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Z A P I S N I K 

 

s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 9. rujna 2016., u Gradskoj 

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

 

Nazočni vijećnici: Krešimir Raguž, Pilip Karaula, Igor Gavrić, Radivoj Đurić, Tomislav 

Šota, Sava Manojlović, Alen Jakumetović, Robert Rapan, Marina 

Jokić, Dejan Drakulić, Nebojša Vidović, Srđan Kolar, Mirjana 

Oreščanin, Nebojša Bajić, Slavica Jelinić. 

 

Odsutni vijećnici: Biljana Gaća, Zoran Konjević, Darko Buljan, Goran Bošnjak, Nenad 

Bučko i Mirjana Semenić-Rutko. 

   

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

M. Budimir 

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

Živanović, I. Arambašić i S. Tokić. 

M. Kulić – DV Vukovar 1 

J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar 

Z. Jukić – Javna vatrogasna postrojba 

J. Beljička Karlaš – DV Vukovar 2 

R. Marić – Gradski muzej Vukovar 

I. Miličić – Javna ustanova „Hrvatski dom Vukovar“ 

M. Zebec – Vodovod grada Vukovara 

M. Đermadi - HRV 

F. Orešković – Tehnostan d.o.o. 

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

D. Foriš - VURA 

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 15 od ukupno 21 vijećnika te se 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 25. sjednice, održane 3. kolovoza 

2016.  

S. Jelinić – ima primjedbu na odgovor zamjenika gradonačelnika M. Pavličeka i kaže da nije 

registrirala da je zamjenik odgovorio koliko se kosi u Sotinu. 

U vrijeme pauze preslušan je audio zapis u kojem stoji odgovor zamjenika M. Pavličeka kako 

je navedeno u zapisniku te primjedba na zapisnik nije osnovana te ga nije potrebno ispravljati. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 25. sjednice, održane 3. kolovoza 2016. i 

isti je jednoglasno (15) usvojen. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 
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Predsjednik – postavlja pitanje vezano za naselja Sajmište i Priljevo te ga zanima kada će u 

tim naseljima biti postavljene nadstrešnice na autobusna stajališta u Ulicama SR Njemačke i 

Priljevo. 

G. Martinović – odgovara da ima još deset lokacija u gradu na kojima još nema nadstrešnica 

na autobusnim stajalištima. Što se tiče naselja Priljevo nada da će za mjesec dana krenuti 

sanacija državne ceste kroz naselje te da će se u sklopu tog projekta postaviti i autobusna 

nadstrešnica. Ulica SR Njemačke ima dva stajališta bez nadstrešnice no problem je u tome što 

na tim lokacijama nema mjesta jer se njihovim postavljanjem blokira pješačka staza te će 

probati pronaći neko drugo rješenje. 

K. Raguž – postavlja pitanje vezano za dječja igrališta na Mitnici kod ulica Tina Ujevića – 

Miroslava Krleže i Sinjske alke-Bartola Kašića, a jedno od spomenutih je donirano igralište 

pa ga zanima da li Grad održava i takva igrališta jer je primijetio da ima puno oštećenih 

igrala. Igrala su napravljena od drveta i oštećena su te iz njih vire čavli i šarafi. Moli da Grad 

kloni oštećena igrala kako ne bi došlo do nezgode.   

Gradonačelnik – odgovara da Grad održava sva dječja igrališta i ovim putem apelira da se 

građani uključe i prijavljuju takve i slične slučajeve pogotovo kad je riječ o dječjim 

igralištima. 

G. Martinović – odgovara da u gradu ima 54 igrališta i nažalost svih ovih godina se nije ništa 

ulagalo u njih. Prošle godine se krenulo u nabavku novih i sanaciju postojećih igrala. U ovoj 

godini bi trebalo biti pet novih igrala, a igrališta se obnavljaju sukladno sredstvima. Pridružuje 

se apelu da se građani uključe i prate stanje na terenu budući se svaki dan nešto događa i ako 

ima nekih primjedbi da se obrate putem gradskog oka i u što kraćem roku će sanirati problem. 

K. Raguž – zadovoljan je odgovorom i moli da se oštećena igrala saniraju u što kraćem roku. 

A. Jakumetović – postavlja pitanje vezano za radove na rijeci Vuki, koja je dinamika 

izvođenja radova, što se može očekivati i koji je cilj. 

Gradonačelnik - odgovara da se radi o utvrđenju obale rijeke Vuke, o velikom projektu 

sastavljenom od šest faza. Trenutno svjedočimo realizaciji prve dvije faze; postavljanje 

gumene pregrade od ušća čija je funkcija držanje vodostaja, odnosno regulacija vodotoka i 

vodostaja rijeke Vuke čime će se postići konstantna razina vode uključujući i ljetne mjesece, 

tako Vuka neće izgledati kao potočić i neće se stvarati neugodni mirisi. Druga faza je 

utvrđenje obale utvrde od ušća do 400-tog metra. Spomenute dvije faze su u tijeku, a 

projektom se predviđa utjecaj brane do cca 70 kilometra uzvodno. Najveća korist za Vukovar 

je punjenje rukavaca, osobito starog korita Vuke u kojem će biti prisutna konstantna razina 

vode i na taj način gradu i građanima bit će omogućen dodatan potencijal u sportsko 

rekreativnom i turističkom smislu. 

S. Jelinić – pita gradonačelnika uđe li u Sabor da li će obnašati i dužnost gradonačelnika i 

zastupnika u Saboru ili će funkciju zastupnika prepustiti nekom drugom. 

Gradonačelnik – odgovara da će funkciju zastupnika u Saboru prepustiti nekom drugom. 

D. Drakulić – pitanje postavlja vezano za Ulicu Siniše Glavaševića i zabranu parkiranja, pita 

je li Grad uveo zabranu parkiranja. Stanovnici ulice imaju problema s parkiranjem jer je cesta 

uska, a postoji i slučaj gdje je osoba ustupila svoje zemljište radi izgradnje prometnice, a sada 

dobije kaznu od 500,00 kn ako tu parkira. Pita je li moguće nešto promijeniti, odnosno vrati 

na staro kako bi stanovnici ulice mogli parkirati uz svoju ogradu  

Gradonačelnik – odgovara da Grad ne radi ništa u spomenutoj ulici i daje riječ pročelniku da 

dopuni odgovor. 

G. Martinović – odgovara da nema informacije i nije nikoga slao da kažnjava za nepropisno 

parkiranje na toj lokaciji. Provjerit će situaciji i dati cjeloviti odgovor, ali komunalni redari 

nisu ni ovlašteni za takvu vrstu kazne, za to imaju ovlast policijski službenici. 

D. Drakulić – pita da li Grad postavlja znakove za zabranu i je li Grad uveo zabranu 

parkiranja. 



3 
 

G. Martinović – kaže da Grad nema takve ovlasti, to pravo ima policija jer se ne smije 

onemogućiti slobodno prometovanje cestom. Pošto Grad nema ustrojeno prometno redarstvo 

još se ne bavi takvim stvarima. 

N. Vidović – ponukan natpisima po medijima o slučaju zaraze virusom Zapadnog Nila i 

činjenicom da je sugrađanin Vukovara zaražen pita kakva je trenutna situacija, prati li se i što 

se dešava. 

Gradonačelnik – kaže da su netom pred ljeto, u proljeće, poslali dopis/zamolbu Vladi kako bi 

nam izašli u susret budući smo područje puno vode (bare, jezera, rijeke…) no uslijedio je 

negativan odgovor. Pojavom virusa koji prenose komarci praćena je situacija i spomenuti 

slučaj građanina iz Vukovara, a imaju informaciju da je još nekoliko sugrađana zaraženo. 

Medijski su popraćeni slučajevi zaraze i ljudi su uznemireni i više nego je to realno, ali kako 

bi izbjegli strah koji stvaraju mediji iz ureda je otišao upit Vladi sa zamolbom da se odobre 

dodatna sredstva jer je Grad gotovo sva sredstva predviđena za tretiranje komaraca u ovoj 

godini utrošio. Ukoliko Vlada procjeni da je to velika prijetnja na da se da će odgovoriti na 

dopis i pustiti sredstva kako bi se još jednom detaljno tretiralo područje grada i okolice kako 

bi umanjili potencijalni rizik od zaraze. Grad je odradio  tretmane u punom obimu i smatra da 

je Grad učinio i više nego što je za očekivati u ovakvoj situaciji. 

N. Vidović – drago mu je da Grad čini sve što je potrebno da ta situacija bude pod kontrolom. 

M. Oreščanin – postavlja pitanje vezano za najmlađe građane i njihovu kvalitetu života, 

zanima je da li Grad može nešto učiniti. U Ulici kralja Zvonimira u Borovu naselju, kod 

dječjeg vrtića, djeca se igraju na cesti jer nemaju odgovarajuće igralište gdje bi se igrali s 

loptom. U blizini spomenute zgrade postoji igralište koje je neprilagođeno za igre loptom jer 

se tamo ne kosi redovito. Stanovnici tog dijela su predložili da se napravi malo igralište za 

mali nogomet s tvrdom podlogom između vrtića i zadnje zgrade u toj ulici. Pita postoji li ta 

mogućnost. 

Gradonačelnik – slaže se da djeca nemaju adekvatan prostor za igru s loptom. Najbliže 

igralište je kod OŠ Siniše Glavaševića što je predaleko za manju djecu. Prijedlog smatra 

opravdanim i slijedeće godine bi se on mogao realizirati. U ovom trenutku može toliko 

obećati s tim da, ukoliko bude potrebno, ih se podsjeti još jednom.  

S. Kolar – postavlja pitanje vezano za povećan broj stršljena i osa koji ugrožavaju građane. 

Građani ne znaju kome se trebaju obratiti da bi to pravilno sanirali, probleme imaju ljudi u 

privatnim kućama i u stambenim zgradama. 

A. Živanović – odjel je dobio već nekoliko takvih primjedbi i zahtjeva za uklanjanje osa i 

stršljena i vršilo se uklanjanje stršljena iz jednog panja od sredstava koja su planirana za 

deratizaciju i dezinsekciju. Osim stršljena problem je bio i s muhama i štakorima te iako odjel 

nije zadužen za sanaciju takvih problema izašli su u susret građanima. Predlaže da se ugroženi 

građani obrate odjelu za društvene djelatnosti pa će vidjeti koliko je sredstava ostalo i pokušat 

će riješiti problem. 

N. Bajić – postavlja pitanje vezano za pješačku stazu u Bogdanovačkoj ulici na koju se 

naslanja Ulica drvena pijaca. Pješačka staza na tom dijelu je uništena, gornji sloj je okrunjen 

zanima ga postoji li mogućnost da se ona sanira. 

G. Martinović – u toj ulici se trenutno radi kanalizacija i kad ti radovi završe radit će se staza.  

 

Aktualni sat je završen. 

 

 Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda i isti je jednoglasno (15) 

usvojen. 
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D N E V N I     R E D 

1. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2017.godinu Dječjeg vrtića 

Vukovar 1 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić) 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2017. godinu Dječjeg vrtića 

Vukovar 2 

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

3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2017. 

godinu Gradske knjižnice Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić) 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2017. 

godinu Gradskog muzeja Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić) 

5. Donošenje Odluke o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2017. 

godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić) 

6. Donošenje Odluke o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2017. 

godinu Javne vatrogasne postrojbe Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić) 

7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović) 

8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović) 

9. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2017. godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović) 

10. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini 

(Izvjestitelji: T. Šota i J. Ivančić) 

11. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini 

(Izvjestitelji: T. Šota i J. Ivančić) 

12. Donošenje:  

a) Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu 

(izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić) 

b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu  

(izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić) 

13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović) 

14. Prijedlozi i informacije 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1 

Uvodno obrazloženje dali suT. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i M. Kulić – 

ravnateljica DV Vukovar 1. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 
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D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. Jelinić, M. Kulić, D. Drakulić, P. Karaula. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi 

ODLUKA 

 Prihvaća se Financijski plan za 2017. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 1“, kojeg je 

usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Odlukom, KLASA: 402-03/16-01/03, URBROJ:   

2196/01-JT-4-04-16-2 od 28. srpnja 2016. godine. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. 

GODINU DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 2 

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

Karlaš – ravnateljica DV Vukovar 2. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali:N. Bajić, J. Beljička Karlaš, D. Drakulić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi 

ODLUKA 

Prihvaća se Financijski plan za 2017. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 2“, kojeg je usvojilo 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Odlukom, KLASA: 601-02/16-05/28, URBROJ:   

2196/01-JT-5-04-16-01 od 27. srpnja 2016. godine. 

 

 Odluka se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU 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. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, J. Miškić, S. Kolar, A. Jakumetović i M. Oreščanin. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi 

ODLUKA 

Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2017. godinu Gradske knjižnice 

Vukovar koje je usvojilo Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar 26. kolovoza 2016. 

godine. 
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Odluka se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU 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. 

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

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

 

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

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2017. godinu Gradskog muzeja 

Vukovar koje je usvojilo Upravno vijeće Gradskog muzej Vukovar 28. kolovoza 2016. 

godine. 

 

Odluka se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU 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 „Hrvatski dom Vukovar“. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, I. Miličić i P. Karaula. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2017. godinu Javne ustanove u 

kulturi Hrvatski dom Vukovar koje je usvojila ravnateljica.  

 

 

Odluka se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 

VUKOVAR 

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

zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vukovar. 
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Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2017. godinu Javne vatrogasne 

postrojbe Vukovar koje je Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe usvojilo Odlukom broj 

02 - 08/16 od 22. srpnja.2016. godine. 

 

Odluka se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU 

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

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

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

S. Kolar – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave - prihvaća se. 

 

Vijećnica M. Semenić Rutko stigla na sjednicu, na sjednici nazočno 16 vijećnika. 

 

U raspravi su sudjelovali: .M. Jokić, G. Martinović, D. Drakulić, S. Jelinić, K. Raguž, S. 

Kolar, M. Semenić Rutko. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

za 2017. godinu 

 

Tekst Programa se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2017. GODINU 

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

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

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bajić, G. Martinović, D. Drakulić, gradonačelnik. 

 

Amandmani vijećnice Slavice Jelinić: 

1. Predlaže povećanje broja održavanja redovite košnje trave i ambrozije pod rednim 

brojevima 56. Sotin – dr. Franje Tuđmana sa 7 na 12 održavanja godišnje, 57. Sotin – 
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Hrvatske nezavisnosti sa 7 na 12 održavanja godišnje, 61. Židovsko groblje sa 2 na 7 

održavanja godišnje i 74. Groblje u Mirogorskoj ulici sa 3 na 7 održavanja godišnje. 

Gradonačelnik – prihvaća amandman 

 

2. Redovito čišćenje i košnja dječjih igrališta u Sotinu – predlaže povećanje za iznos od 

10.000,00 kn što ukupno iznosi 4.910.000,00 kn 

Gradonačelnik – prihvaća amandman 

 

3. Nabava opreme za parkove i dječja igrališta – predlaže povećanje za iznos od 

100.000,00 kn što ukupno iznosi 600.000,00 kn 

Gradonačelnik – prihvaća amandman 

 

Usmeni amandman Dejana Drakulića: 

1. Predlaže povećanje broja godišnjih košnji trave na spomen parku Dudik, sa dvije 

košnje na četiri košnje godišnje. 

Predsjednik daje na glasovanje postavljanje amandmana i isti je jednoglasno (16) 

prihvaćen. 

Gradonačelnik – prihvaća amandman. 

 

Usmeni amandman Mirjane Semenić Rutko: 

1. Predlaže postavljanje pješačkog semafora ili „ležećih policajaca“ kod OŠ Antuna 

Bauera. 

Predsjednik daje na glasovanje postavljanje amandmana i isti je jednoglasno (16) 

prihvaćen. 

Gradonačelnik – kaže da podržava inicijativu vijećnice, no pošto se radi o državnoj 

cesti uputit će zahtjev prema Hrvatskim cestama. 

 

 

Nakon rasprave i amandmana predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se 

jednoglasno (16) donosi 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

 

Tekst Programa se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA 

OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2017. 

GODINU 

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

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

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi 

P R O G R A M 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
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u prostoru za 2017. godinu 
Članak 1. 

Ovim Programom planira se visina iznosa sredstava na temelju uplaćenog iznosa 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2017. godini u 

iznosu od 48.000,00 kuna.  

Članak 2. 

Sredstva iz članka 1. ovog Programa planiraju se utrošiti za kroz Program održavanja 

objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu – uređenje javnih površina: 

sanacija nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Grada Vukovara. 

Članak 3. 

U okviru Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, Gradonačelnik će podnijeti Gradskom vijeću Izvješće o utrošku sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2017. godini do 31. ožujka 

2018. godine.  

Članak 4. 

Ovaj Program objavit će se  u “Službenom vjesniku” Grada Vukovara. 

 

Odluka se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD 

PRODAJE, ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG 

ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U 2017. GODINI 

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

– pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić i J. Ivančić. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA  

OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE IZRAVNOM 

POGODBOM I DAVANJA NA KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA 2017. GODINU 

Članak 1. 

Programom utroška sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 

izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH, utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava koja su prihod 

Proračuna Grada Vukovara, na čijem području se nalazi poljoprivredno zemljište. 

Članak 2.  

U Proračunu Grada Vukovara za 2017. godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 

2.500.000,00 kuna, a utrošit će se za slijedeću namjenu: 

 

 2.000,000,00 kuna – sanacija nerazvrstanih cesta ruralnog dijela Grada Vukovara te 

izgradnja i održavanje otresnica na poljskim putovima 
 

 500.000,00 kuna – poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje 
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Program se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 

2017. GODINI 

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

– pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju. 

 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA  

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem 

uplate šumskog doprinosa u Proračun Grada Vukovara za 2017. godinu. 

Članak 2.  

U 2017. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 80.000,00 kuna. 

Članak 3. 

 Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za financiranje izgradnje komunalne 

opreme za pitku vodu na javnim površinama (zdenci). 

 

Program se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE:  

A) PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2017. GODINU 

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

– pročelnica UO za financije i nabavu. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bajić, gradonačelnik, S. Jelinić, S. Tokić, V. Šibalić, I. 

Atambašić, D. Drakulić, G. Martinović, A. Živanović, M. Semenić Rutko, predsjednik.. 

 

Amandmani Slavice Jelinić: 

1. Predlaže novu stavku Sufinanciranje dadilja u iznosu od 50.000,00 kn 

Gradonačelnik – prihvaća amandman i realizirat će se nakon izmjene Odluke o 

socijalnoj skrbi 

2. Predlaže novu stavku - Naknada za prehranu djece u osnovnoj školi u iznosu od 

500.000,00 kn. 
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Gradonačelnik – ne prihvaća amandman jer je prehrana školske djece definirana u 

Odluci o socijalnoj skrbi. 

Nakon gradonačelnikovog objašnjenja vijećnica povlači amandman. 

3. Predlaže novu stavku Pilot projekt-produženi boravak u osnovnim školama u iznosu 

od 100.000,00 kn. 

Gradonačelnik – ne prihvaća amandman jer županija ima nadležnost nad školama.. 

Nakon gradonačelnikovog objašnjenja vijećnica povlači amandman. 

 

Usmeni amandman Dejana Drakulića: 

1. Predlaže povećanje za stavku Program vijeća nacuonalnih manjina za 20.000,00 kn. 

Predsjednik daje na glasovanje postavljanje amandmana i isti je jednoglasno (16) 

prihvaćen. 

Gradonačelnik – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te sa 5 glasova „ZA“ amanman nije 

prihvaćen. 

 

Nakon rasprave i amandmana predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 

glasova „ZA“ (HDZ, HDSSB, HKS i 365 MB) i 5 glasova „SUZDRŽAN“ (SDSS i SNS) 

donosi 

Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu 

Tekst Proračuna se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

B) ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2017. 

GODINU 

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

Šibalić – pročelnica UO za financije i nabavu. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

 Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“ (HDZ, 

HDSSB, HKS i 365 MB) i 5 glasova „SUZDRŽAN“ (SDSS i SNS) donosi 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu 

 

Tekst izvršenja Proračuna se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KOMUNALNOM DOPRINOSU 

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

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

graditeljstvo i zaštitu okoliša.  

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 
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U raspravi su sudjelovali: S. Jelinić, G. Martinović. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi 

O D L U K A 
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

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

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

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

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

m
3
 građevine kako slijedi:  

1. Za I. zonu 70,00 kuna 

- javne površine                                           59,50 kn 

- nerazvrstane ceste                                       4,90 kn 

- groblja                                                         - 

- javna rasvjeta                                              5,60 kn 

2. Za II. zonu 50,00 kuna 

- javne površine                                           42,50 kn 

- nerazvrstane ceste                                       3,50 kn 

- groblja                                                         - 

- javna rasvjeta                                              4,00 kn 

3. Za III. Zonu 30,00 kuna 

- javne površine                                           25,50 kn 

- nerazvrstane ceste                                       2,10 kn 

- groblja                                                         - 

- javna rasvjeta                                               2,40 kn 

4. Za IV. Zonu 20,00 kuna 

- javne površine                                           17,00 kn 

- nerazvrstane ceste                                       1,40 kn 

- groblja                                                         - 

- javna rasvjeta                                               1,60 kn 

5. Za V. zonu 10.00 kuna 

- javne površine                                            8,50 kn 

- nerazvrstane ceste                                      0,70 kn 

- groblja                                                        - 

- javna rasvjeta                                              0,80 kn 

 

Odluka se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 
Nije bilo prijedloga ni informacija. 

 

Dovršeno u 11.35 sati. 

 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Igor Gavrić, mag.ing. 


