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Z A P I S N I K 

 

sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 18. prosinca 2018., u 

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

 

Nazočni vijećnici: Kristina Ozdanovac, Radivoj Đurić, Ivana Radoš, Robert Rapan, 

Jasmina Jukić, Darija Benaković, Tomislav Šota, Filip Sušac, Domagoj 

Bilić, Sava Manojlović Igor Naletilić, David Vlajčić, Renata Kovačić, 

Predrag Mišić, Darko Buljan, Goran Bošnjak, Borislav Nikolić, Pavao 

Josić i Mirjana Semenić Rutko 

 

Odsutni vijećnici: Srđan Kolar, V. Vujić, A. Pribičević i B. Gaća i  

   

Ostali nazočni: gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika M. Pavliček, Ivana Mujkić i 

Srđan Milaković  

Pročelnici – D. Čulig, N. Gažo, M. Grubišić, D. Kobašević, M. Vlajčić, 

S. Tokić, V. Šibalić i I. Antolović 

Ž. Pul – voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje 

Zlatica Škarić – Zavod za urbanizam i izgradnju Osijek 

Darija Benja - Zavod za urbanizam i izgradnju Osijek 

R. Rac – HRV 

J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar 

I. Štrangarević -  Komunalac d.o.o. 

D. Foriš – Vukovarska gospodarska zona d.o.o. 

   M. Kulić – DV Vukovar 1 

   M. Latinović – DV Vukovar 2 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

R. Marić – Gradski muzej Vukovar 

I. Szabo - Sportski objekti Vukovar 

V. Žilić - VURA 

Ž. Bakula  – Tehnostan d.o.o. 

M. Sekulić – Turistička zajednica 

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 19 od ukupno 23 vijećnika te 

se konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 16. sjednice, održane 26. 

studenoga 2018. 

Primjedbi nije bilo. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 16. sjednice, održane 26. 

studenoga 2018. i isti je jednoglasno (19) usvojen. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

D. Buljan – postavlja pitanje vezano za lisice koje slobodno šeću gradom, sve ih je više, za 

koje nije bilo rješenja te nastavno pita kakva je sada situacija i ima li konkretnog rješenja. 
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Gradonačelnik – odgovara kako sukladno Zakonu o lovstvu se nije moglo postupati budući je 

zabranjeno pucanje unutar 300 m za gradove s više od 10000 stanovnika. Nova mogućnost je 

izrada programa o zaštiti životinja na području jedinica lokalne (područne) i regionalne 

samouprave kojeg donosi gradsko vijeće, a temeljem kojeg je moguće sklopiti ugovor s 

lovačkim društvom ili imati vlastitu službu koja bi skrbila i brinula o pojavi divljih životinja 

na području grada. Vjeruje da će takav program uskoro biti pripremljen.  

D. Čulig – dodaje da su u suradnji s lovačkim društvom pokušali lisice izmjestiti iz grada no 

nisu postigli očekivani uspjeh.  Program rade zajedno s djelatnicima UO za kulturu, 

obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo poradili na tom problemu, 

vrlo je složen i uključuje evidenciju svih divljih životinja na našem području, a bit će 

pripremljen do proljeća   

G. Bošnjak – pita ima li novih pomaka u prodaji hotela Dunav, kako se sve razvija, ima li 

zastoja te kakva je trenutna situacija. 

M. Pavliček – odgovara da objavu natječaju očekuju krajem godine te vjeruje da će biti 

potencijalnih investitora. 

G. Bošnjak – pita ima li indicija da će biti ponuđača budući je bilo govora o tome. 

M. Pavliček – kaže da indicija ima i vjeruje da će biti zainteresiranih. 

B. Nikolić – obraća se gradonačelniku te komentira kako je puno puta istupio u medije na 

temu žrtava te uzimajući u obzir njegov stav kako su sve nevine žrtve jednake, bez obzira na 

nacionalnost i vjeru, kako zaslužuju poštovanje, što je i njegovo stav, pita kako bi prihvatio 

inicijativu udruge obitelji stradalih srpskih civila protiv zaborava postavljanje spomen 

obilježja u Vukovaru, na obali Dunava kod Veslačkog kluba i u Borovu naselju kod DV 

Vukovar 2.  

Gradonačelnik – svaku takvu inicijativu bi pozdravio kad se iza nje i spomenute udruge ne bi 

krila gruba manipulacija povijesnim činjenicama, emocijama ljudi na mjestu koje je najviše 

stradalo uslijed posljedica velikosrpske agresije. Predlaže vijećniku da se osvrne uokolo te 

pogleda slike razrušenog Vukovara i dobro promisli što pita. Pitanje smatra provokativnim i 

šamarom svim žrtvama velikosrpske agresije na grad Vukovar. Kada oni i njihova politička 

opcija budu baratali terminima velikosrpske agresije na državu Hrvatsku unatoč kojoj je ona i 

stasala tada mogu nastaviti razgovor. Podsjeća da govori o temeljnim, pravnim, zakonskim 

aktima počevši od Ustava RH, Saborskoj deklaraciji o Domovinskom ratu - kad prihvate 

činjenice zajedno kao i gospođa koja 17. studenoga baca vijenac i ruga se žrtvama, tada mogu 

razgovarati i priznati svaku žrtvu imenom i prezimenom kako je red i kako to zaslužuju. Sve 

zlo dogodilo se zbog pretenzija velikosrpske politike koja je potvrđena i Haškim tribunalom. 

Kada to budu voljni javno priznati, sebi i svojim biračima tada će biti dobrodošli i za sva 

ostala pitanja. 

B. Nikolić – komentira kako je mislio na civile koji su ubijeni prije početka ratnih dešavanja 

na području Vukovara. Te žrtve se ne mogu svrstati u tu terminologiju o kojoj je 

gradonačelnik govorio. 

Gradonačelnik – govori vijećniku da manipulira tezama. Kaže da treba biti konkretan s imena 

ukoliko želi konstruktivnu raspravu. Spominje kako je davno prije spomenutih događaja, 

sredinom ´80. godina, krenulo naoružavanje određenih skupina ljudi u Vukovaru, ali i po 

drugim dijelovima RH, vježbe nekih vojnih formacija, planovi koji su unaprijed projicirali 

osvajanje i zauzimanje položaja na liniji Karlobag-Karlovac-Virovitica. Počevši ovu temu 

vijećnik bi trebao biti konkretan kako bi razjasnili i razotkrili sve činjenice i o civilima, jer 

postoje prilozi u kojima je vidljivo kako su pojedinci privedeni u Vukovaru, iz podruma u 

kojima je bila tona oružja….pita se kako su oružje već tada imali, a bili su civili …..sve je s 

tim i krenulo. Kaže da vijećnik manipulira i pokušava promijeniti povijest RH. 

B. Nikolić – kaže da je govorio o činjenicama. 
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Gradonačelnik – moli vijećnika da mu te „činjenice“ da službeno ispred stranke kako bi 

mogao dalje postupati ispred upravnih tijela RH. Istog trenutka bi zatražio da im se kao 

političkoj opciji ukine legitimitet. 

F. Sušac – postavlja pitanje zamjeniku Milakoviću vezano za uhićenje dvojice pripadnika 

srpske nacionalne manjine radi sumnje za počinjenje ratnih zločina 1991. nad Hrvatima u 

gradu Vukovaru, kada je za medije izjavio „to su ostrašćeni ljudi koji žele osvetu, a ne 

pravdu, koji žale što se u Vukovaru nije dogodila druga Oluja i etničko čišćenje Srba“. Na 

temelju izjave pita je li za njega Oluja bila etničko čišćenje Srba. 

S. Milaković – kaže da treba imati u vidu cjelinu njegova priopćenja koje se prije svega 

referiralo na ovo područje i u mnogim istupima oni koji su bili sudionici događaja i 

antićiriličnih prosvjeda i kasnije nastavili antisrpsku histeriju kada je u pitanju grad Vukovar i 

generalno su je proširili na nivou čitave države, često su spominjali, izazivali i žalili što na 

ovom prostoru, između ostalog, nije bilo Oluje, a znaju što se desilo na prostorima na kojima 

je prošla Oluja, znaju koliko je Srba na tim prostorima živjelo do te akcije i koliko ih je ostalo 

nakon te akcije i koliko ih danas živi. Dodaje da vijećnik sam može zaključiti i 

okarakterizirati to kako želi.  

F. Sušac – nije zadovoljan odgovorom jer je zamjenik u izjavama za medije kratak i jasan, a 

ovdje to ne želi. Pita ga što smatra Olujom te kaže da ne zna gdje pronalazi i od koga izjave 

žaljenja što u Vukovaru nije provedena akcija Oluja. Kaže kako zamjenik pokazuje 

nepoštovanje prema Saboru i institucijama RH. Dodaje da je 2006. Sabor izglasao deklaraciju 

o Oluji ….citira točke deklaracije – međunarodno pravna, legitimna akcija, vojno redarstvena 

akcija pripremljena uz poštivanje svih odredbi međunarodnog, ratnog, humanitarnog i 

civilnog prava uz poštivanje svih međunarodno prihvaćenih obveza naše zemlje, koja je 

započela dvadesetak dana nakon genocida u Srebrenici itd. Dodaje kako je vojska SAO 

Krajine uvježbavala odlazak civila s okupiranih područja te je velika većina ljudi dobrovoljno 

otišla unatoč molbama predsjednika Tuđmana da ostanu jer im se ništa ne bi dogodilo. Misli 

da bi zamjenik trebao razmisliti o tim okupiranim područjima krenuvši od Vukovara, Baranje. 

Korduna i Dalmatinske zagore koja su bila etnički očišćena od Hrvata 

S- Milaković – glede akta usvojenog od strane Hrvatskog Sabora kaže da ima zdrav razum i 

mozak kojim može razmišljati te da se povijesne činjenice ne moraju utvrđivati isključivo 

političkim aktima. Prateći hrvatske medije i javnost može se čuti da mnogi povjesničari imaju 

kritičan odnos prema utvrđivanju povijesnih istina u političkim aktima, deklaracijama i 

dokumentima, unutar prostora hrvatskog javnog mnijenja i akademske zajednice se itekako 

osporava takva vrsta deklaracije i takva vrsta akata. Što se tiče akcije Oluja ne vidi u čemu 

nije bio jasan u svom odgovoru kada je u pitanju činjenica da je na tom prostoru nakon te 

akcije manje 250.000 pripadnika srpske zajednice – na što kaže da je to etničko čišćenje. 

Gradonačelnik – ograđuje se od stavova zamjenika Milakovića te kaže da sve s zgražanjem 

sluša i nažalost mora to čuti, smatra da takvim razmišljanjima, prosrpskim, provelikosrpskim 

apsolutno nema mjesta ni u gradu Vukovaru ni u Hrvatskoj i jasno je kako to nije politika 

koju vodi on u službi gradonačelnika niti političke opcije koju zastupa. Volio bi imati više 

transparentnosti da na ono što politička opcija zamjenika Milakovića zastupa i govori može 

pokrenuti procese i postupke jer je jasno da se radi o destrukciji samih temelja hrvatske 

državnosti, nepriznavanju činjenica i pokušaju izvrgavanja istih. Tijekom ´90-tih, na tragu 

pitanja vijećnika Nikolića, po agendi programa memoranduma Srpske akademije nauka i 

umjetnosti broj 1, a ovo je čista aplikacija memoranduma broj 2 gdje se maksimalno gleda 

izjednačiti krivnju i odgovornost za agresivne ratove koje je velikosrpska Miloševićeva 

politika vodila ´90.-tih. Ukoliko uopće ima bilo kakvih dvojbi bilo gdje u RH s aspekta 

znanosti i povijesti u gradu Vukovaru tih dvojbi nema, stvari su vrlo jasne. Uzevši u obzir 

činjenicu što premijerka susjedne države razmišlja i kakav stav ima o Srebrenici onda je jasno 

da ovi ljudi jasno provode tu istu velikosrpsku politiku i pokušavaju izmanipulirati javnost. 
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Zna da hrvatsku javnost i narod ne mogu izmanipulirati i poziva sve pripadnike srpske 

nacionalne manjine da se ne daju ponovno navući na tanak led, bar ne u Vukovaru. 

Priznajemo i poštujemo nacionalnost svake osobe i manjine što dokazuju mnoge činjenice kao 

što su g. Mišić, g. Đurić, g. Manojlović – pita se nisu li oni također Srbi ili je to samo 

ekskluzivno pravo za one koji propagiraju velikosrpsku i četničku ideologiju, te se pita jesu li 

oni jedino Srbi u RH. 

P. Mišić – postavlja pitanje zamjeniku Milakoviću, koji se kroz javne nastupe često 

predstavlja kao ekskluzivni predstavnik Srba, pitavši ga tko mu daje to pravo, koga 

predstavlja s obzirom da je dobio 794 glasa. U zadnjem intervjuu dao je izjavu da se velika 

većina Srba u RH osjećaju ugroženima. Izjavljuje da je i on Srbin, sjedi u Gradskom vijeću 

Grada Vukovara, u gradu u kojem je njegova nacionalna manjina počinila najveće zločine u 

Domovinskom ratu, ubivši između ostalih i pripadnike njihove nacionalne manjine koji su 

sahranjeni na Ovčari te još jednom pita tko mu daje to pravo. 

S. Milaković – odgovara da mu to pravo, između ostalih, daju pozitivni propisi RH na koje se 

maloprije gradonačelnik pozivao, Zakon o lokalnim izborima koji definira pravo srpske 

nacionalne manjine na izbor zamjenika gradonačelnika koji će ga predstavljati u izvršnoj 

vlasti. Ističe da je jedini zamjenik gradonačelnika u ovom gradu iz reda srpske zajednice te 

predlaže vijećniku da se na slijedećim izborima pokuša kandidirati za tu funkciju da vide kako 

će proći i koliki legitimitet će ostvariti. Dodaje da vijećnik nema ni legitimitet kao gradski 

vijećnik već ima samo legalitet što znači da nema ni blizu glasova koliko ih on ima. Vrlo je 

upitno koga vijećnik predstavlja na način da predstavlja politički sistem onako kako je on 

definiran. Istupa u ime onih koji su ga birali u svojstvu jedinog zamjenika gradonačelnika iz 

reda srpske zajednice sviđalo se to nekom ili ne.  

P. Mišić – odgovara zamjeniku da mu se nikako ne sviđa što je jasno i napominje da ima 

legitimitet govoriti u ime 794 osoba koje su mu dale glas, a ne u ime ostalih pripadnika srpske 

nacionalne manjine. Napominje da nije odgovorio tko mu daje pravo na to, jer dobio je 794 

glasa, a govori u ime svih pripadnika srpske nacionalne manjine. Dodaje da kada će se 

kandidirati on neće biti ovdje ni u tragovima. 

S. Milaković – odgovara vijećniku da se raduje trenucima kada će se obojica kandidirati. 

Dodaje da se legitimitet može kritički doživljavati i svakako osporavati, ali činjenica je da je 

pobijedio svog protukandidata i dobio legitimitet predstavljati srpsku zajednicu. Nadovezuje 

se i kaže da u svakodnevnom životu komunicira s više pripadnika srpske zajednice nego on i 

u istupima zastupa ono što čini identitet srpske zajednice, a što ne čini on, identitet koji čini 

srpski jezik, ćirilično pismo, pripadnost srpskoj pravoslavnoj crkvi i sve drugo što definira 

identitet jedne zajednice i naroda, a sve to ne vidi kod njega. 

D. Bilić – komentira kako sve s zgražanjem sluša, dodaje kako su u Krajini živjeli 7 godina 

poput štakora, znaju u kakav grad su došli 1997. i sad im neko drži predavanje o nečem. 

Dodaje vijećniku Nikoliću da neće izjednačavati srpske i hrvatske žrtve iz ´91. jer svi znaju s 

kakvom je parolom završio 18. studenoga „bit će mesa klat ćemo Hrvate“ i tu parolu oni 

danas brane. Kaže da zamjeniku Milakoviću neće postaviti pitanje jer ga ne može slušati. 

Postavlja pitanje gradonačelniku s obzirom na zadnja priopćenja pitavši postoji li indicija da u 

Gradskoj upravi ima još sličnih ljudi kao što je bilo zadnje uhićenje. 

Gradonačelnik – odgovara da je tema prosvjeda i nezadovoljstva koje buja unutar Vukovara i 

ono što prijeći dobru budućnost gradu Vukovaru u najvećoj mjeri su neprocesuirani ratni 

zločini i sukladno tome nesnošenje odgovarajućih kazni koje trebaju odgovorni snositi. Oko 

svega ne želi dizati buku, niti ikoga prokazivati, cilj prosvjeda je fokusirati se na konkretan 

zločin, na ime i prezime, bez prozivanja onih koji nisu odgovorni, poštujući presumpciju 

nevinosti i čekajući pravomoćnost presuda budno promatrajući kako se ti procesi odvijaju i 

hoće li tijekom procesa doći do manipulacije. Najveća prijetnja budućnosti i razvoju 

Vukovara je neprocesuiranje ratnih zločina, a u neposrednoj blizini imaju priliku čuti teške 
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riječi, manipulacije, a u daljini i grmljavinu topova. To se čulo od vijećnika na ovoj sjednici i 

kroz medijsko obraćanje onih koji zastupaju srpsku nacionalnu manjinu, a pri tom ne stavljaju 

teret teških ratnih zločina u Vukovaru onima koji su odgovorni koji su pjevali i klali po gradu 

Vukovaru Hrvate i Srbe, već pokušavaju uvući cijelu jednu zajednicu stavljajući joj na teret 

zločin što njemu nije bila nikada namjera niti mu je sada te se nada da do toga neće doći jer će 

svako za ono što je činio tijekom Domovinskog rata odgovarati svojim imenom i 

prezimenom, a ostali se trebaju pustiti na miru. Zaključuje da za nedjela treba odgovarati onaj 

koji ih počini koje god nacionalnosti bio. Napominje kako su na Ovčari završili Srbi koji su 

´91. radili svoj posao, da je avio-bomba teška 250 kg pala kroz pet etaža na krevet Srbinu jer 

nije birala nacionalnost, a krivci su JNA, velikosrpska politika Miloševića itd. što potvrđuju 

HAŠKE presude i najviši akti ove države. Poručuje ukoliko misle dobro svome gradu da se 

ostave manipulacija.  

P. Josić – pita koliko sudskih tužbi vodi tvrtka Tehnostan protiv građana. 

Ž. Bakula – odgovara da taj podatak ne zna i dostavit će pisani odgovor. 

Aktualni sat je završen. 

 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je isti s 17 glasova „ZA“, 

jednim glasom „PROTIV“ (D. Buljan) usvojen (B. Nikolić izašao) 

 

D N E V N I     R E D 

1. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog 

plana uređenja Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i Darija Benja – Zavod za urbanizam i izgradnju Osijek) 

2. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog 

urbanističkog plana Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i Zlatica Škarić – Zavod za urbanizam i izgradnju Osijek) 

3. Donošenje Odluke o izmjenama Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.  

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig) 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018.  

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig) 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2018.  

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig) 

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2018.  

(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić) 

7. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

8. Donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o djelatnostima od lokalnog značaja 

koje se smatraju komunalnim djelatnostima 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

9. Donošenje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju 

ugovora 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

10. Donošenje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati 

temeljem ugovora o koncesiji 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 
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11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske 

službe 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

13. Donošenje Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću -Vukovarski 

vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje memorijalnim spomen-

obilježjem Domovinskog rata 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević) 

14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove u 

kulturi Hrvatski dom 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Miličić) 

15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta 

mladih Grada Vukovara za 2019.  

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Tomić) 

16. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene za Grad 

Vukovar 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i B Šekuljica) 

17. Prijedlozi i informacije 

 

Vijećnik B. Nikolić napustio sjednicu, na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O 

DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i Darija Benja - Zavod za urbanizam i izgradnju Osijek. 

 

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 – po savjesti. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan i J. Jukić. 

 

 Predsjednik daje prijedlog na glasanje te se s 16 glasova „ZA“ i 2 glasa 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID i D. Buljan) donosi  

ODLUKA 

o donošenju III. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju 

Prostornog plana uređenja Grada Vukovara 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O 

DONOŠENJU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i Zlatica Škarić – Zavod za urbanizam i izgradnju Osijek. 
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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 – po savjesti. 

 

U raspravi su sudjelovali: J. Jukić, Z. Škarić, K. Ozdanovac i predsjednik. 

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te s 16 glasova „ZA“ i 2 

glasa „PROTIV“ (ŽIVI ZID I D. Buljan) donosi  

O D L U K A  

o donošenju III. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju  

Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

NAKNADE ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U 

PROSTORU ZA 2018. 

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 – po savjesti. 

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić i D. Čulig. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ 

(ŽIVI ZID i D. Buljan) donosi  

Odluka o Izmjenama Programa 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2018. godinu 
Članak 1. 

Ovim Programom planira se visina iznosa sredstava na temelju uplaćenog iznosa sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2018. godini u iznosu od 

35.000,00 kuna.  

Članak 2. 

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

i uređaja  komunalne infrastrukture za 2018. 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 2018. godini.   

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE 

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. 

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 – po savjesti. 

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, D. Bilić, D. Buljan i D. Čulig. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 2 

glasa „PROTIV“ (ŽIVI ZID i D. Buljan) donosi  

Izmjene i dopune 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2018. godinu 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. 

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 – po savjesti. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, G. Bošnjak i D. Čulig 

. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“i 2 

glasa „PROTIV“ (D. Buljan i ŽIVI ZID) donosi  

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA 

VUKOVARA ZA 2018. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjdenik 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. 
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G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – po savjesti. 

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, V. Šibalić i I. Mujkić 

. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ I 3 

glasa „PROTIV“ (ŽIVI ZID I SDP) donosi  

ODLUKA  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRORAČUNA GRADA VUKOVARA 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. 
 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O POVJERAVANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnosti 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 – nakon rasprave – po savjesti. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, D. Čulig, M. Semenić Rutko, P. Josić, I. Mujkić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 2 

glasa „PROTIV“ (D. Buljan i ŽIVI ZID) donosi  

ODLUKA 

o povjeravanju komunalnih djelatnosti 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti kojima 

se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području grada Vukovara u stanju 

funkcionalne ispravnosti  (dalje u tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava 

održavanje komunalne infrastrukture) i komunalnih djelatnosti kojima se pojedinačnim 

korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području grada Vukovara 

(dalje u tekstu: uslužne komunalne djelatnosti).   

Članak 2. 

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, u 

smislu ove Odluke su:  

- redovito održavanje nerazvrstanih cesta  

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila 

- održavanje javnih zelenih površina (osim održavanja zelene javne površine „šuma Adica“)  

- održavanje čistoće javnih površina, 

-održavanje groblja, 

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.   

Članak 3. 

Komunalna djelatnost redovito održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup 

mjera i radnji koji se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i 
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svu opremu, uređaje i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti  i tehničke ispravnosti 

cesta i prometne sigurnosti na njima. 

Komunalna djelatnost održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet 

motornim vozilima (pješačke staze, trgovi, pločnici, šetalište, javne stube, prečacibiciklističke 

staze, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi ako nisu dio nerazvrstane ili druge ceste)  

podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalan 

ispravnost. 

Komunalna djelatnost održavanje javnih zelenih površina (osim održavanja zelene 

javne površine „šuma Adica“) podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog 

otpada s zelenih javnih površina, obnovu, održavanje  i njegu drveća, ukrasnog grmlja i 

drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, 

fitosanitarnu zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za 

održavanje tih površina osim obavljanja navedenih poslova na javnoj zelenoj površini „šuma 

Adica“.  

Komunalna djelatnost održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva čišćenje 

površina javne namjene (osim javnih cesta) koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje 

javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i 

uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu 

Grada Vukovara.  

Komunalna djelatnost održavanje groblja podrazumijeva održavanje prostora  i zgrada 

za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina 

unutar groblja Novo groblje „Dubrava“, Katoličkog groblja „Vukovar novi“, katoličkog 

groblja „Vukovar Stari“, pravoslavnog groblja „Vukovar Stari“, Židovskog groblja, 

Katoličkog groblja u Sotinu, Pravoslavnog groblja u Sotinu, groblja u Lipovači. 

Komunalna djelatnost održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju 

oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući 

i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih otpadnih voda 

osim građevina u vlasništvu trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. za 

vodoopskrbu i odvodnju, Jana Bate 4., Vukovar, OIB: 95863787953. 

Članak 4. 

Uslužne komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su: 

- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u vlasništvu Grada Vukovara 

- usluge ukopa pokojnika 

- obavljanje dimnjačarskih poslova. 

Članak 5. 

Uslužna komunalna djelatnost parkiranja na uređenim javnim površinama u 

vlasništvu Grada Vukovara, podrazumijeva upravljanje tim površinama, njihovo održavanje, 

naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i 

premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima. 

Uslužna komunalna djelatnost usluge ukopa pokojnika podrazumijeva se ispraćaj i 

ukop pokojnika unutar groblja u skladu s posebnim propisima. 

Uslužna komunalna djelatnost obavljanje dimnjačarskih poslova podrazumijeva 

čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama na području Grada 

Vukovara. 

Članak 6. 

Obavljanje komunalnih djelatnosti: 

- redovito održavanje nerazvrstanih cesta  

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila 

- održavanje javnih zelenih površina (osim održavanja šume Adica)  
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- održavanje čistoće javnih površina, 

- održavanje groblja, 

povjeravaju se trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., Vukovar, Sajmište 17, OIB: 

83101904488, na neodređeno vrijeme, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

Članak 7. 

Obavljanje komunalne djelatnosti  

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

povjerava se trgovačkom društvu Vodovod grada Vukovara d.o.o., Vukovar, Jana Bate 4, 

OIB: 95863787953, na neodređeno vrijeme, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

Članak 8. 

Trgovačka društva iz članka 6. i 7. ove Odluke dužna su povjerene im komunalne 

djelatnosti obavljati sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje 

pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća donesenim sukladno tim 

propisima, a na temelju ugovora koji zaključuje Gradonačelnik na osnovu godišnjeg Plana 

održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara i godišnjeg Programa održavanja 

komunalne infrastrukture Grada Vukovara, kojima se utvrđuje opseg obavljanja komunalnih 

poslova. 

Članak 9. 

Obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti: 

- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u vlasništvu Grada Vukovara,  

- usluge ukopa pokojnika, 

povjeravaju se trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., Vukovar, Sajmište 17, OIB: 

83101904488, na neodređeno vrijeme, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

Članak 10. 

Obavljanje uslužne komunalne djelatnosti: 

- obavljanje dimnjačarskih poslova.  

povjerava se trgovačkom društvu Tehnostan d.o.o., Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 23. OIB: 

91347134540, na neodređeno vrijeme, počevši oda dana stupanja na snagu ove Odluke. 

Članak 11. 

Trgovačka društva iz članaka 9. i 10. ove Odluke dužna su komunalne djelatnosti koje 

su im povjerene obavljati sukladno ovoj Odluci, odredbama Zakona o komunalnom 

gospodarstvu, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne 

djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća donesenim sukladno tim propisima. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DJELATNOSTIMA 

OD LOKALNOG ZNAČAJA KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM 

DJELATNOSTIMA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnosti 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 – po savjesti. 

 

Rasprave nije bilo. 
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ 

(ŽIVI ZID i D. Buljan) donosi  

 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

ODLUKA 

o prestanku važenja Odluke o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju 

komunalnim djelatnostima 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o djelatnostima od lokalnog 

značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 

5/16 i 8/17) 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI KOJE 

SE OBAVLJAJU NA TEMELJU UGOVORA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnosti 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 – po savjesti. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi (D. Buljan i F, Sušac nisu prisutni prilikom glasanja) 

ODLUKA 

o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju 

na  temelju ugovora 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području grada 

Vukovara obavljaju na temelju pisanog ugovora.  

Članak 2. 

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora su: 

- komunalna djelatnost izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta 

- održavanje javnih zelenih površina – šuma Adica 

- održavanje javne rasvjete 

- komunalna djelatnost održavanja građevina i uređaja javne namjene 

Članak 3. 

Komunalna djelatnost izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup 

mjera i radnji mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste u skladu s propisima kojima je 

uređeno održavanje cesta, kojima se uz osiguravanje sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih 

objekata, povećava i sigurnost prometa.    

Komunalna djelatnost održavanje javne zelene površine „šuma Adica“ podrazumijeva 

košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s zelenih javnih površina, obnova, 

održavanje  i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u 
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parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za 

potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje te površine.  

Komunalna djelatnost održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i 

održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za 

rasvjetljavanje površina javne namjene.   

Komunalna djelatnost održavanje građevina javne namjene ( nadstrešnice na 

stajalištima javnog prometa, javni zdenci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom 

naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, 

spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog 

sadržaja),podrazumijeva održavanje, čišćenje i popravke tih građevina, uređaja i predmeta  

Članak 4. 

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema 

propisima o javnoj nabavi.   

Članak 5. 

Ugovori sklopljeni na temelju propisa o javnoj nabavi za obavljanje komunalnih 

djelatnosti iz članka 2. ove odluke i ugovori sklopljeni na temelju Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora („Službeni vjesnik“ Grada 

Vukovara broj 1/05, 6/12 i 13/16) ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.   

Članak 6. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima 

koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 

1/05, 5/12 i 13/16).   

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI KOJE 

SE MOGU OBAVLJATI TEMELJEM UGOVORA O KONCESIJI 

Uvodno obrazloženje dali D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i normativnu 

djelatnosti 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 – po savjesti. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ 

(ŽIVI ZID i D. Buljan) donosi  

ODLUKA 

o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati 

temeljem ugovora o koncesiji 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području grada 

Vukovara obavljaju na temelju ugovora o koncesiji.  

Članak 2. 

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji su:   

- komunalni linijski prijevoz putnika 
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Članak 3. 

Komunalna djelatnost komunalni linijski prijevoz putnika podrazumijeva javni 

cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje odredi Grad Vukovar.   

Članak 4. 

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne 

djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, te sklapanje, izmjena i provedba tog ugovora provode se 

sukladno propisima o koncesiji  

Članak 5. 

Ugovori  o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke 

sklopljen prije stupanja na snagu ove Odluke ostaje na snazi do isteka roka na koji je 

sklopljen.   

Članak 6. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije („Službeni vjesnik“ Grada 

Vukovara broj 6/13).   

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNOM 

DOPRINOSU 

Uvodno obrazloženje dali D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i normativnu 

djelatnosti 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 – po savjesti. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ 

(ŽIVI ZID i D. Buljan) donosi  

O D L U K A 
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, 5/17, 9/17, 11/17, 13/17 i 

6/18) 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                                           69,16 kn 

- nerazvrstane ceste                                       0,63 kn 

- groblja                                                         - 

- javna rasvjeta                                              0,21 kn 

2. Za II. zonu 50,00 kuna 

- javne površine                                           49,40 kn 

- nerazvrstane ceste                                       0,45 kn 
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- groblja                                                         - 

- javna rasvjeta                                              0,15 kn 

3. Za III. Zonu 30,00 kuna 

- javne površine                                           29,64 kn 

- nerazvrstane ceste                                       0,27 kn 

- groblja                                                         - 

- javna rasvjeta                                              0,09 kn 

4. Za IV. Zonu 20,00 kuna 

- javne površine                                           19,76 kn 

- nerazvrstane ceste                                       0,18 kn 

- groblja                                                         - 

- javna rasvjeta                                              0,06 kn 

5. Za V. zonu 10.00 kuna 

- javne površine                                            9,88 kn 

- nerazvrstane ceste                                      0,09 kn 

- groblja                                                        - 

- javna rasvjeta                                             0,03 kn 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI I 

RADU DIMNJAČARSKE SLUŽBE 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnosti 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 – po savjesti. 

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, D. Čulig i F. Sušac. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“, 2 

glasa „SUZDRŽAN“ (G. Bošnjak i 365MB-STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI) i 2 glasa 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID i D. Buljan) donosi  

ODLUKA 

o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe 

Članak 1. 

U Odluci o organizaciji i radu dimnjačarske službe (“Službeni vjesnik” Grada 

Vukovara br. 7/02, 1/04, 2/09, 1/10) briše se „članak 3.“.   

Članak 2. 

Dosadašnji članci „4., 5., 6., 7., 7.a, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 16., 17., 18., 

19., 19a., 20.“ postaju članci „3., 4., 5., 6., 6a., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 

18., 18a., 19. „  

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU -VUKOVARSKI VODOTORANJ-SIMBOL HRVATSKOG 

ZAJEDNIŠTVA D.O.O. ZA UPRAVLJANJE MEMORIJALNIM SPOMEN-

OBILJEŽJEM DOMOVINSKOG RATA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnosti i D. Kobašević – pročelnik UO za kulturu, obrazovanje, sport, 

branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo. 

 

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 –po savjesti. 

 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, gradonačelnik, D. Vlajčić, P. Josić, K. Ozdanovac, M. 

Semenić Rutko, S. Tokić i G. Bošnjak. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 1 

glasom „PROTIV“ (D. Buljan) donosi (G. Bošnjak nije prisutan prilikom glasanja) 

O D L U K A 

O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

 

 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU 

JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

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

Vukovar. 

 

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 –po savjesti. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, I. Miličić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 2 

glasa „PROTIV“ (ŽIVI ZID I D. Buljan) donosi  

O D L U K U 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU 

JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o osnivanju Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom 

Vukovar („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 1/08, 3/08, 13/16), (u daljnjem tekstu: 

Ustanova). 

Članak 2. 

Članak 1. mijenja se i glasi: 

„Ovom Odlukom Grad Vukovar osniva Javnu ustanovu u kulturi Hrvatski dom Vukovar (u 

daljnjem tekstu: Ustanova), kao javnu ustanovu u kulturi u vlasništvu Grada Vukovara. 
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Ovom Odlukom uređuju se odgovarajuća pitanja u svezi ustrojstva i rada Ustanove.“ 

Članak 3. 

Članak 2. stavak 3. mijenja se i glasi: 

„3. Ustanova ima jednu posebnu ustrojstvenu jedinicu – Kazališnu družinu Scena Martin.“ 

Članak 4. 

Članak 2. stavak 4. mijenja se i glasi: 

„4. Naziv i sjedište ustrojstvene jedinice: 

Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar, J. J. Strossmayera 20 

Kazališna družina „Scena Martin“, J. J. Strossmayera 20“ 

Članak 5. 

U članku 3. stavak 1. točka 3. riječi „osobito sadržaja vezanih za Domovinski rat“ brišu se. 

Članak 6. 

U članku 3. stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka:  

„- prezentacija i interpretacija života i rada Lavoslava Ružičke“. 

Dosadašnje točke 4., 5., 6. i 7. postaju točke 5., 6., 7. i 8. 

Članak 7. 

Preostali dio Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar („Službeni 

vjesnik“ Grada Vukovara 1/08, 3/08, 13/16), ostaje nepromijenjen. 

  

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA VUKOVARA ZA 2019. 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnosti i K. Kefer-članica Savjeta mladih. 

 

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 – po savjesti. 

 

U raspravi je sudjelovala M. Semenić Rutko. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“ i 1 

glasom „PROTIV“ (D. Buljan) donosi  

O D L U K A 

Prihvaća se Program rada i financijski plan Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara 

za 2019. godinu. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 16. 

DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE 

NAMJENE ZA GRAD VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić - predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnosti i B. Šekuljica – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu 

zaštitu. 

 

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 –po savjesti. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ 

(ŽIVI ZID i D. Buljan) donosi  

O D L U K A 

o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene za 

Grad Vukovar 

Odobrava se osnivanje  postrojbe civilne zaštite opće namjene za Grad Vukovar , koja 

će u svom sastavu imati 42 pripadnika  i to: 
- Upravljačka skupina 2 pripadnika 

 
- 4 operativne skupine po 10 pripadnika 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 17. 

 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

Dovršeno u 11.30 sati. 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Tomislav Šota 


