, L. Nikšić i D. Barna. 

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

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

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanja te se jednoglasno donosi 

ODLUKA 

Odobrava se prodaja robe na malo izvan prodavaonica na dijelu k.č. 401/2, k.o. 

Vukovar u Vukovarskoj gospodarskoj zoni (parcela br. 17) 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE ODLUKE O MJESTIMA I UVJETIMA TRGOVINE NA MALO 

IZVAN PRODAVAONICA 

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

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

imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: Đ. Macut, L. Nikšić, P. Karaula i S. Milaković. 

Vijećnik Đ. Macut ulaže amandman.  

Predsjednik daje amandman na glasovanje što se jednoglasno prihvaća. 

Vijećnik predlaže da se u Odluku uvrsti novi stavak u članku 5: 

„Iznimno se dozvoljava nositeljima OPG-a prodaja na javnim površinama, ispred vlastitih 

gospodarskih objekata, sezonskog voća i povrća vlastite proizvodnje.“ 

Predsjednik daje na glasovanje uvrštavanje novog stavka u čl. 5 što je jednoglasno usvojeno. 

Nakon rasprave predsjednika daje na glasanje prijedlog sa uvrštenim usvojenim 

amandmanom te se jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 16. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAČUNU I 

NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ ZA FINANCIRANJE GRADNJE 

KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 

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

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

imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: I. Gavrić, L. Nikšić, S. Milaković, V. Erak, Đ. Macut, G. Bošnjak, 

B. Šašić, Z. Dedić, S. Šijaković i predsjednik. 

 

Nakon rasprave predsjednik moli Klubove da se izjasne: 

P. Karaula - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – suzdržani 

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

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – glasovat će po vlastitoj savjesti. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 14 glasova „ZA“, 7 

glasova „SUZDRŽAN“ i 4 glasa protiv donosi 
O D L U K A 

o izmjeni i dopuni Odluke obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje 

gradnje komunalnih vodnih građevina 

Članak 1. 

U Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih 

građevina ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 5/11) u članku 2. iza riječi "vodoopskrbe", dodaju 

se riječi "odnosno odvodnje". 

Članak 2. 

Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi: 

" Naknada za razvoj iznosi 2,05 kn/m
3
 isporučene vode." 

Članak 3. 

Članak 5. mijenja se i glasi:  

"Prihod od Naknade za razvoj koristiti će se za financiranje gradnje komunalnih vodnih 

građevina na sljedeći način: 

-iznos od 0,50 kn/m³ isporučene vode za gradnju komunalnih vodnih građevina na području 

grada Vukovara, sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi Gradsko vijeće 

Grada Vukovara, 

-iznos od 1,55 kn/m³ isporučene vode za realizaciju Podprojekta "Sustav odvodnje Grada 

Vukovara" i to za gradnju Glavnog spojnog kolektora Borovo-naselje-Vukovar s pripadajućim crpnim 

stanicama i ostalim građevinama. 

 

Članak 4. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 

Sredstva naknade za razvoj prihod su Vodovoda grada Vukovara d.o.o. i koriste se sukladno 

namjeni određenoj ovom Odlukom. 

Vodovod grada Vukovara je u obvezi dio prikupljene naknade za razvoj u iznosu od 1,55 

kn/m³ uplaćivati na namjenski kunski račun otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d. koji služi 

financiranju gradnje i povratu podzajma, za realizaciju Podprojekta "Sustav odvodnje Grada 

Vukovara", bez prava na prijeboj ili cesiju s osnova bilo kojih tražbina Vodovoda grada Vukovara 

d.o.o. prema Hrvatskim vodama ili Banci agentu sukladno Ugovoru o supsidijarnom financiranju 
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sklopljenom između Hrvatskih voda, Grada Vukovara i Vodovoda grada Vukovara d.o.o. dana 22.07. 

2010. godine i Ugovoru o prikupljanju naknade za razvoj, te otplati podzajma sklopljenog između 

Grada Vukovara, Vodovoda grada Vukovara d.o.o. i Hrvatske poštanske banke d.d. dana 22.11.2011. 

godine. 

Podzajam iz prethodnog stavka dio je ugovornog aranžmana koji se odnosi na Zajam br. 

7640/HR Međunarodne banke za obnovu i razvitak. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 17. 

PITANJA, PRIJEDLOZI - RAZNO 

Predsjednik – čita tumačenje nespojive dužnosti vijećnicima na znanje. 

 

 

 

Završeno u 13:35. 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sablić       Tomislav Džanak 

 


