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Z A P I S N I K 

 

s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 10. rujna 2015., u Gradskoj 

vijećnici soba br. 36, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 9,00 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Nikola Mažar, Krešimir Raguž, Pilip Karaula, Tomislav Šota, Alen 

Jakumetović, Igor Gavrić, Radivoj Đurić, Robert Rapan, Marina Jokić, 

Mirjana Semenić-Rutko, Darko Buljan, Nenad Bučko, Zoran Konjević, 

Goran Bošnjak, Biljana Gaća, Dejan Drakulić, Nebojša Vidović, Srđan 

Kolar, Miroslav Mikerević, Nebojša Bajić 

 

Odsutni vijećnici: Slavica Jelinić 

   

Ostali nazočni: Ivan Penava – gradonačelnik 

Zamjenici gradonačelnika - Marijan Pavliček i Srđan Milaković  

Pročelnici – S. Tokić, N. Gažo, A. Živanović, M. Grubišić, I. 

Arambašić, G. Martinović i A. Džalto 

D. Foriš – Razvojna agencija Vukovar -VURA 

K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o. 

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

M. Đermadi – Hrvatski radio Vukovar 

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

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

mjesne odbore 

T. Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika za protokol  

L. Subotić – viši stručni suradnik za odnose s javnošću 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 20 od ukupno 21 vijećnika te se 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Vijećnica M. Semenić-Rutko obavještava nazočne o djelovanju u novoj stranci Milan Bandić 

365 – Stranka rada i solidarnosti. 

 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 13. sjednice, održane 17. kolovoza 

2015.  

G. Bošnjak – traži da se navede razlog ishoda glasovanja vijećnika SDP pod točkom 1. Na 13. 

sjednici. Dodaje da odgovor gradonačelnika koji je dobio na ovoj sjednici, na postavljeno 

pitanje vezano za novozaposlene, nije potpun i dodaje da je datum odgovora na dopisu iz 

mjeseca lipnja 2015. 

D. Buljan – traži da se na stranicama 6. i 7. ispravi prezime izaslanika Sabora u Krnić. 

N. Bučko – ističe da nije zadovoljan napisanim kontekstom njegova izlaganja i traži da se isto 

ispravi. 

 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 13. sjednice, održane 17. kolovoza 

2015., s iznijetim izmjenama i isti je jednoglasno (20) usvojen. 
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Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

K. Raguž – Pozdravlja sve, zanima ga u vezi Dječjeg vrtića Vukovar 1, područnog objekta na 

Mitnici, budući da je bila priča da će taj dio financirati i obnavljati Američka vojska pa ga 

zanima u kojem je dijelu postupak i kada se planira početak radova? 

 

A. Živanović – Odgovara kako se očekuje potpisivanje ugovora u 9. mjesecu pa će onda znati 

sve detalje i iznose. Radovi bi trebali trajati 365 dana. 

 

M. Semenić – Rutko – Zanima je radi li se nešto u vezi ponude gradonačelnika Bandića oko 

Povelje prijateljstva između Grada Vukovara i Grada Zagreba?  

 

Gradonačelnik – Odgovara kako je inicijativa u tijeku i da bi do realizacije trebalo doći 

tijekom listopada. 

 

Z. Konjević – Pozdravlja sve, zanima ga gospodarenje otpadom. Vidi da Komunalac provodi 

projekte za selektivno odvajanje otpada što je dobro i što je zakonska obaveza, a što znači da 

Grad neće plaćati kazne. Zanima ga jesu li pokrenuti projekti oko toga otpada, primjerice 

spalionica, proizvodnja bio-plina i sl. kako ne bi došlo do toga da moramo plaćati 

zbrinjavanje drugim gradovima jer nemamo gdje s tim otpadom. 

 

G. Martinović – Odgovara kako je u pravu i kako postoji zakon oko toga koliko će koji 

građanin moći odlagati otpada na deponiju. Ukoliko ne bude tako plaćaju se penali. Ide se u 

smjeru sanacije deponije. Izgrađeno je i reciklažno dvorište gdje će se vršiti selekcija otpada. 

Kreće se i u izgradnju na području gdje je drugo reciklažno dvorište, a drugi dio koji je u 

Antunovcu se odlučuje na višoj razini. Dio koji Grad ima za ispuniti, ispunjava i do kraja 

2018. bi trebalo biti sve gotovo.  

 

Z. Konjević – Ima primjedbu za odgovor jer nije dobro definiran. Izjavljuje kako Europska 

unija ima poticaje na rješavanje komunalnog otpada još dvije godine i ako ne budemo 

iskoristili to da ćemo voziti u neke druge gradove i plaćati to. 

 

I. Štrangarević – Pozdravlja sve, izjavljuje kako Strategijom RH nisu uključene spalionice za 

komunalni otpad nego regionalne deponije za koje u strategijama Grad Vukovar iz prve nije 

bio uključen. Pokušavaju sve da Vukovar bude uključen u Strategiju. Radi se na tome da se 

iskoristi to i na način proizvodnje bio-plina. Napominje da je predviđeno na budućim 

postrojenjima za obradu otpada uz preduvjet da gradovi provedu održivo gospodarenje 

otpadom te sakupljanje razdvojenih komponenti tj. iskoristivih komponenti u provedenom 

pilot projektu na području Lipovače i centra ukupan omjer izdvojenih komponenti je 46 % što 

znači da se su na tragu odgovora da se za 46% smanje odlaganje otpada na odlagališta. 

Projekt se širi na cijeli grad, gotovo 70% građana je dobilo kante, za iduću godinu je 

predviđeno u proračunu jedna kanta u koju će građani izdvajati ostali otpad. Nabraja projekte 

koji su prošli i zahvaljuje. 
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Z. Konjević – Zadovoljan je odgovorom. 

 

B. Gaća – Pozdravlja sve. Pitanje se tiče Hrvatskog radio Vukovara i Vukovarskih novina. 

Zanima je zašto se vrlo selektivno i neprofesionalno izvještava, posebno kad je u pitanju SDP. 

Konkretnije je zanima zašto sredstva koja prima HRV od Vijeća za elektroničke medije, za 

informativne emisije i za poticanje  pluralizma ne troše maksimalno objektivno, profesionalno 

i u skladu sa pravilima novinarske struke? 

 

Gradonačelnik – I on se slaže s dijelom pitanja pa moli glavnu urednicu da objasni, 

konkretnije kakve veze SDP ima s izlaskom gosp. Semenić iz stranke. Izjavljuje kako nije 

bilo očitanja njene sadašnje stranke, niti HDZ – a, već SDP – a. 

 

M. Đermadi – Pozdravlja sve. Ne slaže se s pitanjem vijećnice Gaće. Smatra kako je 

uređivačka politika na radiju uvijek bila u skladu sa slobodom medija, a da je proizvoljna 

procjena urednika i glavnog urednika što će i koliko izlaziti. Ne bi ulazila u uređivačku 

politiku radija, niti u uređivačku politiku vukovarskih novina. Što se tiče samog priopćenja, 

odnosno izlaska iz stranke gosp. Semenić – Rutko, izjavljuje kako su izvijestili sve relevantne 

reakcije oko toga. 

 

B. Gaća – Kaže kako na pitanje nije dobila odgovor. Što se tiče gradonačelnikovog referiranja 

na pitanje, kaže kako nije točno kako nisu prikazana sva priopćenja i kako je zanimljiv način 

kako je moralo biti prikazano priopćenje SDP-a. Moli da se sredstva što se dobiju od Vijeća 

za elektroničke medije za informativne emisije i poticanje pluralizma i djelomično iz 

Proračuna grada Vukovara, objektivno i profesionalno ulažu u točne, istinite i svestrane 

informacije. Napominje da je tako bilo i kod prijašnjih vlasti. 

 

Gradonačelnik – Ne slaže se oko komentara da je tako bilo i prije. Podsjeća kako sada na 

radiju nedostaju monolozi „voljenog vođe“, napominje da je on mislio na njihov komentar na 

temu s kojom nemaju veze. Također, spominje, iako ne bi želio da nanese štetu ljudima 

nevezanim za politički život grada Vukovara, što se tiče drugog njihovog priopćenja za grafite 

u gradu Vukovaru, da prozivaju neke druge političke opcije za podizanje tenzija i misli da su 

vrlo svjesni tko je sudjelovao u tome. Predlaže da ako hoće mogu i o tome porazgovarati, ali 

misli da bi to njima naštetilo. 

 

B. Gaća – I mislila je da će se morati pozvati na Poslovnik pošto su vijećnička pitanja pa 

vijećnici trebaju završiti sa svojim mišljenjem. Izjavljuje kako SDP ima pravo da se očituje o 

čemu želi i da ako gđa. Đermadi nije tako, kako je rečeno „dobra“ da njim ne bi bilo ni u 

tragovima i misli da je to pokazatelj da oni međusobno i selektivno objavljuju dio toga ili da 

im sijeku priopćenja ili uopće ne objavljuju. Napominje kako će se ona kao vijećnica morati 

obratiti nekim višim instancama koji prate lokalne, ali i druge medije. 

 

M. Đermadi – Napominje da što se tiče uređivanja da se to odnosi na uređivačku politiku i da 

mogu otići kod bilo kojih medija i nije sigurna da će im svako priopćenje objaviti u cijelosti. 
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Izjavljuje kako je to njihova proizvoljna odluka u kolikom obujmu će oni priopćenja 

uređivati. 

 

B. Gaća – Slaže se sa time i zna da imaju svoju uređivačku politiku, ali je onda zanima zašto 

onda sva priopćenja izlaze od svih drugih stranaka koje su na vlasti, a njihova ne pa joj je 

zanimljiva takva vrsta uređivačke politike. 

 

N. Bučko – Ima pitanje vezano uz Vukovar film festival, nije mu jasna jedna stvar sa 

otvorenja, da je na svečanosti bio zamjenik ministra kulture i u samom predstavljanju i 

protokolu smatra da je isti bio degradiran što se prije nije događalo. Misli kako nije bilo po 

protokolu da je prvi pozdravljen gosp. Milan Bandić. Misli kako je ovo pitanje bontona i da 

protokol nije dobro posložen, napominje kako ne želi da gosp. Čorak odgovara na ovo pitanje. 

Izjavljuje isto tako da je gradonačelnik mogao otvoriti Film festival, a ne njegova zamjenica. 

 

Gradonačelnik – Odgovara kako je došlo do protokolarnog propusta na samom otvaranju, ali 

da nisu upućeni u stanje stvari. Napominje kako protokol Film festivala ne vodi Grad 

Vukovar, nego Discovery. Izjavljuje kako samo otvaranje nema veze s protokolom već da je 

to mogao biti bilo tko, da protokol općenito ima veze sa sjedenjem i predstavljanjem, tako da 

tu misli da nema problema. Bilo je gafova, priznaje, slaže se da su zamjenici oštećeni, ali ipak 

misli da je tu najviše oštećen Grad Vukovar jer nijednom nije bio spomenut. Misli kako se 

takve stvari događaju i nada se da toga dogodine neće biti.  

 

N. Bučko – Izjavljuje kako naravno da nije zadovoljan odgovorom, da protokol ne slaže 

Discovery već Grad Vukovar.  

 

D. Buljan – Pitanje se tiče primjedbe koju je u ljetnom periodu dobio od stanara zgrada Dunav 

1 i Dunav 2, da se uređivalo drveće i trava kod šetnice, ali i da se palilo suho granje i trava, pa 

ga zanima ima li saznanja tko je to palio iako je to zabranjeno i u vlastitom dvorištu? 

 

M. Pavliček – Odgovara kako su javni radovi radili na tom dijelu, da nije tvrtka Komunalac. 

Kaže kako se može provjeriti pa će dobiti pismeni odgovor. 

 

D. Buljan – Drugo pitanje je vezano za 8. Etno sajam, pohvaljuje nastavak projekta, zanima 

ga za štand za izlagače koji je koštao 200 kuna s obzirom da se hvale sa poticanjem i 

uspjesima gospodarstva pa ga zanima zašto nisu bili oslobođeni te naknade? I može li se nešto 

učiniti za ubuduće da se makne ta naknada, s obzirom da su se ljudi žalili? 

 

Gradonačelnik – Izjašnjava se kako se moglo nešto napraviti da se najavilo na vrijeme i kako 

će se gledati u tom smjeru za narednu godinu. 

 

G. Martinović – Odgovara kako prema Pravilniku se trenutno daje štand u najam bez naknade 

udrugama i neprofitnim organizacijama. Smatra isto kako je taj Pravilnik je već zastario i da 

se ide u tom smjeru da se poboljša i slaže se sa konstatacijom da bi se u takvim slučajevima 

trebalo ići na oslobađanje od naknada.  
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D. Buljan – Zadovoljan je odgovorom i nada se da će tako biti, ali isto tako se nada da neće 

biti nemarnosti da primjerice netko rezervira štand, a ne pojavi se po 3 dana. 

 

G. Bošnjak – Zanima ga što se tiče prostora u Gospodarskoj zoni koji je zainteresirao ulagače 

iz Belgije, predali su se papiri direktorici pa ga zanima kada će i hoće li to biti realizirano? 

 

M. Grubišić – Odgovara kako se sastanak između njih održao i isto tako da im je poslije 

poslala mail s detaljima vezanim za rad Zone, poticaje, državne poticaje, olakšice i 

mogućnosti. Nakon toga se više nisu javljali. 

 

G. Bošnjak – Čudi ga kako se nisu javili, probati će ih i on kontaktirati. Misli kako je svaka 

priča oko nekih ulagača dobra i da svi zajedno trebaju inzistirati na tome. 

 

N. Mažar – Pozdravlja sve. Pitanje se tiče Gospodarske zone, shvaća kako su oni vijećnici u 

različitim političkim strankama i da svatko normalno vuče na svoju stranu,  ali da se nekada 

treba i malo potruditi za ovaj grad i njegove građane. Iznosi članke iz novina koje hvale 

sadašnju vlast i gospodarsku zonu. Pita je li istina da se u Gospodarskoj zoni zaista nešto radi 

ili je istina kako neki vijećnici govore da je kao i prije? 

 

Gradonačelnik – Pohvaljuje inicijativu vijećnika Bošnjaka i Upravni odjel i pročelnicu. 

 

M. Grubišić – Napominje kako je prošli tjedan izdana građevinska dozvola za još jednu 

parcelu u Gospodarskoj zoni gdje će se krenuti s gradnjom kad se još prikupe neke dozvole od 

ministarstva gospodarstva. Radi se o tvornici električne energije od drvne biomase, a podsjeća 

da je prošli tjedan prodan i stari vatrogasni dom. 

 

R. Rapan – Pozdravlja sve. Zanima ga podatak o novouposlenim građanima grada Vukovara u 

proizvodnji te na koji su način utjecale ove poticajne mjere u vezi tih zapošljavanja? 

 

Gradonačelnik – Odgovara kako je uposleno oko 300 ljudi, a poticajne mjere su iskorištene do 

iznosa od 850,000 kuna. Sve ide u dobrom smjeru, da se još malo pojača, misli kako bi svi 

bili zadovoljni. 

 

N. Bajić – Pozdravlja sve. Pitanje se radi o obnovi kapelice na pravoslavnom groblju. 

Problematično je što se činovi pogreba vrše pokraj kapije jer kapelica nije u funkciji što je 

dosta sramotno. Smatra, bez obzira na vjeroispovijest, kako bi se svima trebalo omogućiti 

jednako dostojanstvo što se tiče toga čina na groblju. 

 

Gradonačelnik – Odgovara kako tijekom 9. ili 10. mjeseca očekuju otvaranje natječaja od 

strane EU za nekakvih petnaestak objekata na području grada, pa tako i te kapelice. Izjavljuje 

da se zbog vjerojatnosti prolaska natječaja stručno mišljenje se izjasnilo da bi bilo najbolje da 

se ide za sve skupa. Nada se da će biti uspješni. 
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N. Bajić – Moli da što se tiče dostojanstva pravoslavnih vjernika i ukoliko ne prođe natječaj, 

gradonačelnik založi za tu kapelicu. 

 

M. Mikerević – Podržava ovu inicijativu otvaranja radnih mjesta i pohvaljuje konkretan 

odgovor na to pitanje, ali se pita zašto nije bilo nikakve pomoći već zaposlenima. Izjavljuje 

kako je u Borovu posao izgubilo oko 200 osoba dok je novi posao dobilo 300? 

 

Gradonačelnik – Odgovara kako je u pravu, kako je teško što se tiče Borova jer Grad nema 

ingerenciju nad njim ni u jednom segmentu. Da ima onda bi odgovorio da nije mogao ili je 

mogao. Žao mu je i shvaća kako se tu trebala većina energije utrošiti, ne samo u proizvodnju 

obuće nego u sve segmente. Volio bi da ima nekoga unutra da može odlučivati za Grad, ali 

nažalost nema. 

 

S. Kolar – Pozdravlja sve. Ponavlja pitanje sa 12. sjednice, vezano za udžbenike, konkretnije 

hoće li svi udžbenici biti besplatni. Citira zamjenicu M. Budimir „u dogovoru sa školama 

iskazan je broj potrebnih udžbenika, zamoljeni su roditelji da vrate stare udžbenike, koji su 

upotrebljivi i da se dokupi ono što nedostaje. Svi učenici će dobiti udžbenike bez obzira na 

kojem jeziku i pismu.“ Pita je li je to zaista tako? 

 

Gradonačelnik – Odgovara kako je to tako, ali da ljudi koji su igrom slučaja sada došli u grad, 

nisu u navedenom roku predali za besplatne udžbenike, nisu ih ni dobili jer se naručivao 

određen broj. Napominje da ako misli na dvojezične udžbenike da su svi učenici koji su u 

navedenom roku predali za njih i dobili. 

 

S. Kolar – Navodi kao primjer dvije uplatnice njegove djece da svotama od 600 kuna za 1. 

razred i 800 kuna za 4. razred, kaže da su oni vratili te knjige. Žali se isto tako da sve ostalo 

osim udžbenika se moralo kupovati, traži da se kaže istina sufinancira li Grad ili financira 

udžbenike u cijelosti? 

 

Gradonačelnik – Izjašnjava se još jednom da su svi udžbenici, ne radne bilježnice, besplatni. 

Kopirat će uplatnice da malo detaljnije ispita to. 

 

A. Živanović – Izjavljuje kako je i ona iznenađena, budući da je Grad Vukovar potpisao 

Ugovor za koji očekuju račun dostavljenih udžbenika na račun Grada. Bilo je malih 

neslaganja, ali da se i to trenutno rješava. 

 

S. Kolar – Izjavljuje kako nije zadovoljan, ali se nada da će biti. 

 

N. Vidović – Pozdravlja sve. Citira gradonačelnikovu izjavu iz Vukovarskih novina da 

pripadnici srpske nacionalne manjine vide problem oko donošenja Statutarne odluke jer im 

tako to predstavljaju stranke SDSS i SNS na čelu sa Miloradom Pupovcem i da su pripadnici 

srpske nacionalne manjine u Vukovaru imali povijesnu ulogu što se tiče suživota, koju nisu 

odradili, nego su se trudili podići tenzije oko ovog problema. Pita gradonačelnika stoji li iza 

svojih riječi? 
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Gradonačelnik – Smatra kako su predstavnici političke stranke SDSS-a i SNV imali prigodu 

napraviti iskorak za građane grada Vukovara što nisu tako da stoji iza svojih riječi. 

 

N. Vidović – Nije zadovoljan odgovorom jer misli da nije uredu da ih se tako etiketira i da su 

oni baš ti koji su sa dolaskom na vlast i anti-ćiriličnom kampanjom te tenzije i podigli. 

 

Gradonačelnik – Misli kako nije istina to što kaže, kako nije bilo govora oko toga da je 

problem bio oko dvojezičnosti u gradu Vukovaru. Ponavlja kako je problem bio oko toga što 

su mogli smiriti situaciju, ali nisu. 

 

N. Vidović – Misli kako nije bilo kolektivne krivice u izjavama nego općenito individualne. 

 

Gradonačelnik – Život ide dalje. Sve ima svoje pluseve i minuse. 

 

D. Drakulić – Zanima ga u vezi dječjeg igrališta u ulici Kralja Petra na Sajmištu. Pohvaljuje 

za igralište, ali misli kako nije u obzir uzeta sigurnost djece pa pita jesu li spremni napraviti 

nešto u vezi toga? 

 

G. Martinović – Odgovara kako u gradu Vukovaru imaju 55 dječjih igrališta i da su ove 

godine napravili 8 i da se još toliko saniralo. Da su trenutno u fazi raspisivanja natječaja za 

dječja igrališta u vrijednosti 300,000 kuna, tako da planiraju da do kraja godine to bude sve 

obavljeno. 

 

D. Drakulić – Slaže se i misli kako se to treba odmah pri pravljenju igrališta realizirati. Drugo 

pitanje se odnosi na zabranu Grada Vukovara za upis djece u vrtić ako oba roditelja nemaju 

prebivalište u istom. Zašto je tom tako? 

 

A. Živanović – Odgovara kako Pravilnik o upisu djece u vrtiće iz 2000. god. kaže kako prava 

na upis djece imaju roditelji koji oba imaju prebivalište na području grada Vukovara. 

Objašnjava kako nikome nije zabranjen upis u vrtić, ako se sve slaže prema Pravilniku, da dok 

se Pravilnik ne promjeni oni ne mogu ništa. 

 

D. Drakulić – Kaže da pravilnik ne nalaže tako i da se to pravilo odnosi na djecu, a ne na 

roditelje. Kaže da se radi o dvadesetak ljudi kojima je odbijeno to pravo jer jedan roditelj nije 

prijavljen na području grada. 

 

Gradonačelnik – Naglašava da sva djeca imaju pravo na upis, da je stvar samo o tome tko će 

imati subvencioniranu cijenu, a tko punu. 

 

D. Drakulić – Misli kako se skreće sa glavne teme i da se nada da će se to provjeriti i ispraviti. 

Ponavlja točke iz Pravilnika za upis u vrtiće i zaključuje sa tim. 

 

Aktualni sat je završen. 
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U 10:15 na sjednicu je stigla vijećnica S. Jekinić, na sjednici prisutno 21 vijećnika. 

 

Vijećnik Z. Konjević izašao iz vijećnice, na sjednici prisutno 20 vijećnika. 

 

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

Prijedloga nije bilo. 

 

 Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda i isti je jednoglasno (20) 

usvojen. 

 

 

D N E V N I     R E D 

1. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Vukovara za 

ra razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. 

(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto) 

2. Razmatranje izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2015. 

(Izvjestitelji: K. Raguž i gradonačelnik) 

3. Donošenje Odluke o isplati naknade za nekretninu trgovačkom društvu Vukovarska 

gospodarska zona d.o.o. Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i I. Arambašić) 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama UPU „Šire središte grada“ u Vukovaru 

(UPU-1) 

(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić) 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i 

postupku dodjele prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje organizacijama 

civilnog društva 

(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić) 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2014. trgovačkog društva 

Tehnostan d.o.o. Vukovar 

(Izvjestitelji: K. Raguž i K. Lovrenšćak) 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2014. trgovačkog društva 

Vodovod grada Vukovara d.o.o.  

(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Zebec) 

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2014. trgovačkog društva 

Vukovarska gospodarska zona d.o.o.  

(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Grubišić) 

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2014. trgovačkog društva 

Vukovarska razvojna agencija d.o.o.  

(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Foriš) 

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2014. trgovačkog društva 

Hrvatski radio Vukovar d.o.o.  

(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Kos) 

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2014. trgovačkog društva 

Komunalac d.o.o. Vukovar 

(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Štangarević) 

12. Prijedlozi i informacije 
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TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA 

PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA RA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. 

LIPNJA 2015. 

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

– pročelnica UO za financije i nabavu.  

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, A. Džalto, N. Bučko, B. Gaća, gradonačelnik, G. 

Bošnjak, M. Semenić-Rutko, D. Foriš, K. Raguž, D. Buljan, P. Karaula i A. Jakumetović. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“ 

(HDZ, HKS, M. Semenić-Rutko i S. Jelinić), 5 glasova „SUZDRŽAN“ (SDSS i N. Bajić) i 4 

glasova „PROTIV“ (SDP i N. Bučko) donosi 

ODLUKE O USVAJANJU  

POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA  

ZA RA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. 
 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 

1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i gradonačelnik.. 

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bučko, gradonačelnik, D. Buljan, N. Mažar, G. Bošnjak, K. 

Raguž, D. Drakulić, M. Semenić-Rutko i G. Gaća. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O ISPLATI NAKNADE ZA NEKRETNINU 

TRGOVAČKOM DRUŠTVU VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O. 

VUKOVAR 

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

Arambašić – pročelnica UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja 

i građenja i upravljanje gradskom imovinom. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bpšnjak, I. Arambašić, S. Kolar, D. Drakulić i N. Bučko. 
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 19 glasova „ZA“ i 2 

glasa „SUZDRŽAN“ donosi 

O D L U K A 

I. 

Grad Vukovar isplatiti će trgovačkom društvu Vukovarska gospodarska zona d.o.o. Vukovar, 

Gospodarska zona 10, Vukovar, OIB 37862172935, naknadu za nekretninu oznake k.č.br. 

395/28, put Gospodarska zona, površine 15441 m², upisanoj u zk.ul. 10133 k.o. Vukovar, na 

kojoj je sukladno članku 131. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 18/13., 

22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) društvu prestalo pravo vlasništva i ista je prešla u vlasništvo 

Grada Vukovara. 

II. 

Naknada iz točke I. ove odluke isplatiti će se u iznosu od 1.086.274,30 kn. 

III. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara da temeljem ove odluke zaključi nagodbu sa 

društvo Vukovarska gospodarska zona d.o.o. Vukovar. 

IV. 

Ova odluka objaviti će se u „Službenom vjesniku“ grada Vukovara. 

Obrazloženje 

Sukladno članku 131. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 18/13., 22/13., 

54/13., 148/13. i 92/14.) ceste koje se na dan stupanja na snagu Zakona (20. srpnja 2011. 

godine) koriste za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju 

korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona, postaju nerazvrstane ceste i 

upisuju se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne 

samouprave, bez obzira na postojeće upise u zemljišnoj knjizi. 

Temeljem navedenih odredbi i prijedloga Grada Vukovara, 23. listopada 2014. godine 

doneseno je rješenje Općinskog suda u Vukovaru, Zemljišnoknjižnog odjela, broj Z-1672/14., 

kojim se dozvoljava, među ostalima, otpis k. č. br. 395/28, put Gospodarska zona, površine 

15441 m², upisanoj u zk.ul. 10133 k.o. Vukovar, od nekretnina vlasništvo trgovačkog društva 

Vukovarska gospodarska zona d.o.o. Vukovar, uz istodobnu uknjižbu prava vlasništva za 

korist javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Vukovara.  

Društvo Vukovarska gospodarska zona d.o.o. Vukovar uputilo je Gradu Vukovaru zahtjev za 

naknadu za izvlašteno zemljište. 

Na zahtjev Grada Vukovara stalni sudski vještak iz područja građevinarstva i arhitekture i 

procjene nekretnina Vlasta Ivšić, dipl. ing. arh., izradila je elaborat o procjeni tržišne 

vrijednosti nekretnine, broj EPN-01/01-2015, sukladno kojem elaboratu tržišna vrijednost 

predmetne nekretnine iznosi 10.167.964,10 kn. Procjenom je obuhvaćena vrijednost zemljišta 

i vrijednost izgrađene infrastrukture (prometnica, sanitarna i oborinska kanalizacija, vodovod, 

plinske instalacije, telekomunikacijske instalacije i javna rasvjeta). Vrijednost zemljišta 

utvrđena je poredbenom metodom u iznosu od 40,00 €/m², pri čemu su u obzir uzeta tri 

kupoprodajna ugovora zaključena u protekle tri godine, predmet kojih je zemljište u 

gospodarskoj zoni. U elaboratu se navodi i vrijednost neizgrađenog zemljišta u Vukovarskoj 

gospodarskoj zoni prije izgradnje prometnica i infrastrukture, te ona sukladno Izvješću o 

obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Vukovar iz listopada 2013. 

godine, iznosi 70,35 kn/m².  

Predmet naknade je samo vrijednost zemljišta, budući je investitor infrastrukture bio Grad 

Vukovar, a kako je uslijed izgradnje infrastrukture došlo i do porasta vrijednosti zemljišta 

zaključeno je da prilikom određivanja naknade treba uzeti u obzir samo vrijednost zemljišta 

prije izgradnje prometnice i infrastrukture u iznosu od 70,35 kn/m², odnosno u ukupnom 

iznosu od 1.086.274,30 kn. 
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Kako sukladno čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 

33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) gradonačelnik 

može odlučivati o stjecanju imovine pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda 

bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini, a najviše do 1.000.000,00 kuna, odluka o isplati 

naknade štete za k. č. br. 395/28 u k. o. Vukovar u nadležnosti je Gradskog vijeća. 

  

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPU „ŠIRE SREDIŠTE 

GRADA“ U VUKOVARU (UPU-1) 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

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

dokumenata prostornog uređenja i građenja i upravljanje gradskom imovinom. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, I. Arambašić i D. Drakulić.. 

 

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

ODLUKA 

I 

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

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

Grada Vukovara“ br. 10/11) temeljem Zaključaka stručne analize zaprimljenih inicijativa. 

Inicijativa Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

odnosi  se na: 

- omogućavanje izgradnje javnog parkirališta i pristupa službenih vozila Hrvatske pošte 

svom poslovnom objektu. 

Inicijativa Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog 

uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom odnosi se na: 

- usklađenje s planovima višeg reda (GUP-om grada Vukovara i PPUG Vukovara); 

- ažuriranje podataka postojeće i planirane prometne i komunalne infrastrukture; 

- promjenu namjene te načina i uvjeta gradnje za dijelove ili cijele blokove usklađenu sa 

stvarnim potrebama; 

- izmjena i dopuna plana prema prijedlozima i zahtjevima koji se budu definirali 

tijekom samog postupka izrade plana a koji budu prihvaćeni od nositelja izrade i 

stručnog izrađivača plana. 

II 

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog 

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

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Šire središte grada“ u Vukovaru (UPU-1) 

(„Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 10/11. 

 

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

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU DODJELE PROSTORA U 

VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA NA KORIŠTENJE ORGANIZACIJAMA 

CIVILNOG DRUŠTVA 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

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

dokumenata prostornog uređenja i građenja i upravljanje gradskom imovinom. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave – suzdržani. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, I. Arambašić, S. Jelinić, B. Gaća i D. Buljan. 

 

G. Bošnjak daje usmeni amandman – brisanje riječi „i volontera“ 

Predlagatelj – ne prihvaća se. 

Predsjednik daje na glasovanje postavljanje usmenog amandmana i isto je sa 18 glasova 

„ZA“, 2 glasa „PROTIV“ (T. Šota i M. Kokić) i 1 glasom „SUZDRŽAN“ (R. Rapan) 

dozvoljeno. 

Nakon rasprave o amandmanu predsjednik daje na glasovanje usvajanje istog te je amandman 

sa 7 glasova „ZA“ odbijen. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 14 glasova „ZA“ i 7 glasova 

„SUZDRŽAN“ (SDP, N. Bučko, N. Bajić i S. Jelinić) donosi 

Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke 

o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Grada Vukovara 

na korištenje organizacijama civilnog društva 

Članak 1. 

Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Grada Vukovara na 

korištenje organizacijama civilnoga društva („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ broj: 1/15) 

mijenja se prema odredbama ove Odluke. 

Članak 2. 

U Odluci o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Grada Vukovara na 

korištenje organizacijama civilnoga društva („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ broj: 1/15) 

riječi „od interesa za opće/javno dobro“ mijenja se i glasi: „od interesa za Grad Vukovar“. 

Članak 3. 

U članku 1. dodaje se stavak kako slijedi: 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci i pravni akti koji se donose na temelju nje, a koji imaju 

rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na 

jednak način muški i ženski rod. 

Članak 4. 

U članku 2. stavak 1. iza riječi: „utvrditi će“ dodaju se riječi: „posebnom odlukom“. 

Članak 5. 

U članku 4. stavku 1. točka 3. iza riječi: „imaju sjedište“ dodaju se riječi: „i djeluju“. 

Članak 6. 

U članku 6. dodaje se točka 11. koja glasi: „podatke o broju članova i volontera“. 

Članak 7. 
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Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:  

Organizacije kojima je dodijeljen na korištenje prostor u vlasništvu Grada Vukovara prije 

stupanja na snagu ove Odluke i koje imaju zaključen ugovor o korištenju prostora, dužne su 

Povjerenstvu do 15. listopada 2015. godine dostaviti sve dokaze iz članka 6. ove Odluke, 

kojima dokazuju da ispunjavaju osnovne kriterije za dodjelu prostora u vlasništvu Grada 

Vukovara na korištenje. 

Članak 8. 

Članak 10. stavak 1. mijenja se i glasi: 

Organizacije civilnog društva koje koriste prostore u vlasništvu Grada Vukovara prije 

stupanja na snagu ove Odluke, a koje za navedeno korištenje nemaju valjanu pravnu osnovu i 

nemaju sa Gradom Vukovarom zaključen ugovor o korištenju prostora, dužne su Povjerenstvu 

do 15. listopada 2015. godine dostaviti sve dokaze iz članka 6. ove Odluke, kojima dokazuju 

da ispunjavaju osnovne kriterije za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na 

korištenje. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA 2014. 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA TEHNOSTAN D.O.O. VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i K. Lovrenščak – direktor Tehnostana. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave – suzdržani. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: M. Jokić, K. Lovrenščak, N. Bučko, D. Drakulić, N. Bajić i G. 

Bošnjak. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“ 

(HDZ, HKS, S. Jelinić, M. Semenić-Rutko) i 10 glasova „SUZDRŽAN“ (SDP, SDSS, N. 

Bajić i N. Bučko) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se izvješće o poslovanju trgovačkog društva "Tehnostan" d.o.o. Vukovar, Dr. 

Franje Tuđmana 23, OIB: 91347134540 za 2014. godinu. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA 2014. 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i M. Zebec – direktorica Vodovoda grada Vukovara.  

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 
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U raspravi je sudjelovao N. Bučko. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20-G. 

Bošnjak izašao iz vijećnice) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se izvješće o poslovanju trgovačkog društva "Vodovod grada Vukovara" 

d.o.o. iz Vukovara, Jana Bate 4, OIB: 95863787953 za 2014. godinu. 

 

Odluka se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA 2014. 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i M. Grubišić – direktorica Vukovarske gospodarske zone. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave – suzdržani. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, M. Grubišić, N. Bučko, N. Bajić, D. Buljan, M. 

Semenić-Rutko.. 

 

Vijećnik N. Vidović izašao iz vijećnice, na sjednici prisutno 20 vijećnika. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 10 glasova „ZA“ 

(HDZ, HKS i S. Jelinić), 1 glasom „PROTIV“ (N. Bajić) i 9 glasova „SUZDRŽAN“ (SDSS, 

SDP, N. Bučko) isti ne prihvaća. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA 2014. 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA VUKOVARSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Foriš – direktor Vukovarske razvojne agencije. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave – suzdržani. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bučko, D. Foriš, G. Bošnjak, D. Drakulić, S. Jelinić, M. 

Semenić-Rutko. 

 

N. Bajić napustio sjednicu, na sjednici prisutno 20 vijećnika. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 14 glasova „ZA“ i 6 

glasova „SUZDRŽAN“ (SDP, N. Bučko i S. Jelinić) donosi 

O D L U K A 
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Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće trgovačkog društva  „Razvojna agencija 

Vukovar d.o.o.“ iz Vukovara, Kudeljarska 10, OIB: 35723009241, za 2014. godinu.  

 

Odluka se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA 2014. 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA HRVATSKI RADIO VUKOVAR D.O.O. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i M. Đermadi-Hrvatski radio Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – suzdržani.  

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bučko, predsjednik, D. Buljan, M. Đermadi, D. Drakulić, G. 

Bošnjak, N. Mažar, B. Gaća. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“ 

(HDZ, HKS, S. Jelinić, M. Semenić-Rutko), 5 glasova „PROTIV“ (SDP i N. Bučko) i 4 glasa 

„SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o radu za 2014. godinu Hrvatskog radija Vukovar, Vukovar, Dr. 

Franje Tuđmana 13, kojeg je Skupština Hrvatskog radija Vukovar usvojila na sjednici 

održanoj 26. lipnja 2015. godine. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA 2014. 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i I. Štrangarević – direktor Komunalca. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave – suzdržani. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, I. Štrangarević, D. Drakulić, N. Bučko, M. Semenić-

Rutko i T. Šota. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 15 glasova „ZA“ i 5 

glasova „SUZDRŽAN“ (SDP i N. Bučko) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se izvješće o poslovanju trgovačkog društva "Komunalac" d.o.o. iz 

Vukovara, Sajmište 174, OIB: 83101904488 za 2014. godinu. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 12. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

D. Buljan – napominje predsjedniku da treba popraviti stolice. Pita mogu li materijale za 

sjednicu dobiti i mailom. 

 

M. Mikerević – kaže kako kod Kauflanda na Priljevu nema pješačkog prijelaza pa moli da se 

nadležni raspitaju može li Grad zatražiti ocrtavanje istog. 

 

D. Drakulić – pita mogu li vijećnici dobiti CD sa tonskim zapisom sjednice. 

 

Predsjednik – zbog nedoličnog ponašanja pojedinih vijećnika sazvat će sastanak sa 

predsjednicima Klubova. 

 

Dovršeno u 14:30 sati. 

 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Igor Gavrić, mag.ing. 


