ZAPISNIK
s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 21. prosinca 2017., u Gradskoj
vijećnici soba br. 36, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 8,00 sati.
Nazočni vijećnici:

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

Odsutni vijećnici:

Renata Kovačić i Biljana Gaća.

Ostali nazočni:

gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika – I. Mujkić, M. Pavliček i S.
Milaković
Pročelnici – V. Šibalić, D. Čulig, A. Kustura, I. Arambašić, M.
Grubišić, I. Antolović, N. Gažo
J. Beljička-Karlaš - DV Vukovar 2
M. Kulić – DV Vukovar 1
I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar
J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar
R. Marić – Gradski muzej Vukovar
Dejanović – Javna vatrogasna postrojba
M. Đermadi – Hrvatski radio Vukovar
D. Foriš – VURA d.o.o.
I. Szabo – Sportski objekti Vukovar
Dario Tišov – Vodovod grada Vukovara d.o.o.
I. Štrangarević – Komunalac d.o.o.
K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o.
B. Šašić – viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i
mjesne odbore i predstavnici medija.

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i poziva Boška Šašića, višeg
savjetnika za opće poslove, poslove Gradskog vijeća i mjesne odbore da izvrši prozivku
vijećnika.
Nakon prozivke utvrđuje se kako je na sjednici nazočno 21 od ukupno 23 vijećnika te
se konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje.
Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 4. sjednice, održane 23.
studenog 2017.
D. Buljan – kaže da nije dobio odgovor pročelnice UO za društvene djelatnosti vezan za škole
u Gradu Vukovar.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 4. sjednice, održane 23. studenog
2017. i isti je jednoglasno (21) usvojen.
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Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika
D. Buljan – postavit će dva pitanja, prvo pitanje je vezano za najam kućica na sajmu, a koje je
postavio i na 33. sjednici, održanoj 19. siječnja 2017. kada je konstatirao kako se boji da će iz
godine u godinu sajmovi ostajati bez izlagača pa ćemo na kraju ostati i bez sajmova. Budući
da se ništa nije promijenilo napisao je otvoreno pismo ravnateljici TZ grada Vukovara i
pročelnici UO za kulturu i turizam u kojem upozorava na previsoke cijene štandova.
Komentira i čita odgovor ravnateljice TZ koja ga, nazivajući ga tajnikom stranke, poziva da
osigura zatvoreni prostor za izlagače na zimskom sajmu. Komentira da kao tajnik stranke ne
otvara zatvorene prostore i ne organizira sajmove te navodi da je to pokazatelj ozbiljnosti
ravnateljice TZ i pita se što očekivati nakon ovoga. Pita gradonačelnika kakvu reakciju on ima
na izrečeno.
Gradonačelnik – odgovara kako ima raznih komentara na sajam, ali u Vinkovcima, Osijeku ili
Splitu nije drugačije i sam je iznenađen slabom posjećenošću. Ne želi se opterećivati brojem
posjetitelja na sajmu jer je to relativno iz razloga što razni faktori na to utječu, a ne želi se
bazirati na dežurne pesimiste koji Advent u Vukovaru snime u ponedjeljak pa se pita gdje su
bili u nedjelju kada je sve bilo prepuno ljudi. Uvijek ima onih koji sve kritiziraju, a najmanje
je onih koji poznaju obje strane i realni su. Od ove godine Grad je ušao u aranžman za kućice
koje se daju u najam po visokoj cijeni za Vukovar, ali i velik broj kućica je angažiran za
razliku od prošlih godina.
D. Buljan –postavlja drugo pitanje osvrćući se na članak u kojem gradonačelnik apelira na sve
političare da budu oprezni u izjavama, u prvom redu zbog interesa Grada Vukovara, da se
suzdrže od bilo kakvih komentara o stvarima s kojima nisu upoznati. Nastavlja s
komentiranjem
članaka
u
Večernjem
listu
od
29.
studenog
https://www.vecernji.hr/biznis/kralj-laminata-u-ogulinu-gradi-pet-pogona-ulaze-milijardukuna-1210709 - www.vecernji.hr
Nastavlja i kaže kako je bilo riječi da će investitor graditi tvornicu u Vukovaru i pita zbog
čega je od toga odustao. Čita intervju s g. Pervanom s portala
https://www.tportal.hr/biznis/clanak/ulozit-cu-jos-barem-milijardu-kuna-u-hrvatskoj-netrebaju-mi-politicari-ni-banke-foto-20171201/print. Najviše ga je iznenadila rečenica „Ali za
razliku od Vukovara, u Ogulinu i Bjelovaru imamo odličnu suradnju s lokalnom upravom.“
Predsjednik – opominje vijećnika da čita novine i ne postavlja pitanje te napominje vijećniku
da postavi jasno pitanje. Čita čl. 52. Poslovnika te predlaže da gradonačelnik ne odgovori na
pitanje jer vijećnik nije uskladio pitanje s odredbama Poslovnika.
Gradonačelnik – moli predsjednika da mu dopusti odgovor kako bi ukazao na činjenice.
Nastavlja i kaže da je po ne zna koji puta ponovno zaprepašten dubinom vijećnikova
nepoznavanja problematike o kojoj govori, nerazumijevanjem odnosa u gospodarstvu i na
kraju nepoznavanjem i nerazumijevanjem odnosa Gradskog vijeća i politike koja su vođena u
protekloj godini. Osvrće se na vijećnikovo čitanje raznih portala i članaka te dodaje kako je
mogao citirati i članak od 4. srpnja kada ministar Marić kaže da je najvredniji projekt kojeg je
država darovala nekoj lokalnoj samoupravi čestica na kojoj se nalaze bazen, Sportska dvorana
i parcela iza „Samačkog hotela“, a koji je darovala Gradu Vukovaru.
Predsjednik – opominje vijećnika da ne upada gradonačelniku u riječ.
Gradonačelnik – nastavlja i kaže da se radi o darovanju zemljišta u vrijednosti od 100 mil.
kuna. Dalje nastavlja i kaže kako su za g. Pervana, Florijana i Kalema te drvnu industriju i
cijeli taj projekt oko kojeg se zalagao vijećnici prvi puta čuli kada je počeo o tome govoriti u
Gradskoj vijećnici, sastajao se s njima i davao izjave za medije. Grad Vukovar nikada nije
imao drvnu industriju i on je prvi s tom inicijativom krenuo prema Vladi RH. Pita se gdje su
sve ove godine i zašto nikada nisu dali ni „i“ od inicijative za otvaranje novih radnih mjesta, a
pet su godina obnašali vlast. Uz potporu Vlade i povećanjem proračuna Fonda za obnovu i
razvoji grada Vukovara došao je u poziciju da današnjom odlukom Gradskog vijeća Grad
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otkupi aerodrom i ista nekretnina dođe u vlasništvo Grada. Zaključuje da vijećnika Buljana ne
zanima ni drugo mišljenje ni istina, ni išta drugo osim da iznese svoju misao i skrene pažnju
na sebe.
Predsjednik – opominje vijećnika ponovno, traži da se drži Poslovnika te da je on taj koji vodi
Sjednicu. Traži da se drže digniteta gradonačelnika, pročelnika i svih u vijećnici.
Gradonačelnik – ima primjedbu na vijećnikovo ponašanje, probijanje vremena i način
postavljanja pitanja, a ono je propisano Poslovnikom. Radi istine je tražio duži uvod i
iznošenje činjenica kako bi objasnio o čemu se zapravo radi, ali to mu nije omogućeno jer mu
je vijećnik nekoliko puta upadao u riječ. Traži da mu se omogući odgovaranje na pitanja ili u
protivnom neće odgovarati.
G. Bošnjak – postavlja pitanje vezano za izgradnju parkirališta na Olajnici. Komentira kako
su proračunom za 2017. sredstva za tu namjenu bila osigurana, no nisu realizirana. Novim
proračunom također su sredstva osigurana te pita hoće li se izgraditi parkiralište na Olajnici u
2018.
Gradonačelnik – odgovara kako je taj dio kritičan u pogledu nedostatka parkirnih mjesta i
imaju u planu u 2018. krenuti s realizacijom. Ne može sa sigurnošću reći hoće li ono biti
dovršeno u 2018., ali većim djelom će se izgraditi.
G. Bošnjak – objašnjava kako misli na mjesto kod skloništa.
Gradonačelnik – pojašnjava kako je postojećim projektom na toj strani, sukladno Generalnom
urbanističkom planu, predviđena cesta od Ulice 204. vukovarske brigade do tržnice, a
parkirna mjesta će biti s obje strane ceste.
M. Semenić Rutko – postavlja pitanje koje se tiče roditelja djece s posebnim potrebama.
Dobila je informaciju da je u gradu Vukovaru 35-ero djece s posebnim potrebama i koji po
rješenju nadležnog ministarstva imaju pravo na asistenta u nastavi, a nisu ga dobili. S tim
problemom je upoznato Ministarstvo obrazovanja, nadležna služba u Županiji i pročelnica
UO za društven djelatnosti u Gradu Vukovaru no nažalost taj problem još nije riješen.
Roditelji mole pomoć te pita postoji li način da se toj djeci u drugom polugodištu osiguraju
asistenti.
Gradonačelnik – komentira kako nažalost opet dolazi u pitanje nadležnost nad školama koje
ima Županija kao osnivač. Gradu odgovara suradnja s udrugama, u ovom slučaju radi se o
suradnji s udrugom Leptirići, ali u suradnji s udrugom Bubamara iz Vinkovaca ne dobije se
broj asistenata koji je potreban. Svjestan je da iz godine u godinu raste broj djece kojoj je
potrebna pomoć što je zahtjevno za pratiti. Napominje kako su ustanove koje se bave
predškolskim odgojem sklone neracionalnom ponašanju i koriste situaciju uzimajući veći broj
asistenata kako bi svojim djelatnicima, na neki način, olakšali odgovornost i zadaće. Pribojava
se situacije izjednačavanja broja djelatnika s brojem djece s potrebama što iziskuje
individualnu nastavu.
A. Kustura – odgovara kako je problematika osiguravanja asistenata u nastavi intenzivna već
nekoliko godina. Grad Vukovar je kroz sufinanciranje sudjelovao u različitim projektima kroz
mjeru Mladi za mlade u suradnji s HZZ-om, sufinancirajući dio troškova za plaće asistentima.
Natječaji se provode kao i proteklih godina. Objavljena su dva natječaja preko Ministarstva
znanosti i obrazovanja; prvi je bio namijenjen isključivo osnivačima. Za Vukovarskosrijemsku županiju je to učinila udruga Bubamara koja je uputila pozive s tablicama koje je
trebalo ispuniti i poslati osnivaču kako bi se podaci obradili i odredili prioriteti te djeci
osigurali asistenti. Udruga Bubamara ove godine nije ispoštivala ni prve kriterije na koje se
pozivalo, a odnose se na djecu koja su proteklih godina imala asistente. Temeljem toga Grad
je dobio manje asistenata budući da su, po prvi puta, djeca OŠ J. Matoša ostvarila pravo na
asistenta u nastavi. Grad nije odlučivao koje dijete ima veće ili manje oštećenje i nije
sudjelovao u procjeni već je to zadaća osnivača, odnosno Županije. Drugi natječaj je bio
namijenjen udrugama koje su imale mogućnost prijaviti do 10 asistenata. Udruga Bubamara je
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aplicirala za djecu OŠ J. Matoša dok druge udruge, iz nepoznatih razloga, nisu aplicirale.
Grad nema nadležnost po tom pitanju, ali su uputili dopis Ministarstvu znanosti i obrazovanja
s kopijama dokumentacije za djecu koja nisu dobila asistente i zatražili su da se i njima to
pravo osigura. Nažalost uslijedio je negativan odgovor. Ministarstvo je odlučilo asistente
financirati 4 godine te će vidjeti kako će biti sljedeće pedagoške godine i koja djeca će biti
uključena u projekt. Uputili su dopise i raznim udrugama i zakladama koje bi se eventualno
mogle uključiti u taj projekt i financirati asistente u nastavi. Odgovor čekaju nadajući se
pozitivnom odgovoru.
M. Semenić Rutko – napominje kako se stalno proteže problem nadležnosti i suradnja s
osnivačem. Nije joj poznat razlog zašto udruge nisu aplicirale na natječaj iako je kroz
suradnju stekla dojam kako su ljudi neinformirani. Misli da bi trebali zajedno nešto
promijeniti. Nije sigurna može li se išta više odraditi u ovoj pedagoškoj godini, ali bi trebali
misliti već sada na sljedeću s ciljem da se pomogne svoj djeci s posebnim potrebama, a s tim i
njihovim roditeljima.
P. Josić – komentira kako ga je gradonačelnik tužio jer mu je navodno nanosio štetu u
predizbornoj kampanji i potom ga konstantno zlonamjerno uznemirava i omalovažava
njegovo mišljenje. Nedavno ga je prijavio DORH-u radi postavljenih pitanja koja mu se ne
sviđaju. Slijedom navedenog pita gradonačelnika kada će ga prestati maltretirati.
Gradonačelnik – odgovara kako ne zna da ga je osobno ikada uvrijedio. Prva njihova
interakcija dogodila se u predizbornoj kampanji te je dosta dugo trpio i prešućivao uvrede do
trenutka kada je počeo prozivati njega i suradnike da su mafija, da su prenamijenili 5 mil kuna
u druge svrhe…..kada je takve priče širio medijima s željom da ga ocrni i prikaže
kriminalcem, bez osnove, tada je poduzeo zakonske mjere da bi zaštitio svoj ugled. Svjestan
je da politika nosi svašta no mora se zaštititi. U komunikacija ga nije, niti će, nazivao
pogrdnim imenima, a takvim pogrdnim nazivima se vijećnik služio kada je govorio o
njegovim suradnicima. Napominje da se ne moraju slagati u mišljenjima, ali bi želio njegovati
normalnu i pristojnu komunikaciju.
P. Josić – komentira kako se ulaskom u politiku uči, no da je HDZ kriminalna organizacija
čuo je iz medija, a gradonačelnika predstavlja stranku koja nije poznata po korektnosti već po
sudskim procesima. Ispalo je tako no kad mu replicira kako mu izlaganja nemaju veze s
istinom ne vidi gdje je problem jer ako „baljezga gluposti“ brzo će se pokazati kako su mu
informacije pogrešne i nemaju veze s istinom što će ga diskreditirati. Smatra da ga se tužbom
želi utišati, a razgovor koji je vodio u DORH-u smatra političkim pritiskom jer se pozvao na
pravo da govori ono što vjeruje i u interesu javnosti ne misleći konkretno da je gradonačelnik
zločinac mada misli kako i nema puno izbora – ili će raditi kako stranka kaže ili neće biti na
funkciji.
Gradonačelnik – mišljenja ja kako vijećnik nema pravo HDZ nazvati zločinačkom
organizacijom. Govori bez činjenica, a to je protuzakonito; kad je nešto dokazano i
pravomoćno može se o tome iznositi mišljenje, mada i ono što je bilo u lošem kontekstu ima
svoje ime i prezime. Ne može prozivati i kriviti kolektiv radi osobnih mišljenja o
pojedincima. Napominje kako ni djelatnici Gradske uprave ne mogu resurse koristiti u
privatne svrhe, iznositi službene dokumente s namjerom da nekoga oštete. Na to nema nitko
pravo. To je zločin i kaznena odgovornost počinitelja. U poslovanju postoje stvari koje trebaju
biti vidljive i one koje ne trebaju no na kraju to propisuje i zakon.
P. Josić – kada je određene djelatnike Gradske uprave nazvao panjevima učinio je to jer je
stekao dojam da ne razumiju bit problema, fenomenalno su usavršili taktiku kako nešto ne
napraviti i kako to opravdati, ne zanima ih kako stvari poboljšati.
Predsjednik – prekida ovu raspravu govoreći kako ona nema smisla i nije sukladna
Poslovniku.

4

A. Pribičević – pitanje postavlja vezano za stambenu problematiku koja je uvijek aktualna u
Vukovaru. Intencija pitanja je usmjerena na kriterije i bodovanje prilikom sastavljanja liste za
dodjelu stanova. Napominje da nema ništa protiv braniteljske populacije no po kriterijima se
braniteljima i njihovim obiteljima dodjeljuje 100 bodova što ostale građane s prebivalištem na
području grada Vukovara dovodi u neravnopravan položaj. Poznato mu je kako dodjela
stanova nije u ingerenciji gradonačelnika, ali pita može li na neki način utjecati da se
branitelji odjele od ostalih ili da se napravi drugačija kategorizacija.
Gradonačelnik – mišljenja je kako branitelji nisu problem Vukovara ni države i kaže da imaju
određenu prednost po ovom i nekim drugim pravima te da je to tako i stava je da to tako treba
biti jer se radi o ljudima koji su stvorili ovu državu i izložili svoje živote i zdravlje za nju. U
suradnji sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje je prvi puta ove
godine podignuta kvota stanova za dodjelu u Vukovaru sa 60-80 na 120, a prvih 70 je
dodijeljeno braniteljima. Za slijedeću godinu potražnja stanova te populacije biti će znatno
manja, a povećanjem kvota nastojali su omogućiti da i ostali građani dobiju stanove. Upoznat
je da Središnji ured lobira za treću zgradu na Sajmištu, u blizini vojarne, preko sredstava
Europskih fondova, a osigurati će se zaštićen status i pripadnicima manjinske populacije. U
suradnji s Središnjim uredom uspjeli su osigurati i 6-7 kadrovskih stanova kao i zbrinjavanje
po socijalnim kriterijima što smatra korektnim. Nije zadovoljan činjenicom da neki korisnici
ne žive u dodijeljenim stanovima o čemu je i obavijestio Policijsku upravu. Sustav je po tom
pitanju relativno trom jer npr. ne prihvaćaju činjenicu utroška električne energiju kao
argument i dokaz da li netko boravi ili ne u nekom stanu. U tom slučaju pozivaju se na pravo
boravišta u drugoj sredini te tako određeni broj stambenih jedinica ostaje prazan, a zauzet.
B. Nikolić – postavlja pitanje vezano za financiranje udruga. U tijeku je javni poziv, ali zna se
da procedura traje 3 mjeseca što znači da će udrugama sredstva biti isplaćena krajem ožujka.
Pita kako će udruge egzistirati u tom razdoblju i postoji li neko rješenje.
A. Kustura – odgovara da se proteklih godina ranije donosio proračun, a zakonske odredbe
nalažu da se u roku 30 dana od donošenja proračuna može raspisati plan objave natječaja, a
potom se objavljuje javni poziv koji traje 30 dana. Poštujući odredbe maksimalno su skratili
sve rokove te se nada da će proces završiti prije, očekuje se kraj veljače ili početak ožujka.
Udrugama će sredstva za siječanj i veljaču biti dodijeljena u ožujku.
Aktualni sat je završen.
Predsjednik pita ima li prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda.
D. Buljan – predlaže da 11. točka Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Statuta dječjeg vrtića Vukovar 1 bude prva točka Dnevnog reda.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 8 glasova „ZA“ prijedlog odbija.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je isti s 17 glasova „ZA“, 3
glasa „PROTIV“ (SDP I MB365-STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI) usvojen (ŽIVI ZID
nije glasovao).
DNEVNI RED
1. Donošenje Izmjena programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
2. Donošenje Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
3. Donošenje Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
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(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
4. Donošenje Izmjena programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o proračunu Grada Vukovara za
2017.
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
6. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i V. Šibalić)
7. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u vlasništvu tvrtke Borovo d.d.
(Izvjestitelji: T. Šota i I. Arambašić)
8. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i V. Šibalić)
9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i V. Šibalić)
10. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog arhitektonskog natječaja za
odabir idejnog rješenja zgrade Ekonomske škole Vukovar
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta dječjeg vrtića
Vukovar 1
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Kulić)
12. Donošenje Odluke o poništenju odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom
Grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023.
(D. Vlajčić i D. Tadić)
13. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
14. Donošenje Odluke o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja programa javnih
potreba u sportu
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Kustura)
15. Donošenje Odluke o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih
Grada Vukovara
(Izvjestiteljica : D. Benaković)
16. Prijedlozi i informacije
Vijećnica B. Gaća stigla na sjednicu u 9:30, na sjedici prisutno ukupno 22 vijećnika.
TOČKA 1.
DONOŠENJE IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2017.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. ČuligUO 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.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (22) donosi
IZMJENE PROGRAMA
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utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru za 2017. godinu
Članak 1.
U Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2017. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/16), članak 1. mijenja se
i glasi:
„ 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
32.000,00 kuna.“
Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 2.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. ČuligUO 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 – nakon rasprave - suzdržani.
U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, D. Čulig, B. Nikolić, M. Semenić Rutko.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 18 glasova „ZA“,
jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDP) donosi
Izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2017.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. ČuligUO 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 – nakon rasprave - suzdržani.
U raspravi su sudjelovali: B. Gaća i D. Čulić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 18 glasova „ZA“,
jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDP) donosi
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu
Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 4.
DONOŠENJE IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG
DOPRINOSA ZA 2017.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbor za financije i proračun i M.
Grubišić-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.
Vijećnik D. Vlajčić, predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ima
primjedbu na grešku u preambuli akta (pogrešan stavak članaka Statuta) te traži da Upravni
odjel zadužen za izradu prijedloga akta ispravi grešku prije potpisivanja akta.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21-ŽIVI ZID odsutan)
donosi
IZMJENU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU
Članak 1.
U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu („Službeni
vjesnik“ Grada Vukovara broj 11/16) članak 2. mijenja se i glasi:
„U 2017. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kuna.“
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za financiranje izgradnje
komunalne infrastrukture.“
Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRORAČUNU
GRADA VUKOVARA ZA 2017.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i V. Šibalić
– 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 – ne prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, G. Bošnjak, V. Šibalić, M. Grubišić, M. Semenić Rutko i
S. Kolar.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“, 3
glasa „PROTIV“ (SDP) i 4 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS i DSS) donosi (ŽIVI ZID odsutan)
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRORAČUNU GRADA
VUKOVARA ZA 2017.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O OTPISU POTRAŽIVANJA
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i . Šibalić –
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 – prihvaća se.
U raspravi su usdjelovali: D. Buljan, M. Grubišić, M. Semenić Rutko, V. Šibalić, S. Kolar, J.
Jukić, T. Šota i P. Josić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“, 3
glasa „PROTIV“ (ŽIVI ZID I DSS) i jednim glasom „SUZDRŽAN“ (MB 365-STRANKA
RADA I SOLIDARNOSTI) donosi (G. Bošnjak odsutan)
ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O KUPNJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU TVRTKE
BOROVO D.D.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i I.
Arambašić – UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i
upravljanje gradskom imovinom.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
G. Bošnjak ispred Kluba SDP-a – nakon rasprave-ne prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, I. Arambašić, M. Pavliček, P. Josić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“, 3
glasa „PROTIV“ (SDP i ŽIVI ZID) i jednim glasoma „SUZDRŽAN“ (MB 365-STRANKA
RADA I SOLIDARNOSTI) donosi (G. Bošnjak odsutan)
ODLUKAo
kupnji nekretnina
I.
Grad Vukovar kupiti će nekretnine u vlasništvu tvrtke Borovo d.d., upisane na slijedećim
katastarskim česticama, i to na k.č. br. 1 površine 65833 m², kč. br. 4 površine 35458 m², k.č.
br. 5 površine 1440 m², k.č. br. 6 površine 6927 m², k.č. br. 15 površine 280 m² i k.č. br. 17
površine 577119 m² sve u k.o. Vukovar, ukupne površine 687.057,00 m².
Predmetne nekretnine kupuju se radi proširenja gospodarskih zona na području Grada
Vukovara.
II.
Kupoprodajna cijena nekretnina iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u visini procijenjene
tržišne vrijednosti izrađene od strane Agencije za poslovanje nekretninama „Dom commerce“
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iz Đakova, po stalnom sudskom vještaku za građevinarstvo Mirku Sabljar, inž.građ., i iznosi
36.317.807,69 kn.
III.
Gradonačelnik Grada Vukovara ovlašćuje se na ugovaranje dinamike isplate kupoprodajne
cijene, zaključenje ugovora o kupoprodaji te izdavanja bjanko zadužnica kao sredstva
osiguranja plaćanja kupoprodajne cijene.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 8.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA
GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA IZ RADNOG ODNOSA
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i V. Šibalić – 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 – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, V. Šibalić, D. Bilić, P. Josić, I. Mujkić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 21 glasova „ZA“ i
jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi
ODLUKA
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika
i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
Članak 1.
U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog
odnosa (″Službeni vjesnik″ broj 8/10, 1/12, 6/15) mijenja se članak 4. tako da isti sada glasi:
″Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
 za obračun plaće gradonačelnika - 5,30
 za obračun plaće zamjenika gradonačelnika - 4,50.″
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 9.
DONOŠENJE ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i V. Šibalić – 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 – ne prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: SD. Bilić, G. Bošnjak, M. Pavliček, V. Šibalić, D. Buljan, A.
Pribičević, B. Gaća, I. Mujkić, P. Josić i S. Kolar.
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“, 6
glasova „PROTIV“ (MB 365-STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI, SDP I SDSS) i 2 glasa
„SUZDRŽAN“ (DSS) donosi (ŽIVI ZID odsutan)
ODLUKA
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Grada Vukovara.
Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
RADNO MJESTO
Pročelnik
Voditelj odsjeka
Viši savjetnik, unutarnji revizor
Savjetnik, pomoćni unutarnji revizor
Viši stručni suradnik
Stručni suradnik za energetsku učinkovitost, stručni suradnik za socijalnu skrb,
stručni suradnik za informatiku
Ostala radna mjesta potkategorije stručni suradnik
Viši referent
Administrativni tajnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i
gradnje, administrativni tajnik za gradske rashode, administrativni tajnik
gradonačelnika za protokol, referent za uredsko poslovanje i arhivu, referent za
graditeljstvo, referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu,
administrativni tajnik gradonačelnika, administrativni tajnik za gospodarstvo,
referent za opće i kadrovske poslove
Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, referent za komunalno
gospodarstvo, referent-komunalni redar, referent-prometni redar, referent za
komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, administrativni referent za
kulturu i turizam, administrativni tajnik za opće poslove, administrativni tajnik
za uredsko poslovanje, administrativni referent za obavljanje upravnih poslova
prostornog uređenja i gradnje
Ostala radna mjesta potkategorije referent
Vozač-domar-dostavljač
Ostala mjesta namještenika za koja je propisana srednja stručna sprema
Spremač, pomoćni radnik, ostala radna mjesta namještenika za koja je propisana
niža stručna sprema

KOEFICIJENT
5,40
4,35
3,85
3,40
3,10
3,05
2,85
2,55
2,35

2,25

2,15
2,35
1,95
1,50

Članak 3.
Početkom važenja ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 8/10).
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 10.
DONOŠENJE ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE JAVNOG
ARHITEKTONSKOG NATJEČAJA ZA ODABIR IDEJNOG RJEŠENJA ZGRADE
EKONOMSKE ŠKOLE VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i I. Arambašić – UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom.
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Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
G. Bošnjak ispred Kluba SDP-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (22) donosi
ODLUKA
o uvjetima i načinu provedbe javnog arhitektonskog natječaja za odabir idejnog
rješenja zgrade Ekonomske škole Vukovar
Članak 1.
Ovom odlukom propisuju se uvjeti i način provedbe javnog arhitektonskog natječaja za odabir
idejnog rješenja zgrade Ekonomske škole Vukovar (u daljnjem tekstu: natječaj).
Članak 2.
Natječaj se provodi u skladu s posebnim propisima koji ne isključuju primjenu propisa o
javnoj nabavi i u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma,
unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“ broj 85/14) Hrvatske komore
arhitekata, osim ako ovom odlukom nije drugačije određeno.
Članak 3.
Natječaj u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava je postupak koji prethodi namjeri
sklapanja ugovora o javnim uslugama.
Članak 4.
Natječaj se provodi na temelju Programa za provedbu natječaja koji se verificira, utvrđuje i
mijenja sukladno mjerama provedbe prostornog plana.
Članak 5.
Raspisivač natječaja je Grad Vukovar, a ako provoditelj natječaja nije gradsko upravno tijelo
upisano u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj, ugovorom između Grada
Vukovara i provoditelja uredit će se međusobna prava i obveze.
Članak 6.
Članove ocjenjivačkog suda imenuje gradonačelnik Grada Vukovara u dogovoru s
provoditeljem.
Članak 7.
Nagradni fond i raspodjelu nagradnog fonda zaključkom određuje gradonačelnik Grada
Vukovara, sukladno članku 2. ove odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 11.
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
PRIJEDLOG STATUTA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i M. Kulić – DV Vukovar 1.
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.
Rasprave nije bilo.
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21-B. Nikolić odsutan)
donosi
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Vukovar 1“ koji je
usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Odlukom, KLASA: 601-02/17-02/1, URBROJ:
2196/01-JT-4-04-17-46 od 27. studenoga 2017. godine.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 12.
DONOŠENJE ODLUKE O PONIŠTENJU ODLUKE O USVAJANJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM GRADA VUKOVARA ZA RAZDOBLJE OD 2017.
DO 2023.
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i D. Tadić – viši stručni suradnik za 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.
U raspravi je sudjelovao G. Bošnjak.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21 – B.
Nikolić odsutan) donosi
ODLUKA
o poništenju Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom
I.
Ovom Odlukom poništava se Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada
Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023. godine, KLASA: 363-01/13-01/150, URBROJ:
2196/01-01-17-95 od 19. listopada 2017. godine, koja je objavljena u „Službenom vjesniku“
grada Vukovara br. 10/17.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 13.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i D. Čilig – 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.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (22) donosi
ODLUKA
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
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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 5/17 i 9/17) 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
64,05 kn
- nerazvrstane ceste
4,90 kn
- groblja
- javna rasvjeta
1,05 kn
2. Za II. zonu 50,00 kuna
- javne površine
45,75 kn
- nerazvrstane ceste
3,50 kn
- groblja
- javna rasvjeta
0,75 kn
3. Za III. Zonu 30,00 kuna
- javne površine
27,45 kn
- nerazvrstane ceste
2,10 kn
- groblja
- javna rasvjeta
0,45 kn
4. Za IV. Zonu 20,00 kuna
- javne površine
18,30 kn
- nerazvrstane ceste
1,40 kn
- groblja
- javna rasvjeta
0,30 kn
5. Za V. zonu 10.00 kuna
- javne površine
9,15 kn
- nerazvrstane ceste
0,70 kn
- groblja
- javna rasvjeta
0,15 kn
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 14.
DONOŠENJE ODLUKE O METODOLOGIJI I NAČINU IZVRŠAVANJA I
IZVJEŠTAVANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i A. Kustura – 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 : A. Pribičević i A. Kustura.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 21 glasova „ZA“ i
jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi
ODLUKA
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O METODOLOGIJI I NAČINU IZVRŠAVANJA I IZVJEŠTAVANJA PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU
GRADA VUKOVARA
Tekst Odluke se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio.
TOČKA 15.
DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA
GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dala je D. Benaković – predsjednica Komisije za izbor i imenovanja.
Vijećnik D. Vlajčić, predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ima
primjedbu na grešku u preambuli akta te traži da Upravni odjel zadužen za izradu prijedloga
akta doda i članak Zakona o savjetima mladih koji propisuje način izbora članova.
U Raspravi su sudjelovali: B. Gaća, B. Nikolić i K. Ozdanovac.
Nakon rasprave predsjednik je odredio tri vijećnika za provođenje postupka tajnog
glasovanja. Vijećnicima su uručeni glasački listići na kojima su glasovali te iste ubacili u
glasačku kutiju. Nakon završenog glasovanja utvrđen je slijedeći rezultat:
- prema broju glasačkih listića utvrđeno je kako je glasovalo ukupno 22 vijećnika,
- prema broju dobivenih glasova utvrđeno je kako su kandidati dobili slijedeći broj
glasova:
1. Ćurčić Nikova
8 glasova
2. Đekić Eleonora
9 glasova
3. Erceg Biljana
3 glasova
4. Kasalo-Banić Barbara
17 glasova
5. Kopf Anamarija
16 glasova
6. Lehrmajer Andreja
16 glasova
7. Nota Domagoj
20 glasova
8. Romić Tatjana
18 glasova
9. Tomić Marija
19 glasova
10. Vukovac Klara
16 glasova
Temeljem dobivenih glasova donesena je
ODLUKA
o izboru članova i zamjenika članova
Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
I.
Za članove/ice i zamjenike/ce članova/ica Savjeta mladih Grada Vukovara izabrani su:
1. Andreja Lehrmajer, Sajmište 166, 32000 Vukovar, rođ. 29.10.1990. sa zamjenicom
Gorana Tol – predlagatelj Mažoretkinje grada Vukovara,
2. Barbara Kasalo-Banić, Varaždinska 6, 32000 Vukovar, rođ. 06.08.1997. sa
zamjenikom Ante Vuksan – predlagatelj Neformalna skupina mladih,
3. Klara Vukovac, Kralja Petra Svačića 16, 32000 Vukovar, rođ. 23.05.2001. sa
zamjenicom Lorena Budimir – predlagatelj GO HDZ grada Vukovara,
4. Marija Tomić, Domovinskog rata 4/40, 32010 Vukovar, rođ. 26.09.1989. sa
zamjenicom Tihana Timarac – predlagatelj Neformalna skupina mladih
5. Domagoj Nota, Vijenac Ruđera Boškovića 4/21, 32010 Vukovar, rođ. 16.09.1993. sa
zamjenicom Tijana Nikolić – predlagatelj Europski dom Vukovar i
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6. Anamarija Kopf, Duga 20, 32000 Vukovar, rođ. 26.05.1992. sa zamjenicom Kristina
Kefer – predlagatelj Hrvatska konzervativna stranka GO Vukovar,
7. Tatjana Romić, Težački put 1a, 32000 Vukovar, rođ. 23.12.1990. sa zamjenicom
Dejana Macura – predlagatelj Forum mladih GO SDP Vukovar.
II.
Članovi/ce Savjeta mladih i njihovi zamjenici/e biraju se na vrijeme od tri godine.
Savjet mladih mora se konstituirati najkasnije u roku od 30 dana od dana objave ove
Odluke u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 16.
PRIJEDLOZI, INFORMACIJE
Dovršeno u 12.00 sati.
Zapisnik vodila
Anita Sesvečan

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.
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