ZAPISNIK
s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 31. kolovoza 2017., u
Gradskoj vijećnici soba br. 36, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 8,00 sati.
Nazočni vijećnici:

Ivana Radoš, Renata Kovačić, Tomislav Šota, Kristina Ozdanovac,
Domagoj Bilić, Radivoj Đurić, Robert Rapan, Filip Sušac, Jasmina
Jukić, Darija Benaković, Igor Naletilić, David Vlajčić, Sava
Manojlović, Predrsag Mišić, Goran Bošnjak, Darko Buljan, Aleksandar
Pribičević, Borislav Nikolić, Mirjana Semenić Rutko, Pavao
Josić,Vesna Vujić, Srđan Kolar.

Odsutni vijećnici:

Biljana Gaća,

Ostali nazočni:

Zamjenici gradonačelnika – M. Pavliček, i S. Milaković
Pročelnici –M. Sekulić, V. Šibalić, D. Čulig, A. Živanović, I.
Arambašić, M. Grubišić, S. Tokić
J. Beljička-Karlaš - DV Vukovar 2
M. Kulić – DV Vukovar 1
I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar
R. Mrić – Gradski muzej Vukovar
J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar
M. Kos – Hrvatski radio Vukovar
D. Foriš – VURA d.o.o.
I. Szabo – Sportski objekti Vukovar
G. Martinović – Vodovod grada Vukovara d.o.o.
M. Mudri – Komunalac d.o.o.
Z. Jukić – Javna vatrogasna postrojba Vukovar
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 22 od ukupno 23 vijećnika te
se konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje.
Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 1. sjednice, održane 7. srpnja
2017.
S. Kolar – primjedbu stavlja na akt pod točkom 1.- mirovanje mandata vijećnika
SDSS-a, na 8. stranici zapisnika, gdje je isti akt preslikan za oba vijećnika.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 1. sjednice, s prihvaćenom
primjedbom, održane 7. srpnja 2017. i isti je jednoglasno (22) usvojen.
Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika
F. Sušac – komentira da je Vukovar raskopan na niz lokacija što je pokazatelj da se radi.
Zanima ga situacija na cesti D2 Priljevo, a budući da je to najprometnija trasa u gradu pita
kada se planira završetak radova.
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M. Pavliček – kaže da se provodi „Projekt Vukovar“ tvrtke Vodovod i to je razlog što je dosta
cesta raskopano. Završetak radova na cesti D2 Priljevo, od kružnog toka do skretanja prema
luci, planira se sredinom studenoga ove godine, a nakon toga, budu li vremenske prilike to
dozvoljavale, nastavit će se dionica prema Borovu Naselju. Ako neće biti moguće započeti
radove krajem godine započet će se početkom 2018. Ovim putem moli građane za strpljenje.
F. Sušac – drugo pitanje postavlja u ime Kluba te pita kada se planira realizirati izgradnja
Trga Dražena Petrovića ispred sportske dvorane s obzirom da je tamo novi kompleks, bazen, i
brojni posjetitelji tamo parkiraju vozila.
M. Pavliček – nakon otvaranja sportskih objekata, odnosno bazena, primjetno je da su dijelovi
oko sportske dvorane još uvijek devastirani. Pripremljen je projekt u vrijednosti 8 miliona
kuna za veliku površinu koja obuhvaća dio ispred, oko i iza sportske dvorane. S obzirom na
situaciju očekuje se, u naredne dvije godine, započeti realizaciju tog projekta čime će i taj dio
grada dobiti novi identitet.
J. Jukić – pita koliko su se poticajne mjere za obrtnike pokazale uspješnima.
M. Pavliček - koliko su uspješne pokazuje činjenica koliko se sredstava povlači, a pokazatelji
su povećanje broja zaposlenih, odnosno smanjenje broja nezaposlenih osoba.
M. Grubišić – što se tiče obrtnika to je mjera koja se najčešće koristila iz čega je vidljivo da je
mjera dobro osmišljena i da zato nailazi na dobar odaziv. Puno je zahtjeva pristizalo i nakon
zatvaranja Javnog poziva te su oni prolongirani za sljedeću godinu.
P. Mišić – komentira kako je Mitnica jedno od najvećih četvrti grada i pita ima li mogućnosti
da se u dogledno vrijeme tamo otvori ljekarna, a i jedina je četvrt koja nema ljekarnu.
M. Pavliček – kaže da to nije u domeni Grada Vukovara, ali može se stupiti u kontakt s
pojedincima i vidjeti imaju li interesa tamo otvoriti ljekarnu. Sukladno interesu Grad može
raspisati javni poziv budući da ima svojih prostora u tom dijelu grada.
B. Nikolić – komentira da je u novinama pročitao kako je Grad Vukovar prvi po izdvajanju
sredstava proračuna za poduzetnike. Ukazuje na neke negativne primjere kao što je tvrtka
Gumix Elastor za koju je pisalo da je povećala broj zaposlenih, a danas je tvrtka zatvorena te
osobe za koje je ostvarila poticajna sredstva tamo više ne rade. Slijedom navedenog pita što je
s dodijeljenim sredstvima toj tvrtki i koje korake će Grad poduzeti kako bi izbjegao ovakve
situacije.
M. Pavliček – odgovara da smo treći Grad po udjelu sredstava u proračunu za mjere poticanja
poduzetništva. Što se tiče konkretnog primjera, a i sličnih, Grad se ograđuje jer se poduzetnici
moraju držati kriterija i normi, a ukoliko ih ne poštuju dužni su sredstva vratiti Gradu.
M. Grubišić – dodaje da je Grad neke ugovore raskinuo i tražio povrat sredstava. Djelomično
su sredstva vraćena, a neki ugovori su još na snazi. Kad prođe određeni period Grad od
poduzetnika traži da dostave dokaz ispunjenja propisanih uvjeta, ukoliko uvjeti nisu ispunjeni
ide se u daljnju proceduru, odnosno raskid ugovora. Prilikom sklapanja ugovora Grad traži
zadužnicu na ukupni iznos sredstava koji je dodijeljen. Tržište je promjenjivo i Grad ne može
utjecati na činjenicu hoće li neki poduzetnik zatvoriti pogon nakon nekog vremena i kako će
poslovati. Sredstva su dodijeljena u najboljoj namjeri i to poduzetnicima u trenutku kada su
njihove tvrtke povećavale broj zaposlenih što je bilo vidljivo u mirovinskom sustavu.
A. Pribičević – postavlja pitanje vezano za obnovu OŠ Nikole Andrića. Do sada je bilo više
najava da će škola ići u obnovu. Početak je nove školske godine, a od obnove opet ništa. Pita
koju su razlozi ili uzroci što škola nije obnovljena i za kad je obnova planirana.
M. Pavliček – komentira da škola nema uvjete za siguran rad i nastavu. Rezultat je to
odgovornosti i županije kao osnivača i nadležnog ministarstva koji petnaestak godina ništa
nisu napravili. Ističe da je Grad u kontaktu s resornim ministarstvom tako da ima saznanja
kako se ove godine neće financirati obnova škole. Ukoliko će i dalje situacija biti ista Grad će
pokušati preko Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara osigurati sredstva za obnovu škole.
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Ističe da je to sramota nadležnih tijela koja ne mogu ostvariti investiciju od 15 milijuna kuna,
a u pitanju su djeca koja pohađaju nastavu u takvim uvjetima.
A. Živanović – Grad Vukovar je više puta iskazao nezadovoljstvo radi neobnavljanja škole.
Održano je nekoliko sastanka s nadležnim ministrima i puno je obećano. Unatoč dogovoru da
se nastava za učenike organizira u OŠ Antuna Bauera neće se pristupiti tom postupku već će
škola nastaviti s radom u otežanim uvjetima što je na neki način poruka nadležnima.
Ministrica Divjak rekla je i obećala da će sa svojim timom pronaći način, a to je izmjena
zakonske regulative budući da trenutno zakonski nije moguće dati sredstva za sanaciju i
obnovu škole. Unutar proračuna ministarstva nije moguće osigurati sredstva za obnovu škole,
a plan je novom regulativom to izmijeniti. Vjeruju i nadaju se kako će se rečeno i učiniti, da
će sredstva biti osigurana. U protivnom Grad Vukovar će osigurati sredstva koja su potrebna i
pomoći u stvaranju boljih uvjeta školovanja djeci Vukovara.
V. Vujić – pita hoće li će se i kada mijenjati kriteriji za stipendiranje studenata, odnosno hoće
li do eventualne izmjene doći pri ovogodišnjem prijavljivanju na natječaj za stipendiranje.
Poznato je kako su sadašnji kriteriji diskriminirajući za redovne studente starije od 26 godine,
a posebno za osobe koje studiraju izvan Republike Hrvatske. Svjesni činjenice kako je nakon
završenog školovanja stipendist dužan doći raditi ovdje i s obzirom na potrebu za kadrovima
koji se ne mogu školovati na bližem području pita hoće li se razmišljati u tom smjeru. Smatra
da nisu oštećeni samo oni koji studiraju u Republici Srbiji nego i pripadnici većinskog naroda
koji se školuju primjerice u Bosni i Hercegovini.
M . Pavliček – što se tiče školovanja u inozemstvu stav Grada Vukovara je da na području
Republike Hrvatske dovoljno visokih škola i nema potrebe stipendirati one koji su odlučili
studirati izvan Republike Hrvatske. Što se tiče drugog kriterija, razmotrit će situaciju,
početkom sljedećeg tjedna imat će sastanak na tu temu pa će razmotriti predloženo.
V. Vujić – napominje da imaju u vidu da za profesore srpskog jezika, mađarskog i slično
nema visokih škola u Republici Hrvatskoj.
S. Kolar – u prijašnjem su mandatu isticali važnost razvijanja infrastrukture u gradu. Kroz
materijale su vidjeli kako je u planu izgradnja trga u Borovu Naselju na mjestu nekadašnje
tržnice, ali unatoč upozorenju još nije riješena ulica od pravoslavne crkve do Ulice dvanaest
redarstvenika. Tamo ljudi žive i potrebna je sanacija. Pita kada će taj potez ići u obnovu i
hoće li to biti ove godine.
M. Pavliček – slaže se s vijećnikom, no parcela kroz koju bi prolazila cesta nije u vlasništvu
Grada već tvrtke Borovo. Kaže da su bili u kontaktu i imali želju otkupiti parcelu međutim
nije bilo interesa s druge strane. Očekuje da će se problem Borova riješiti u bližoj budućnosti i
da će ostvariti normalniji odnos. Trenutno je komunikacija loša zbog čega prvenstveno trpe
građani - radi imovinsko pravnih odnosa, za sad, realizacija nije moguća.
S, Kolar – pretpostavlja da je većina u vlasništvu DUDI-a.
I. Arambašić – dodaje da je parcela u vlasništvu tvrtke Borovo te da Republika Hrvatska
nema jurisdikciju nad time iako im je osnivač jer je Borovo dioničko društvo. Obećanje
ministra Marića ide u smjeru da će rješavati upravo takve probleme što je interesantno i za
sam Grad Vukovar.
S. Kolar – kaže da postoji i drugi ulaz u tu ulicu, preko puta benzinske pumpe, ako već druga
čestica nije raspoloživa.
D. Buljan – izražava nezadovoljstvo što nema gradonačelnika, posebno jer je izvjestitelj pod
prvom točke dnevnog reda. Postavlja pitanje vezano za Ulicu Stanka Vraza i izjavu
gradonačelnika gdje kritizira odgovorne i napominje da moraju snositi posljedice. Čitavo
Sajmište je raskopano zahvaljujući projektu Vodovoda koji je davno isplaniran i osigurana su
sredstva, ali građani tog dijela teško dolaze do svojih kuća, mjesecima već žive u prašini, a
nema naznaka kada će radovi biti završeni. Problem je i s gradskim prijevozom u tom dijelu,
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ne prometuje se zbog radova, iz razloga što nema planske gradnje i planiranja radova samo su
odjednom zatvorene ceste…..
Predsjednik – opominje vijećnika da postavi jedno pitanje. Člankom 92. nalaže se da pitanja
kao i odgovor moraju biti jasna, precizna i kratka, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih
mjera.
D. Buljan – Bogdanovačka i Duga ulica su paralelne i raskopavaju se u isti vrijeme, ne vidi
razloga zašto, tim više što je Duga ulica i dalje raskopana, a ne izvode se nikakvi radovi već
dva tjedna. Pita tko je odgovoran i tko će snositi posljedice.
M. Pavliček – kaže da gradonačelnik nije odsutan iz hira već iz opravdanih razloga. Svjesni su
činjenice raskopanog Sajmišta, a za odgovornost se treba pitati bivša uprava koja je u startu
kasnila, tj. kasnili su izvođači s izvođenjem radova. Ovakvo stanje je preuzeto, a rok za
završetak radova je kraj godine. Situacija je takva kava je; radi se o sredstvima Europske
unije, a za kašnjenje se naplaćuju penali u milijunskim iznosima i to je najveći razlog što se
sve radi u isto vrijeme. Za smjenjivanje bilo koga gradonačelnik se neće opravdavati
vijećniku jer on kao skupština ima to pravo sukladno rezultatima, odnosno efikasnosti ili
neefikasnosti.
D. Buljan – drugo pitanje u ime Kluba postavlja vezano za radnike koji rade oko Radničkog
doma u Borovu Naselju i koji nemaju uvjete, tj. nemaju toalet koji bi koristili u vrijeme
radnog vremena. Imali su toalet na parkiralištu Radničkog doma koji je nedavno uklonjen.
Prema njegovim informacijama Grad Vukovar je uklonio taj toalet i moli da mu se pojasne
razlozi te da se pokuša pronaći rješenje stvaranja uvjeta radnicima koji rade u blizini. Smatra
da ako je tamo bio godinama može biti i dalje.
D. Čulig – odgovara da je TOI TOI toalet uklonjen jer su započeli radovi na parkiralištu. Ne
zna kada je on tamo postavljen, ali smatra da Grad nije u obvezi plaćati toalet za potrebe
radnika Tiska ili bilo koje tvrtke u blizini. Svaki poslodavac je dužan osigurati uvjete za svoje
zaposlenike.
D. Buljan - nije zadovoljan odgovorom jer se radi o našim sugrađanima i po njegovu
mišljenju treba pronaći rješenje, a ne ljude ostaviti na cjedilu. Pita se jesu li uprave tih firmi
znale za taj toalet i ne vjeruje da je itko o tome obaviješten.
D. Čulig – napominje da sporni pokretni toalet nije ni postavljen za potrebe djelatnika okolnih
tvrtki već za potrebe manifestacija koje su se održavale u blizini. Slaže se da treba
sugrađanima izaći u susret, ali obveza poslodavca je osigurati uvjete za rad za svoje
zaposlene.
G. Bošnjak – zanimljivo mu je što se naglašava da je Vukovar veliko gradilište, što se znalo
reći i za bivše vlasti i sve je to uredu, ali ne zna zašto onda nekom smeta kad se naglasi da je
to 90 posto naslijeđenih projekata. Postavlja pitanje vezano za ustavu koja se gradi na rijeci
Vuki. Bilo je par mjeseci niskog vodostaja, zna da je bilo problema s izvođačem radova, ima
li pomaka, je li je novi izvođač radova u igri, kada će sve krenuti. Nastavlja i kaže da dolazi
jesen i vodostaj će rasti. Ne vjeruje da je to krivnja Grada, ali što Grad poduzima da se to
riješi.
M. Pavliček - slaže se s vijećnikom jer radi se i o centru grada i Grad je nezadovoljan. Već
dvije godine to ovako izgleda zbog sporog izvođenja radova. Hrvatske ceste su raskinule
ugovor s izvođačem radova i u tijeku je sudski proces. Očekuje se raspisivanje novog
natječaja, javne nabave i vjeruje da će u narednih godinu i pol dana i to biti riješeno. Situacija
u graditeljstvu je teška, nama dovoljno strojeva ni kvalificiranih radnika, a tvrtke koje izvode
radove su na izdisaju i kasne s radovima i problem je to u cijeloj državi.
Predsjednik – komentira da je bolje kad se radi i smatra bitnim to što se ide na bolje.
D. Benaković – želi postaviti pitanje iz područja kulture. Komentira Film festival koji je
programom iz godine u godinu sve bolji i bogatiji i zanima je ima li Grad podatke o
pomacima vezanim za turizam i proračun Grada.
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M. Sekulić – kaže da je svake godine program VFF-a i propratnih manifestacija sve bogatiji
što je rezultat suradnje Discoverya i Grada Vukovara, ustanova u kulturi koje su se uključile i
daju svoj doprinos. Dalje kaže da je Grad u proračunu povećao iznos obzirom da svaka
organizacija iziskuje dodatne troškove i misli da je učinak festivala pogodovao ugostiteljima i
osobama koje imaju smještajne kapacitete te da opravdava povećanje stavke u proračunu za
organizaciju manifestacija.
I. Radoš – komentira kako se u Borovu Naselju stanari susreću s problemom stvaranja
neugodnih mirisa od komunalnog otpada – pita mogu li se postaviti polupodzemni kontejneri
kako bi se spriječilo daljnje nastajanje neugodnih mirisa. Četvrt ima dosta stambenih površina
i smatra bitnim spriječiti to u što kraćem vremenu.
M. Pavliček – odgovara da se UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša
javio na natječaj Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša za financiranje
polupodzemnih kontejnera te je pristiglo 30 novih polupodzemnih kontejnera. Financirani su
u omjeru 80 % Fond i 20 % Grad i tijekom jeseni će biti postavljeni na područje Borova
Naselja tako da će sve stambene četvrti u gradu biti opskrbljene polupodzemnim
kontejnerima.
I. Naletilić – komentira da se u Ulici Sajmište, neposredno prije tvrtke Komunalac, stvara
divlje odlagalište otpada. Pokušalo se intervenirati postavljanjem ograde, ali ograde su
isječene i otuđene. Pita može li se intervenirati na drugi način kako bi se riješio taj problem.
M. Pavliček – odgovara da je sporno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i Grad
općenito ima problem s divljim deponijama, prvenstveno na zemljištima koje nisu u
vlasništvu Grada. Izdat će nalog, već po treći puta te pokušati naći bolje rješenje. Činjenica je
da dio sugrađana to zlorabi iako imamo sve mogućnosti odlaganja otpada, ali nažalost kultura
i svijest o odlaganju otpada još nije na zadovoljavajućoj razini.
D. Bilić – zanima ga cijena priključka na kanalizacijsku mrežu u naseljima Lipovača i Sotin.
G. Martinović – odgovara da je cijena priključka individualna i ovisi o građevinskim
radovima koji su potrebni da bi se izvršio priključak. Otprilike on iznosi oko 2.000,00 do
2.500,00 kuna po kućanstvu.
D. Vlajčić – pita kakav je status s tvrtkom Borovo i što možemo očekivati u narednom
razdoblju.
M. Pavliček – odgovara da gradonačelnik ima više informacija, no zna da nije dobar odnos
tvrtke prema radnicima jer su pojedinci dobili opomene pred otkaz radi objava na društvenim
mrežama, neki čak i radi podržavanja i „lajkanja“ tih objava što smatra neshvatljivim za
demokratsko društvo. Ima informacije da Vlada traži strateškog partnera kako bi se krenulo u
restrukturiranje tvrtke i vjeruje da će to ići u narednih nekoliko mjeseci tako da zdrav dio
tvrtke opet profunkcionira i da zaposleni budu zadovoljniji plaćom i uvjetima rada.
K. Ozdanovac – postavlja pitanje vezano za izgradnju zgrade u Ulici Ive Tijardovića. Ovim
putem pohvaljuje taj projekt jer je to pokazatelj brige o građanima Sajmišta. Zanima ju kada
se očekuje završetak radova i naseljavanje same zgrade.
I. Arambašić – Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje podnio je prijavu građenja što
znači da se kreće s realizacijom izgradnje. Nada se da će i za ostalih pet zgrada, predviđenih
na tom dijelu, zaprimiti prijavu građenja kako bi se što prije smanjila lista osoba koje čekaju
stambeno zbrinjavanje. Kada budi imali više informacija izvijestit će Gradsko vijeće.
K. Ozdanovac – postavlja drugo pitanje u ime Kluba vezano za radove na Sajmištu – zanima
je Ulica budućnosti koja je paralelna u odnosu na Ulicu Savezne republike Njemačke. Ima
saznanja da ta ulica neće biti obuhvaćena sanacijom kanalizacije i asfaltiranja. Ulica je slijepa
i ništa se ne radi tamo, a voljela bi da se i na takve ulice misli.
M. Pavliček – svjesni su činjenice da naselje Sajmište ima najlošiju komunalnu infrastrukturu
i u ovom mandatu će naglasak biti na saniranje cesta i nogostupa na području tog kvarta.
Raspisana je javna nabava i uskoro kreću radovi u Ulici solidarnosti, u blizini sporne ulice.
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Vjeruje da će se u sljedećoj godini i Ulica budućnosti uvrstiti u plan gradnje. Na Sajmištu ima
15-ak kritičnih ulica koje trebaju biti sanirane.
R. Đurić – pita kada će tržni centar biti otvoren i može li se znati kakva je popunjenost
poslovnih prostora.
M. Pavliček - odgovara da je izvršen tehnički pregled i izvođači moraju odraditi još nekoliko
sitnica. Trenutno je popunjeno preko 70% lokala. S obzirom da je dio lokala još rochbau kada
pojedinci dobiju te lokale moraju ih još urediti tako da očekuju da bi polovicom listopada
moglo biti i službeno otvorenje tržnice.
R. Kovačić – pita što se radi u pogledu sigurnosti drvoreda u Borovu Naselju. Konkretno pita
za Ulicu Antuna Starčevića, dio od OŠ Siniše Glavaševića prema bazenima, a i za ostale ulice
u kojima tvrtka Vodovod izvodi radove, budući se u ranim jutarnjim sati može zamijetiti
poprilična količina granja na cesti. Pita je li oštećeno korijenje prilikom vršenja radova ili je u
pitanju nešto drugo. Smatra potrebnim ispitati okolnosti jer počinje nova školska godina i
treba misliti na sigurnost djece.
M. Pavliček – odgovara da komunalni redari obilaze sve dijelove grada te ukoliko uoče
potrebu za intervencijom izdaju nalog tvrtki Komunalac za izvršenje potrebnih radova. Kaže
da će komunalni redari još jednom izaći na teren i ukloniti nedostatke.
M. Semenić-Rutko – kaže kako se ove godine obilježava 130 godina od rođenje našeg
nobelovca Lavoslava Ružičke koji je odlukom Gradskog vijeća, 1951., proglašen počasnim
građaninom grada Vukovara. Pita može li se slika nobelovca Lavoslava Ružičke staviti u
Gradsku vijećnicu, s ostalim slikama počasnih građana, budući da je svjetski poznat i priznat
nobelovac koji je Vukovar promovirao cijelom svijetu.
M. Pavliček – odgovara da osobno nema ništa protiv toga međutim postavlja se pitanje koliko
ima još pojedinaca koji su nekad imenovani počasnim građanima. Vidjet će s nadležnim
Upravnim odjelom pa će vijećnici proslijediti informaciju. Kaže kako sljedeće godine imaju
namjeru uredit potporni zid kod OŠ Antuna Bauera i napraviti nekoliko murala gdje bi bila,
među ostalim poznatim ličnostima iz naše prošlost, i slika Lavoslava Ružičke.
M. Semenić-Rutko – komentira da su se kroz povijest političke vlasti mijenjale i ima puno
imenovanih počasnih građana, ali smatra da ovo nije političko pitanje već je riječ o čovjeku
koji je svojim radom i zalaganjem dobio Nobelovu nagradu i smatra da oko toga ne treba
dvojiti.
M. Pavliček – komentira da ni on nije to gledao sa strane politike već s pravne strane; pitanje
je hoće li netko sutra zamjeriti što među njima nije i netko drugi jer sve bi trebalo poštivati
jednako.
P. Josić – zanima ga mišljenje i stav zamjenika gradonačelnika o direktoru Vodovoda koji je
nepunih mjesec dana nakon preuzimanja dužnosti direktora Vodovoda aplicirao na natječaj na
novo radno mjesto u Hrvatskim cestama te pita da li sada prima dvostruku plaću.
M. Pavliček – komentira da je G. Martinović direktor Vodovoda i nije mu poznato da je
zaposlenik Hrvatskih cesta, a s obzirom da živimo u demokratskom društvu smatra da se
svatko ima pravo javiti na natječaj te kaže da garantira da ne prima dvije plaće.
P. Josić – kaže da je na web stranicama Hrvatski cesta, 14.6.2017., objavljeno da je G.
Martinović predao kandidaturu na radno mjesto glavnog inženjera. Pita čemu ta farsa u tijeku
izvođenja najvećeg projekta u ovom dijelu Hrvatske. Pita jesu li svjesni da bi zbog velike
neozbiljnosti gradskih vlasti to moglo loše utjecati na sam tijek provođenja projekta.
M. Pavliček – komentira da ne zna zašto to smatra neozbiljnošću gradskih vlasti. Projekt
„Vukovar“ će biti najbolje moguće odrađen i nastavljen dalje.
G. Martinović – odgovara da nema namjeru pred Gradskim vijećnicima iznositi privatne
stvari.
P. Josić – smatra da je G. Martinović, dok je direktor gradske tvrtke, dužan Gradskom vijeću
podnositi izvješće o radu.
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R. Rapan – pita postoji li mogućnost postavljanja jednog ili dva kontejnera u gradskoj četvrti
Mitnica s obzirom da su tamo bili i prije. Građani smeće voze u odlagalište kod trgovačkog
centra Boso ili u neke druge dijelove grada gdje su postavljeni kontejneri.
M. Pavliček – odgovara da su upoznati s ovom problematikom. Prošle godine je proradilo
reciklažno dvorište gdje građani imaju mogućnost odlagati 40 vrsta komunalnog otpada što i
je svrha; da kontejneri otvorenog tipa budu otklonjeni s cijelog područja grada. Ostalo je još
riješiti Borovo naselje što će biti narednih dana što radi zdravlja što izgleda samog kvarta.
Napominje da građani mogu u reciklažno dvorište odlagati svoj otpad besplatno, a svake
godine se dva puta organizira odvoženje glomaznog otpada. Poslat će upit tvrtki Komunalac
za postavljanje jednog polupodzemnog kontejnera na Mitnicu.
Aktualni sat je završen.
Predsjednik pita ima li prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda.
D. Buljan – predlaže povlačenje 1. točke Dnevnog reda jer izvjestitelj (gradonačelnik) nije
prisutan.
Prijedlog s 6 glasova „ZA“ nije prihvaćen.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je isti s 18 glasova „ZA“ i 2
glasa „PROTIV“ (SDP) usvojen (vijećnici A. Pribičević i B. Nikolić nisu glasovali).
DNEVNI RED
1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.
(Izvjestitelj: gradonačelnik)
2. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi
Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelji: D. Benaković i M. Sekulić)
3. Donošenje Odluke o raspuštanju Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Živanović)
4. Donošenje Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Živanović)
5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju ustanova od posebnog interesa za
Grad Vukovar
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i gradonačelnik)
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture Grada Vukovara za 2017.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
8. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Vukovarska
gospodarska zona d.o.o.
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2017.
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
10. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju za 2016. Za
Grad Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
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12. Donošenje Odluke o sklapanju Memoranduma o razumijevanju i uspostavi partnerstva
između Grada Vukovara i Grada Partizanske (Republika Slovačka)
(Izvjestitelji: F. Sušac i M. Grubišić)
13. Prijedlozi, informacije
TOČKA 1.
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO
30. LIPNJA 2017.
Uvodno obrazloženje dao je M. Pavliček – zamjenik gradonačelnika.
U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, M. Pavliček, S. Kolar, A. Živanović, D. Čulig, G.
Bošnjak, P. Josić, M. Grubišić, V. Vujić, F. Sušac i D. Bilić.
TOČKA 2.
DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA
JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su D. Benaković – predsjednica Komisije za izbor i imenovanje i
M. Sekulić – pročelnica UO za kulturu i turizam.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– glasovat će po savjesti.
U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, S. Kolar, A. Pribičević, P. Mišić, P. Josić, F. Sušac, V.
Vujić, D. Bilić i M. Sekulić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“
(HDZ, HKS, G. Bošnjak, BM 365-STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI), jednim glasom
„PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 5 glasova „SUZDRŽAN“ (D. Buljan, SDSS I DSS) donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
Imenuju se članovi Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
predstavnici Grada Vukovara:
1. Zdenka Buljan,
2. Josip Prpa,
3. Anita Rapan Papeša.
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPUŠTANJU GRADSKOG SAVJETA MLADIH
GRADA VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i A. Živanović – pročelnica UO za društvene djelatnosti.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
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G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, A. Živanović, K. Ozdanovac, P. Josić, M. Semenić
Rutko i G. Bošnjak.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (22) donosi
ODLUKA
o raspuštanju Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
Članak 1.
Raspušta se Gradski savjet mladih Grada Vukovara (u daljnjem tekstu Savjet mladih)
izabran na sjednici Gradskog vijeća 03. veljače 2015. godine („Službeni vjesnik“ Grada
Vukovara broj 1/15) iz razloga ne održavanja sjednice dulje od šest mjeseci.
Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova i
zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada
Vukovara broj 1/15).
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA
VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i A. Živanović – pročelnica UO za društvene djelatnosti.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: K. Ozdanovac, P. Josić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 21 glasova „ZA“ i
jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi
ODLUKA
o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU USTANOVA OD
POSEBNOG INTERESA ZA GRAD VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i M. Pavliček – zamjenik gradonačelnika.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se.
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U raspravi su sudjelovali: D. Bilić i P. Josić
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 21 glasova „ZA“ i
jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi
ODLUKA
o dopuni Odluke o utvrđivanju ustanova od posebnog interesa za
Grad Vukovar
U Odluci o utvrđivanju ustanova od posebnog interesa za Grad Vukovar („Službeni
vjesnik“ Grada Vukovara broj 6/11) u točki I. iza rednog broja 6. dodaje se redni broj 7. koji
glasi: „7. Javna ustanova Sportski objekti Vukovar“
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA ZA
2017.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig –
pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– suzdržani.
U raspravi su sudjelovali: B. Nikolić, D. Buljan i T. Šota.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“
(HDZ, HKS, BM 365-STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI i SDSS), jednim glasom
„PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 4 glasova „SUZDRŽAN“ (SDP I DSS) donosi
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig –
pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– suzdržani.
U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, D. Čulig, D. Buljan, K. Ozdanovac i F. Sušac.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i 2
glasa „SUZDRŽAN“ (SDP) donosi
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 8.
DONOŠENJE
ODLUKE
O
POVEĆANJU
TEMELJNOG
KAPITALA
TRGOVAČKOG DRUŠTVA VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i M.
Grubišić – pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, A. Pribičević, P. Josić, D. Buljan, T. Šota i M.
Grubišić..
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“ i 3
glasa „PROTIV“ (P. Josić i DSS) donosi
ODLUKA
o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva
Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
I.
Grad Vukovar kao jedini osnivač (ili član društva) „Vukovarska gospodarska zona
d.o.o.“ iz Vukovara, Gospodarska 15, OIB: 37862172935 (u daljnjem tekstu Društvo),
odlučuje povećati temeljni kapital Društva.
I.
Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se povećanjem poslovnog udjela od
strane osnivača Grada Vukovara i to:
- uplatom u novcu na način da će član društva, Grad Vukovar, OIB: 50041264710,
na račun Društva uplatiti iznos od 1.200.000,00 kn (jedanmilijunidvijestotinetisuća
kuna).
III.
Grad Vukovar, kao jedini osnivač Društva, donosi odluku da se temeljni kapital
društva u iznosu od 20.000,00 kuna (dvadesettisuća kuna) poveća uplatom u novcu opisanom
u točki II. za iznos od 1.200.000,00 kuna (jedanmilijunidvijestotinetisuća kuna).
Sukladno naprijed navedenom, temeljni kapital VUKOVARSKE GOSPODARSKE
ZONE d.o.o. se povećava:
- sa sadašnjeg iznosa 20.000,00 kuna (dvadesettisuća kuna)
- za iznos od 1.200.000,00 kuna (jedanmilijunidvijestotinetisuća kuna)
- na ukupan iznos od 1.220.000,00 kuna (jedanmilijundvijestotinedvadesettisuća
kuna)
IV.
Temeljem tako navedenoga povećanja temeljnog kapitala iz točke III., temeljni kapital
Društva sastoji se od jednog poslovnog udjela i to:
1. GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 VUKOVAR, OIB: 50041264710 s
jednim poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 1.220.000,00 kuna
(jedanmilijundvijestotinedvadesettisuća kuna).
V.
Povećanje temeljnog kapitala obaviti će se uplatom u novcu nakon donošenja ove
Odluke.
Grad Vukovar će po Gradonačelniku pred javnim bilježnikom dati posebnu izjavu o
preuzimanju poslovnog udjela, u iznosu za koji se povećava temeljni kapital te će potpisati i
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druge akte vezane uz povećanje temeljnog kapitala VUKOVARSKE GOSPODARSKE
ZONE d.o.o.
Član Društva, Grad Vukovar, na temelju povećanja temeljnog kapitala iz točke II. ove
Odluke, drži jedini poslovni udjel u nominalnom iznosu od 1.220.000,00 kuna
(jedanmilijundvijestotinedvadesettisuća kuna).
VI.
Ovlašćuje se Gradonačelnik potpisati Odluku o povećanju temeljnog kapitala, Odluku
o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o., i
Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju, a sukladno ovoj Odluci.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 9.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA
VUKOVARA ZA 2017.
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.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– suzdržani.
U raspravi su sudjelovali: P. Josić, V. Šibalić, M. Pavliček, T. Šota.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i 2
glasa „SUZDRŽAN“ (SDP) donosi
ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 10.
RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI DRŽAVNOG UREDA ZA
REVIZIJU ZA 2016. ZA GRAD VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i V. Šibalić
– pročelnica UO za financije i nabavu.
U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, V. Šibalić, P. Josić, T. Šota, G. Bošnjak.
TOČKA 11.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig –
pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se.
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Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 21 glasova „ZA“ i jednim glasom
„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi

ODLUKA
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
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 7/15, 8/16, 14/16 i 5/17) članak 3. mijenja se i
glasi:
Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti
objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po
m3 građevine kako slijedi:
1. Za I. zonu 70,00 kuna
- javne površine
61,46 kn
- nerazvrstane ceste
6,37 kn
- groblja
- javna rasvjeta
2,17 kn
2. Za II. zonu 50,00 kuna
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta

43,90 kn
4,55 kn
1,55 kn

3. Za III. Zonu 30,00 kuna
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta

26,34 kn
2,73 kn
0,93 kn

4. Za IV. Zonu 20,00 kuna
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta

17,56 kn
1,82 kn
0,62 kn

5. Za V. zonu 10.00 kuna
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta

8,78 kn
0,91 kn
0,31 kn

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku" Grada
Vukovara.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 12.
DONOŠENJE ODLUKE O SKLAPANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU I
USPOSTAVI PARTNERSTVA IZMEĐU GRADA VUKOVARA I GRADA
PARTIZANSKE (REPUBLIKA SLOVAČKA)
Uvodno obrazloženje dali su F. Sušac – predsjednik Odbora za međugradsku i međunarodnu
suradnju i M. Grubišić – pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu
suradnju.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, M. Grubišić, T. Šota i P. Josić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
o sklapanju Memoranduma o razumijevanju i uspostavi partnerstva između
gradova Vukovar i Partizanske
I.
Grad Vukovar uspostavlja suradnju i prijateljski odnos sa Gradom Partizanske,
Republika Slovačka.
II.
Ocjenjuje se da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i
prijateljskog odnosa s Gradom Partizanske u cilju uzajamnog prosperiteta i poticanja
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka Grada Vukovara, a u okviru samoupravnog
djelokruga jedinica lokalne samouprave.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara da potpiše Memorandum o razumijevanju
i uspostavi partnerstva između gradova Vukovar i Partizanske.
Tekst Memoranduma čini sastavni dio ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 13.
Prijedlozi, informacije
P. Mišić – skreće pozornost na počinitelje koji su isjekli 16 stabala na ulazu u groblje.
M. Pavliček – obavještava vijećnika da je tvrtka Komunalac obavijestila o tom događaju
policiju, ali o počiniteljima još nemaju informacija.
Dovršeno u 12.10 sati.
Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.

Zapisnik vodila
Anita Sesvečan
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