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Z A P I S N I K 

 

s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 13. ožujka 2019., 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, Darija 

Benaković, Tomislav Šota, Filip Sušac, Sava Manojlović Igor Naletilić, 

David Vlajčić, Renata Kovačić, Predrag Mišić, Darko Buljan, Biljana 

Gaća, Goran Bošnjak, Srđan Kolar, Aleksandar Pribičević, Borislav 

Nikolić, Damir Maduna i Mirjana Semenić Rutko 

 

Odsutni vijećnici: Domagoj Bilić, Jasmina Jukić i Vesna Vujić  

   

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

Srđan Milaković  

Pročelnici –N. Gažo, M. Grubišić, D. Kobašević, Ž. Pul, S. Tokić, G. 

Vicković i I. Antolović 

Lj. Nenadović -  

D. Tišov – Vodovod grada Vukovara 

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 

R. Marić – Gradski muzej Vukovar 

A. Budimir - Sportski objekti Vukovar 

V. Žilić - VURA 

Ž. Bakula  – Tehnostan d.o.o. 

M. Sekulić – Turistička zajednica 

Z. Jukić – Javna vatrogasna postaja Vukovar 

I. Miličić – Hrvatski dom 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 20 od ukupno 23 vijećnika te 

se konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik sa 18. sjednice, održane 29. 

siječnja 2019. 

Primjedbi nije bilo. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika sa 18. sjednice, održane 29. 

siječnja 2019. i isti je jednoglasno (20) usvojen. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

 

I. Radoš –pitanje koje se odnosi na odobrene projekte koje prijavljuje Razvojna agencija 

Vukovar. Na mrežnim stranicama je vidljivo kako su odobrena tri projekta od Europskog 
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socijalnog fonda za razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i 

stradalnike Domovinskog rata, pita o kojem je iznosu riječ i kada se očekuje početak 

provedbe projekata. 

Gradonačelnik – odgovara da je bila tiskovna konferencija na tu temu i dodaje da su sva tri 

prijavljena projekta prošla na što je ponosan, a u Grad će doći 6 mil kuna. 

V. Žilić – dodaje kako se radi o projektima Razvojne agencije, Savjeta branitelja, braniteljskih 

udruga i Grada Vukovara i svaki projekt je vrijednosti 2 mil kuna. Napominje da su dionici 

projekta branitelji kojima je potrebna psihosocijalna pomoć i pomoć u kući, nezaposlene 

osobe će se imati priliku zaposliti za pomoć u kući braniteljima i bit će ih 15, 7 osoba će 

dobiti priliku raditi na EU projektima i učit će 2 godine, sudjelovat će 155 branitelja kroz 

radnu, psiho i relax terapiju – radi se o dobroj priči od koje će svi imati koristi, uključujući i 

poduzetnike koji će sudjelovati kroz nabavljanje svega što je potrebno za projekt. 

K. Ozdanovac – prvo pitanje postavlja vezano za obnovu Ukrajinskog doma te je zanima što 

je s obnovom, pošto je krenula pa stala. 

Gradonačelnik – odgovara kako su predstavnici Ukrajinske manjine u nekoliko navrata bili na 

sastanku i nakon obnove Mađarske kuće na red je došao i njihov Dom, osigurali su sredstva 

putem Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za završetak tog objekta koji dugi niz godina 

stoji nedovršen i za ovu godinu je osigurano 500.000,00 kuna za tu namjenu. Nada se kako će 

projekt biti završen tijekom ove godine. 

K. Ozdanovac – drugo pitanje u ime Kluba postavlja vezano za krčenje drveća kod 

nadvožnjaka, a priča se i o rekonstrukciji Županijske ceste, zanima je što je u planu i što se 

može očekivati od infrastrukturnih projekata u gradu, a zanima je i kružni tok kojeg je 

gradonačelnik već spomenuo. 

Gradonačelnik – odgovara da kroz mjesec dana očekuju tehnički pregled Priljeva za radove 

koji su završili na tom dijelu i službeno otvorenje te prometnice zajedno s biciklističkom 

stazom između Borova naselja i Vukovara. Dodaje da je započela košnja i krčenje vegetacije 

na potezu budućeg nadvožnjaka, odnosno njegove trase, u naredne dane će izvođača radova 

uvesti u posao, a dobila ga je tvrtka Strabag, investitor su Hrvatske ceste dok se pun kapacitet 

izvođenja radova očekuju s 20. ožujka te očekuje brz napredak. Objekt uključuje sanaciju 

postojećeg nadvožnjaka, izgradnju novog s dvije trake i rješavanje raskrižja na ulazu u Luku, 

njenom cestovnom prilazu gdje će biti moderan, velik kružni tok koji će u značajnoj mjeri 

olakšati prilaz, osobito teretnim vozilima koji prometuju prema Luci. U programu Hrvatskih 

cesta je i obnova, tj. rekonstrukcija Županijske i Bauerove ulice te će se dobiti novi, osvježeni 

izgled tih ulica. To su važniji i veći projekti za ovu godinu nakon kojih slijede manji kao ulica 

u Gospodarskoj zoni, Ulica Petra Krešimira u Borovu naselju u kojoj će se raditi dodatni trak 

na spoju s Ulicom dvanaest redarstvenika, Ulica Ive Tijardovića, puštanje u promet ceste i 

parkirališta na Olajnici. Predviđeno je puno radova i u ovoj godini će napraviti značajnije 

pomake u smislu cestovne infrastrukture. 

R. Đurić – komentira nekadašnju zgradu Doma zdravlja na Sajmištu koja je dugo stajala 

devastirana, a vidi da je počela obnova te ga zanima u koje namjene će biti stavljena ta 

zgrada. 

Gradonačelnik – odgovara da je Dom zdravlja ustanova pod upravljanjem Županije no 

ravnatelj g. Lohiski je s projektom uspio doći do sredstava iz Europskih fondova i radovi su u 

tijeku, radi se sanacija cijele zgrade, a namjena će biti Županijski centar za palijativu, tu će 

biti smještena i uprava, a i Zavod za javno zdravstvo. 

D. Benaković – pita za energetsku obnovu s obzirom da su tri zgrade u naselju Rupe 

obnovljene te je zanima je li u planu energetska obnova obiteljskih kuća i hoće li u 

sufinanciranju imati udio i Grad.  

M. Pavliček – u proračunu je osigurano milion kuna za sufinanciranje energetske obnove 

obiteljskih kuća te ima informaciju iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 
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trećem kvartalu bi trebao biti raspisan natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća, misli da 

će biti 50%, a Grad bi sudjelovao s još 10%. Nadaju se raspisivanju natječaj jer se mjera 

pokazala jako dobrom, s pozitivnim efektima. 

F. Sušac – postavlja pitanje vezano za početak radova na Trgu Slavija. 

M. Pavliček – odgovara da se radi o jednom od najfrekventnijih trgova koji je loše prometno 

reguliran s čestim, manjim prometnim nezgodama. Projekt je završen te će po sredini 

postojećeg Trga biti uzvišena zelena površina kako bi se razdvojio promet u smjeru prema i 

od Slavije. Radove očekuju kroz mjesec dana, a vrijednost investicije je oko 700.000,00 kuna. 

F. Sušac – drugo pitanje ispred Kluba postavlja za prodaju hotela Dunav, Grad ima 90 dana za 

donošenje odluke je li ponuda valjana stoga ga zanima hoće li se čekati 90 dana ili će Grad 

ranije donijeti odluku. 

M. Pavliček – odgovara da je pristigla jedna prijava, potencijalni investitor je uplatio traženi 

iznos od 1.070.000,00 kn, 10% od procjene investicije, Povjerenstvo se prošli petak sastalo 

radi otvaranja ponuda, kroz skoro vrijeme očekuju da odvjetnik javi je li tehnički prijava 

pravovaljana i očekuju da će u roku mjesec dana krenuti s potpisivanjem ugovora. 

G. Bošnjak – komentira kako je nedavno postavio pitanje vezano za priključenje na 

kanalizacijsku mrežu na Sajmištu i ovih dana je naletio na članak o sličnom priključku 

između Rugvice i Dugog sela, manje vrijednosti, ali isto se radi o sustavu odvodnje, 

vodoopskrbe i izgradnje kanalizacijske mreže i najavljuju da će za 2600 domaćinstava tog 

područja priključak biti besplatan te se pita kako za njih priključak može biti besplatan - je li 

to sposobnost lokalne samouprave ili je u pitanju nešto drugo kad Vukovarci ne mogu dobiti 

ni povoljniji iznos. 

Gradonačelnik – komentira da je u vrijeme pokretanja projekta bio vijećnik i postavio je takvo 

pitanje i pitanje o funkcionalnosti samog projekta. Govori da je to pitanje trebalo forsirati 

onda, mada je pitanje je li u ono vrijeme tako nešto i bilo moguće. Većina sadašnjih projekata 

imaju takve stavke predviđene, a zašto tada nisu imale ne zna. 

D. Tišov – u vrijeme pokretanja tog projekata ne zna što se događalo i je li tako nešto moglo 

biti ugrađeno u projekt. Zna da svi, a ne samo Rugvica, koji idu u ovakav projekt odvodnje i 

vodoopskrbe besplatne priključke ugrađuju u projekt 

G. Bošnjak – nije siguran je li priključak dio projekta, no nameće se pitanje ako negdje može i 

ako će tvrtka Vodovod postati vlasnikom kompletne infrastrukture, povećat će temeljni 

kapital temeljem tog projekta, je li cijena trebala biti manja, a on smatra da je trebala biti 

manja, pogotovo za stanovnike Sajmišta.  

D. Tišov – odgovara da sigurno u projekt Vukovar nisu ugrađeni ni definirani priključci, kao 

ni tko će izvoditi radove tih priključaka, tako da sve ide na teret građana. 

Gradonačelnik – dodaje da je sva infrastruktura u vlasništvu tvrtke Vodovod i odluku o tome 

je donesena na Gradskom vijeću. 

M. Semenić Rutko – komentira da su ispred OŠ Dragutina Tadijanovića, u Ulici 204. 

vukovarske brigade, sklonjeni su „ležeći policajci“ radi čišćenja snijega ralicom, ali nakon 

završetka zime oni nisu vraćeni, nema ni prometne oznake da se tamo nalazi škola već je 

samo znak pješačkog prijelaza. Opet se dogodila prometna nesreća. Više puta su roditelji 

pitali i za oznake kod škole na Sajmištu te pita kada će se konačno djeci omogućiti sigurni 

dolazak do škole, odnosno kada će označiti pješački prijelaz i vratiti „ležeći policajci“. 

Gradonačelnik – odgovara da se čeka kraj sezone zimske službe kako ih ne bi vrijeme 

iznenadilo. Grad je iz Programa sanacija opasnih mjesta koje propisuje Ministarstvo 

unutarnjih poslova kandidirao postavljanje semafora na tom potezu, prema Olajnici i samo to 

raskrižje, projekt je vrijedan 450.000,00 kn MUP. Do sada su dobivali maksimalni iznos tako 

da isto očekuje i ove godine, a to bi značilo da bi to raskrižje dobilo pravi semafor  i na taj 

način povećala bi se sigurnost djece i građana u prometu. 
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B. Nikolić – kaže da je donijet novi zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim 

područjima koji je na snagu stupio od 1. siječnja 2019. Tim zakonom predvijeđeno je 

smanjenje cijena najma stanova u državnom vlasništvu za 80%, kao i najma kuća, misli da se 

radi o iznosu od jedne kune po metru kvadratnom. Građani koji su dobili račune za siječanj i 

veljaču dobili su ih po starom obračunu najma te ga zanima zna li gradonačelnik nešto o tome 

imajući u vidu da je predstojnik prošle godine u Vukovarskim novinama najavio smanjenje 

cijena najma. 

Gradonačelnik – odgovara da ne zna, ima informaciju kao i vijećnik kako je došlo do 

smanjenja cijena, ali ne zna zašto su građani dobili obračun po starom zakonu. Može 

provjeriti pa će na slijedećoj sjednici dati potpunu informaciju. 

B. Nikolić – moli pisani odgovor. 

B. Gaća – komentira da je Savjet mladih grada Vukovara krajem 2018. na mrežnim 

stranicama objavio anketu kojom su pitali mlade kako bi oni riješili pitanje sufinanciranja 

međugradskog javnog prijevoza za studente što joj je bio pokazatelj da njena borba u 

Gradskom vijeću po tom pitanju ima smisla i obradovala se što Savjet mladih tako nezavisno 

djeluje, no vrlo brzo je anketa uklonjena. Ima informaciju da je anketa uklonjena 

intervencijom zamjenice gradonačelnika te pita je li to istina. 

I. Mujkić – odgovara da to nije istina, nije odradila ni jedan sastanak sa Savjetom mladih, niti 

na njih može djelovati. 

B. Gaća – kaže da je tu informaciju čula od članova Savjeta, dodaje da nisu imali formalni 

sastanak već su naputak dobili telefonskim putem. Obratit će se Savjetu da joj se očituju zašto 

je ta anketa uklonjena. Po njoj je to jao dobro pitanje i pokazatelj gradonačelniku na problem 

koji treba rješavati. Drugo pitanje u ime Kluba postavlja vezano za objedinjeni hitni bolnički 

prijem u Vukovaru, za koji je već pitala u siječnju 2017., molila je da pošalju poruku Županu i 

Županiji koji se prema Vukovaru često ponašaju kao maćeha i putem medija je dobila 

odgovor, dr. Vesne Bosanac je govorila o projektu centra za rehabilitaciju i fizikalnu 

medicinu i da će objedinjeni hitni bolnički prijem u Vukovaru biti od 2018. Zanima je ima li 

gradonačelnik informacije o tome jer smatra da je jako važno imati dobru zdravstvenu uslugu 

i trebaju o tome voditi računa. Koliko ima saznanja još se ništa nije dogodilo po tom pitanju, 

hitni bolnički prijem je još na Sajmištu, u neadekvatnom prostor, smanjenih kapaciteta. 

Gradonačelnik – nema informacije o tome jedino zna da su dobili upite za lokaciju i 

razgovaralo se o prostoru u Županijskoj ulici, postojala je dobra volja od strane Županije no 

poslije se priča nije razvijala. 

D. Vlajčić – odgovara na pitanje vijećnice jer je pročelnik za zdravstvo u Županiji i kaže da je 

u izradi idejno rješenje Zavoda za hitnu ispostave Vukovar, Zavod se vratio Gradu, Grad je 

izdao prethodnu suglasnost kako bi se izdala građevinska dozvola i u izradi je idejno rješenje. 

Investicija je vrijedna preko 4 mil kuna i nalazit će se pored suda, nešto sporije se stvari 

pokreću, ali idu.  

B. Gaća – smatra da su tako važne informacije trebali i ranije razmijeniti. Cijelu tu priču su 

pokrenuli djelatnici Hitne i zamolili su je da je aktualizira na  Gradskom vijeću. Prošlo je 

puno vremena, govorili su da će Hitna biti u krugu bolnice, sad je već riječ o novom 

zemljištu, a radi se o hitnom bolničkom prijemu, a gradit će se nekoliko godina, misli da je 

dobra volja tu, ali sve ostalo presporo teče. 

Gradonačelnik – komentira da možda ne komunicira dovoljno sa stranačkim kolegama, ali 

najvažnije je da puno rade. Često se ne stignu koordinirati, svatko radi na svom području no 

dokle god je to na dobrobit građana i Grada zadovoljan je. 

S. Kolar – komentira da je kroz susrete s građanima primjetio da vrlo teško žive te se oslanja 

na režijske troškove, osobito na usluge tvrtke Komunalac i Tehnostan. Navodi primjer osobe s 

mirovinom od 850 kn i zaštićeni dodatak od 280 kn te s tim živi mjesec dana, ima ovrhu 

Tehnostana iako se ne grije preko njih, ali ima dug od prije i još dodatno mora platiti 40-tak 



 
5 

kn Komunalcu za kantu, samo jer je stanovnik grada Vukovara. Moli da inicijativa krene od 

gradonačelnika  te da se pronađe način kako bi se ljudima u ovakvoj i sličnoj situaciji 

pomoglo jer živjeti s 850 kn je jako teško tj nemoguće. Svjestan je da Grad ima mjera i za 

poduzetnike i socijalne mjere, ali misli da je samcima jako teško i ne mogu plaćati sva 

davanja. Pita postoji li volja da se pomogne ovakvim slučajevima. 

Gradonačelnik – odgovara da volje ima, napominje da ima puno sličnih slučajeva i u svaki 

treba uči kako bi se o njemu moglo relevantno raspravljati. Načelno kaže da Grad ima široku 

lepezu socijalne pomoći namijenjenu osobama teškog imovinskog stanja kao malo koji grad u 

RH, počevši od sufinanciranje dijela troškova stanovanja, božičnice, uskrsnice, pravo na 

ogrjev itd., to je što Grad može napraviti. Direktor tvrtke Komunalac je potvrdio da je 

Vukovar najjeftiniji od gradova u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji po 

pitanju cijene usluge odvoza otpada. Najjeftiniji smo grad i pitanje je hoćemo li toj temi 

prilaziti populistički i ponavljati se ili će netko predložiti konkretno kome uzeti da bi se ovoj 

skupini dalo. 

S. Kolar – nije mislio da gradonačelnik ne čini ništa, ali skrenuo je pažnju što još treba učiniti. 

Predstavio je slučaj jedne osobe i ne misli da se to odnosi na sve građane, riječ je o socijalno 

ugroženima i ističe da će biti uporan i dosadan kada su takvi slučajevi u pitanju, ne radi se o 

populizmu, već o činjenicama. Smatra da može tim ljudima pomoći i kaže da gradske tvrtke 

ne moraju takvim slučajevima naplaćivati potraživanja u takvim iznosima. Radi se o 

sitnicama, ali njima to jako puno znači. 

Gradonačelnik - svjestan je da postoje takve situacije koje su na rubu, ali ne postoji idealan 

svijet i mogućnost da se svi uvijek zaštite. Spomenuo je mjere koje postoje, pomaže se i kroz 

Pučku kuhinju i Socijalnu trgovinu i Vukovar je jedan od najjačih gradova po socijalnim 

mjerama u državi. Pita se što još mogu napraviti i imaju li snage za sve to, jer ako Grad čini 

toliko, a to nije dovoljno jer nisu obuhvaćeni ovi istaknuti slučajevi, radi se poremećaj u 

odnosu na ostale. 

S. Kolar – drugo pitanje u ime Kluba postavlja vezano za zaštićene fasade u gradu. One su 

ruglo grada Vukovara, pogotovo dio na ulazu u grad. Pita što se može učiniti. Činjenica je da 

energetske obnove idu, a fasade ostaju ruglo. 

Gradonačelnik – slaže se s tom činjenicom. Napravljen je popis zaštićenih fasada u suradnji s 

konzervatorskim odjelom. U glavnoj ulici, od Vodotornja prema Centru ih je najveći broj. 

Priča je financijski iznimno zahtjevna, ali na tragu upita građana i samog izgleda grada, tj. 

činjenice da predstavljaju ruglo, a riječ je o izuzetno lijepim fasadama koje su zato i zaštićene 

Grad će osigurati i pronaći određena sredstva i kad budu znali broj fasada koje su zaštićene 

sufinancirat će dio radova. O pojedinostima još ne može govoriti no prioritet će biti vlasnici 

koji će moći financirati svoj dio, a koji se jave na natječaj. 

P. Mišić – komentira da niti na jednom gradskom autobusnom stajalištu nema obavijesti o 

voznom redu. Pita u kojoj mjeri Grad može na to utjecati jer su postavljeni oglasni ormarići 

pa ne bi bilo loše da tamo budu i napominje da se obrati pažnja na fond slova s obzirom na 

stariju populaciju građana. 

Gradonačelnik – kaže da imaju viziju i htjeli bi unaprijediti cijelu infrastrukturu vezanu za 

javni prijevoz. Unaprijedili bi stajališta funkcionalno i vizualno, uskladili ih s vremenom, rade 

na tome i ispituju teren kako bi napravili pametne stanice koje bi pružale informacije o 

linijama koje su u tijeku, koliko je koji autobus daleko, kada se očekuje njegov dolazak…radi 

se na tome i nada se kroz koju godinu to realizirati. 

S. Manojlović – kaže da je uočio radove na igralištu na Lijevoj bari te ga zanima nešto 

konkretnije o tim radovima i njihovom obimu. 

Gradonačelnik – kaže da su Sportski objekti Vukovar investitor tih radova na SRC Lijeva 

bara, riječ je o sanaciji teniskih terena i malonogometnog igrališta, sanira se asfaltna podloga, 

na teniskim terenima se mijenja ograda. Nakon sanacije asfaltne podloge ide izrada moderne 
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sintetičke podloge na koju se preljeva akrilni hrapavi sloj koji sprječava proklizavanje, a oko 

cijelog prostora postavit će zaštitnu ogradu čime će se dobiti moderno vanjsko igralište i 

ukoliko se taj model pokaže dovoljno dobar i kvalitetan nada se da će ga proširiti i na ostala 

vanjska igrališta na području grada Vukovara. Investicija je vrijednosti 600.000,00 kn i 

sredstva su osigurana preko Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.  

R. Kovačić – s obzirom na porast broja obrta i firmi na području grada Vukovara, posebice u 

Gospodarskoj zoni zanima je kakav je utjecaj navedenog na broj radnih mjesta na području 

grada. 

I. Mujkić – prema podacima Obrtničke komore 60-tak je novootvorenih obrta u proteklih 

godinu dana, a sukladno tome raste i broj novih radnih mjesta za 6,3 % što je 580 novih 

radnih mjesta u Vukovaru u proteklih godinu dana. Nakon Mirne reintegracije rekord je 

postignut 2009. kada je bilo oko 10,500 zaposlenih, do 2014. taj broj je opao za 1,500, dakle 

pali smo na oko 9,000. Od 2015. ta brojka raste sukladno naporima koje Grad ulaže u razvoj 

poduzetništva. Nastavit će i dalje s ovim mjerama. 

D. Maduna – kao branitelja zanimaju ga teme vezane za tu skupinu, nastavlja i kaže da je prije 

tri dana bilo obilježavanje Dana branitelja grada Vukovara, mada više preferira obilježavanje 

koje je bilo 24. kolovoza kada je počeo pravi napad na grad i otpor uz potporu kolega iz 

Varaždina i pripadnika HOS-a. Što se bitno dogodilo 10. ožujka ne zna, osim što je bilo 

postrojavanje na kojem je i bio, čak nisu bili ni popisani, nisu dobili ni rasporede. Nema 

problem s datumom obilježavanja, to je odluka gradonačelnika i poštuje je. Na ovogodišnjem 

obilježavanju, 10. ožujka 2019. dogodio se bojkot i ignoriranje tog datuma, nije došao ni 

premijer, ni predsjednica, niti itko iz državnog vrha, misli da su trebali biti tu, posebno 

ministar obrane i ministar MUP-a, napominje da ni župan VSŽ Božo Galić nije došao. Smatra 

da je to sramota za Vukovar i njegovu ulogu u Domovinskom ratu, dok su u Lici proveli dane 

radi izbora za Ličko-senjsku županiju. Vlada nema takav odnos prema drugim gradovima što 

je vidljivo na primjeru grada Splita jer kada oni obilježavaju dane 4. gardijske brigade Flota 

ratne mornarice uplovljava u gradsku luku i pozdravlja nazočne sirenama, migovi paraju nebo 

nad Splitom, a u počasnoj loži je cijela Vlada na čelu s premijerom i predsjednicom RH. Pita 

smatra li ovakav odnos Vlade prema Vukovaru osobnim neuspjehom i rezultatom njegovih 

poteza u posljednje vrijeme koji se nisu svidjeli premijeru i ljudima oko njega, a koje neki 

tumače možda i neosnovanim hranjenjem osobnog ega i pokušajem stvaranja kulta ličnosti 

mimo političkog sustava kojem pripada, a na štetu Grada Vukovara. Kao primjer navodi 

blokiranje zakona o Vukovaru te pita što misli o tome. 

Gradonačelnik – odgovara da datum obilježavanja dana branitelja nije njegova odluka, već je 

26 braniteljskih udruga glasanjem odlučile da će obilježavanje biti 10. ožujka. Nema dojam da 

su premijer, predsjednica i državni vrh sabotirali Vukovar, jer je do sada uvijek netko iz 

ministarstva bio na danima obilježavanja, premijer i predsjednica nisu nikada, no naglašava 

da je ova Vlada i čelni ljudi po nekoliko puta godišnje u Gradu Vukovaru upravo na datume 

povezane s Domovinskim ratom i na taj način odaju priznanje Vukovaru i Domovinskom 

ratu, bilo da se govori o 18.studenom ili o promociji kadeta, odnosno polaznika vojnih škola 

kada su predsjednica i ministri obavezno tu. Smatra da svako ima svoje mišljenje no 

napominje da smo s ovom Vladom s predsjednicom u suradnji, po prvi puta dobili generala s 

područja grada Vukovara, g. Živanovića i bio je usko povezan i surađivao je kako bi došlo do 

tog čina. Vraćena je promocija polaznika vojnih škola s područja RH u Grad Vukovar što je u 

vrijeme prethodne Vlade bilo ukinuto i dalje su u tijeku radovi na uklanjanju ruševina u režiji 

inženjerijskih postrojbi hrvatske vojske koju su usvojili s resornim ministarstvom. Podsjeća 

da je nakon predsjednice drugu zastavu s Vodotornja, kao poklon, dobio potpredsjednik Vlade 

general D. Krstičević, ministar obrane i to zato što su ponovno kroz inicijativu Grada 

Vukovara doveli prvi puta hrvatsku vojsku u Vukovar i smjestili ju u vojarnu, izgradili nove 

kapacitete, otvorili Vojarnu 204. brigade, sve nabrojano su argumenti i ne zna je li moglo biti 
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više i učinjeno nego što je. Mnogi su projekti u tijeku, a jednom od njih je i danas dio 

dnevnog reda. Osjeća potporu i nema osjećaj da je Vukovar zapostavljan, svi su nebrojeno 

puta bili u posjetu Gradu Vukovaru, previše obilježavanja i obljetnica imamo da bi na svaku 

došao netko iz Vlade. 

D. Maduna – na tragu onog što je gradonačelnik pokušao do sada poduzeti vezano za 

procesuiranje ratnih zločina i svega ostalog predlože da se angažira i u pronalaženju tijela 

nestalih branitelja i građana grada Vukovara. Došao je do spoznaje da MUP nudi nagradu za 

informaciju koja će dovesti do pronalaženje tijela mrtve osobe od 40.000,00 kn što nije znao. 

Možda bi mogao potencirati i promidžbu te stvari jer možda postoje ljudi koji će za 40.000,00 

kn reći ono što znaju. 

Gradonačelnik – poziva sve da se uključe u to i imaju na umu pravdu i obitelji onih koji nisu 

pronađeni. 

A. Pribičević – postavlja pitanje vezano za sanaciju cestovne infrastrukture, konkretno 

sanaciju Ulice SR Njemačke koja je jedna od najdužih, a u vrlo lošem je stanju. Pita je li ta 

ulica u planu i programu Hrvatskih cesta za sanaciju. 

Gradonačelnik – komentira da je slično kao i s Zakonom o Vukovaru kao mjestu posebnog 

pijeteta, stvar je u Vladi i zapela je u procedurama, ulica je u planu i programu odlukom koju 

je Vlada donijela još 2016. na sjednici u Vukovaru. Ministarstvo financija je stavilo blokadu 

na projekt sanacije nerazvrstanih cesta, čekaju da se problem riješi, nisu zadovoljni što sve 

toliko traje. Vrijednost radova za tu ulicu je oko 10 mil kuna, program uključuje i 

Preradovićevu, Bogdanovačku i Dugu ulicu i ludo bi bilo započeti radove kad imamo novce u 

državnom proračunu. Riječ je o ulicama u lošem stanju. U Ulici SR Njemačke je izmješten 

cjevovod kanalizacije , a projektom nije bilo predviđeno vađenje postojećih cijevi pa dolazi 

do urušavanja starog cjevovoda te se stvaraju rupe. Nada se da će do ljeta imati program 

odnosno znat će jesu li u Programu Vlade nerazvrstane ceste. 

D. Buljan – komentira da nakon prošle sjednice Gradskog vijeća njegovo pitanje nije bilo u 

Vukovarskim novinama, a imao je dva pitanja. Zanima ga je li to slučajnost ili je namjerno 

tako. 

R. Rac – odgovara kako vjeruje da se radi o slučajnosti jer se slična stvar dogodila i s 

portalom jer je tekst radila kolegica koja sjednice nije pratila dosta dugo. Nakon vijećnikove 

intervencije pitao je zašto pitanje nije objavljeno nakon čega je naknadno nadopunjen tekst na 

portalu, a originalni tekst za novine je već bio predan za tiskanje  

D. Buljan – prihvatit će to kao slučajnost. Smatra da su pitanja vezana za paušal bila vrlo 

interesantna i ne vidi razlog zašto su izostavljena. 

D. Vlajčić – spominje posjet NK Vuteks Sloga, klubu u koji je u proteklih 5 godina uloženo 

preko 2,5 mil kuna. Smatra da gradonačelnik vodi dobru politiku i ne dijeli sportske klubove. 

Treneri rade jako dobar posao i uz roditelje imaju važnu ulogu u odgoju djece. Klub broji 98 

polaznika te ga zanima ima li upita od drugih sportskih klubova i planira li i dalje ulagati u 

sport i promicati ga na taj način. 

Gradonačelnik – odgovara da je bio u posjetu NK Vuteks Sloga radi investicije, odnosno 

radova na izradi pomoćnog terena. Riječ je o klubu koji je i u nogometnom smislu drugi po 

ulaganju financijskih sredstava. Željeli su izbjeći manipulacije koje su se znale događati u 

proteklim vremenima, dugovanja prema autoprijevoznicima, igračima, gradskim tvrtkama pa 

je često ispalo da je kriv gradonačelnik. Iz tog razloga je htio argumentirati koliko je sredstava 

uloženo u klub. G. Lukić je osoba koja tamo u velikoj mjeri diktira stvari i nada se da će sada 

biti puno bolje i jasnije, mada je klub kvalitetom na vrlo dobroj razini. Ostao je zatečen 

stanjem terena koji je nedopustivo loš i u buduće misli uložiti sredstva i napore kako bi to 

doveli na normalnu razinu. Kaže da imaju upita i od drugih sportskih klubova i konstantno 

ulažu u sportsku infrastrukturu vodeći računa o širim masama, žele obuhvatiti što veći broj 
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građana. Planiraju radove oko Plivališta u Borovu naselju, nove sadržaje u Adici, izgradnju 

atletske staze koja je u tijeku što govori u prilog tezi i nastavit će u tom smjeru. 

I. Naletilić – kaže da je netko u proteklim sjednicama prokomentirao kako nas kruzeri i turisti 

zaobilaze. Spominje nedavnu tiskovnu konferenciju na tu temu, iznio je podatke o porastu 

broja noćenja, rekordnom broju kruzera u 2018., i po tim podacima je vidljivo da se turizam 

razvija u pozitivnom smjeru te pita da to još malo prokomentira. 

Gradonačelnik – ulaže se puno u turuzam, dali su si truda i uložili sredstva u posjete 

sajmovima po Europi. Treba još puno napraviti, ali napravljen je iskorak i sinergija između 

Turističke zajednice, Grada Vukovara, Lučke uprave i Luke Vukovar gdje uglavnom zajedno 

nastupaju prateći trendove i način funkcioniranja. Treba biti stalno prisutan na tržištu s 

kvalitetnim promo materijalima, s kvalitetom ponudom u gradu, zato im je bitna priča oko 

hotela Dunav, odnosno voljeli bi je privesti kraju 

M. Sekulić – kaže da su predstavili promotivni spot i iznijeli podatke o turističkim 

pokazateljima u gradu. Bilježe porast uplovljavanja kruzera, u 2018. ih je bilo 231 što je 

rekordan broj, s preko 31000 posjetitelja i gostiju. Ove godine najavljeno je 240 kruzera što u 

konačnici bude i više s obzirom da je plovnost Dunava u Vukovaru 365 dana godišnje, a i 

drugi se preusmjeravaju na Vukovar ako drugdje ne mogu pristati. Prvi kruzer stiže u petak, 

organizirat će doček što će i medijski popratiti, otvara se sezona koja traje do studenog. 

Vukovar nije samo luka u koju se pristaje nego i odredište koje se posjećuje i obilazi. Obilaze 

se Gradski muzej, Muzej vučedolske kulture, memorijalna mjesta i centar grada, ostvarena je 

suradnja i s glazbenom školom koji nastupima obogaćuju program. Interes za Vukovar raste, 

očekuju dolazak Dubrovačko-neretvanske županije s njihovim agencijama jer dvije agencije 

koje posluju u Vukovaru su iz Dubrovnika, obići će Vukovarsko-srijemsku i Osječko-

baranjsku županiju, ukazat će im na sve potencijale i sve što Grad Vukovar nudi. Rade dobar 

posao, obilaze sajmove, zabilježeno je povećanje noćenja za 4% putem sustava eVizitor, 

rezultati iz godine u godinu rastu i u tom smjeru nastavljaju raditi. 

 

Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik kaže da ima prijedloga za dopunu Dnevnog reda točkom: „Donošenje 

Odluke kojom se utvrđuje zajednički interes RH, Ministarstva  unutarnjih poslova i 

Grada Vukovara za obnovom i uređenjem nekretnine u Ulica Rudolfa Perešina br. 3“  

 

Predsjednik daje na glasanje dopunsku točku i ista je s 19 glasova „ZA“ i jednim 

glasom „PROTIV“ (D. Buljan) usvojena. 

 

Vijećnica M. Semenić Rutko traži povlačenje točke „Donošenje Odluke o prigovorima 

na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području 

Grada Vukovara“ i točke „Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Vukovara“ s Dnevnog reda. 

Predsjednik prijedlog za povlačenje točke daje na glasanje i isti je s 3 glasa „ZA“ 

(ŽIVI ZID, 365-MB-STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI, D. Buljan) odbija. 

 

Vijećnica B. Gaća odlazi sa sjednice radi obaveza, prisutno 19 vijećnika. 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda s dopunskom točkom te je isti 

s 17 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ (365-MB-STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI, D. 

Buljan) usvojen 
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D N E V N I     R E D 

1. Razmatranje izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. 

(Izvjestitelj: gradonačelnik) 

2. Donošenje Odluke kojom se utvrđuje zajednički interes RH, Ministarstva unutarnjih 

poslova i Grada Vukovara za obnovom i uređenjem nekretnine u Ulica Rudolfa 

Perešina br. 3 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i gradonačelnik 

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja 

Vukovar 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i R. Marić) 

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2018. 

Gradskog muzeja Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić) 

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2018. 

Gradske knjižnice Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić) 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2018. Javne 

ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić) 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2018. Javne 

vatrogasne postrojbe Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić) 

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za 2018. Dječjeg vrtića 

Vukovar 1 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić) 

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća za 2018. Dječjeg vrtića 

Vukovar 2 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Latinović) 

10. Donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Vukovara 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i M. Grubišić) 

11. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu RH na području Grada Vukovara 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i M. Grubišić) 

12. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vukovara 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i M. Grubišić) 

13. Donošenje Pravilnika za dodjelu oznake „Vrhunsko vukovarsko“ 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i M. Grubišić) 

14. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada 

Vukovara za 2019. godinu 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i M. Grubišić) 

15. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je 

osnivač Grad Vukovar 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i D. Kobašević) 

16. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o stipendiranju učenika i studenata 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i D. Kobašević) 

17. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva Grada Vukovara za 2019. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 
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18. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana 

Gradskog savjeta mladih grada Vukovara za 2019. 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i D. Kobašević) 

19. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i Ž. Pul) 

20. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama  

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i D. Čulig) 

21. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2018. 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i B. Šekuljica) 

22. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2019. 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i B. Šekuljica) 

23. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Grada Vukovara 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i B. Šekuljica) 

24. Prijedlozi i informacije 

 

Vijećnica M. Semenić Rutko napustila sjednicu, prisutno  18 vijećnika. 

 

TOČKA 1. 

RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 

SRPNJA DO PROSINCA 2018. 

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Nikolić, gradonačelnik, D. Vlajčić, K. Ozdanovac, P. Mišić, F. 

Sušac i G. Bošnjak. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJE ZAJEDNIČKI INTERES RH, 

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I GRADA VUKOVARA ZA OBNOVOM 

I UREĐENJEM NEKRETNINE U ULICA RUDOLFA PEREŠINA BR. 3 

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

normativnu djelatnost i gradonačelnik. 

 

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. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, gradonačelnik, predsjednik. 

Nakon rasprave potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje te s 15 glasova „ZA“ i 3 

glasa „SUZDRŽAN“ (ŽIVI ZID I SDP) donosi  

O D L U K A 

I. 

Ovom se Odlukom utvrđuje zajednički interes Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih 

poslova i Grada Vukovara za obnovom i uređenjem nekretnine  u vlasništvu Republike 

Hrvatske na k.č.br. 19, kuća broj 3 u ulici Rudolfa Perešina,  površine 555 m2, upisane u 

zk.ul.br. 9941 k.o. Vukovar za potrebe ustrojstvenih jedinica MUP – a, Policijske uprave 

vukovarsko – srijemske. 
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II. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju  

uređenja i prenamjene nekretnine u Vukovaru, Rudolfa Perešina 3. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT 

GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 

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

normativnu djelatnost i R. Marić – ravnateljica Gradskog muzeja 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 – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan i R. Marić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te jednoglasno (18) donosi  

O  D  L  U  K  A 

 Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Gradskog muzeja Vukovar, 

donesenog na IV. sjednici Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Vukovar, održanoj 31. siječnja 

2019. godine, u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2018. GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora financije i proračun i R. Marić – 

ravnateljica Gradskog muzeja 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 – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Maduna i R. Marić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi  

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2018. godinu Gradskog muzeja 

Vukovar. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 



 
12 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2018. GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 

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

– ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi  

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2018. godinu Gradske knjižnice 

Vukovar. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2018. JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM 

VUKOVAR 

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

– ravnateljica Javne ustanove Hrvatski dom Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: S. Kolar i I. Miličić. 

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

jednim glasom „SUZDRŽAN (DSS) donosi  

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2018. godinu Javne ustanove u 

kulturi Hrvatski dom Vukovar. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2018. JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR 

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

zapovjednik JVP Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 
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F. Sušac - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi  

ODLUKA 

Prihvaća se Financijsko izvješće o radu i financijsko izvješće za 2018. godinu Javne 

vatrogasne postrojbe Vukovar . 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2018. 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1 

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

– ravnateljica 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. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi  

O D L U K A 
Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Vukovar I za 2018. godinu, koje je 

usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, 28. siječnja 2019. godine. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2018. 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 2 

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

Latinović – ravnateljica DV Vukovar 2. 

 

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. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) 

O D L U K A 
Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Vukovar II za 2018. godinu, koje je 

usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, 28. siječnja 2019. godine. 
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Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIGOVORIMA NA PRIJEDLOG PROGRAMA 

RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH NA 

PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

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

djelatnosti 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 – nakon rasprave - prihvaća se. 

S. Kolar - ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave - suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, predsjednik, M. Grubišić, D. Maduna, P. Mišić, G. 

Bošnjak. 

 

Vijećnik Darko Buljan napustio sjednicu nakon druge opomene i nemogućnosti sudjelovanja 

u raspravama i glasanju po točkama. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“, 

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSSI DSS) donosi  

O D L U K A 

o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim  

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara 

1. Ne prihvaća se prigovor tvrtke Vupik d.d. iz Vukovara, od 5.veljače 2019. g., na 

prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području grada Vukovara, kojim se traži izmjena predviđenog oblika 

raspolaganja katastarskih čestica koje su u zakupu Vupik-a d.d. (temeljem Ugovora o 

dugogodišnjem i privremenom zakupu) iz predviđenog oblika raspolaganja „povrat“ u 

oblik raspolaganja „zakup“. 

2.  Ne prihvaća se prigovor Zdenke Mudri iz Vukovara, od 8.veljače 2019. g., na 

prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području grada Vukovara, kojim se traži izmjena oblika raspolaganja 

k.č.br. 5362/1 i k.č.br. 5362/2, k.o. Vukovar, iz  predviđenog oblika raspolaganja 

„zakup“ u oblik raspolaganja „povrat“.       

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA 

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU GRADA 

VUKOVARA 

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

normativnu djelatnosti i M. Grubišić – pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i 

međunarodnu suradnju. 
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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. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“, jednim glasom 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) i jednim glasom „SUZDRŽAN“ (DSS)  donosi  

O D L U K A 

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara 

I. 

 Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Vukovara, koji čini sastavni dio ove Odluke. 

II. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o usvajanju Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, br.  5/2018) 

 

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

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA 

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

normativnu djelatnosti 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. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: S. Kolar i M. Grubišić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi  

O D L U K A 

o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vukovara 

 

 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE PRAVILNIKA ZA DODJELU OZNAKE „VRHUNSKO 

VUKOVARSKO“ 

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

normativnu djelatnosti i M. Grubišić – pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i 

međunarodnu suradnju. 

 



 
16 

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-prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, M. Grubišić, D. Benaković, F. Sušac. 

Nakon rasprave potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) 

donosi  

P R A V I L N I K 

ZA DODJELU OZNAKE „VRHUNSKO VUKOVARSKO“ 

 

 Tekst Pravilnika se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA 

NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA ZA 2019. GODINU 

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

normativnu djelatnosti 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. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: B. Nikolić i M. Grubišić. 

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

jednim glasom „SUZDRŽAN“ (DSS) donosi  

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA ZA 2019. GODINU 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA IMOVINE 

ŠKOLSKIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VUKOVAR 

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 – prihvaća se. 

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

 

A. Pribičević predlaže amandman kojim bi se u Odluci dodao u članku 21. i stavak 2 koji bi 

regulirao plaćanje naknade radniku. 
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U raspravi je sudjelovali: A. Pribičević, D. Kobašević, K. Ozdanovac, D. Vlajčić, G. Bošnjak.  

 

Nakon rasprave vijećnik A. Pribičević povlači amandman. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi  

ODLUKA 

o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova 

kojima je osnivač Grad Vukovar 

 

 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 16. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O STIPENDIRANJU 

UČENIKA I STUDENATA 

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 –prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Maduna, D. Kobašević, S. Kolar, G. Bošnjak, K. Ozdanovac, D. 

Vlajčić, A. Pribičević. 

Vijećnik S. Kolar predlaže amandman kojim bi se u članku 7. izbrisao stavak 5. kojim se 

ograničavaju stipendije samo za one koji se školuju u Republici Hrvatskoj. 

Predlagatelj: M. Pavliček ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje na glasanje prijedlog amandmana  i isti je s 4 glasa „ZA“ odbijen. 

 

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

glas „PROTIV“ (SDSS) i jednim glasom „SUZDRŽAN“ (DSS) donosi  
ODLUKA 

o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata 

Članak 1. 

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata od 26. studenog 2018. (“Službeni vjesnik“ Grada 

Vukovara, broj 11/18 ), članak 2. mijenja se i glasi: “Stipendije se dodjeljuju iz sredstava koja 

u svom proračunu osigurava Grad Vukovar kao i iz posebno prikupljenih sredstava (donacije i 

drugi izvori), za jednu školsku/akademsku godinu“. 

Članak 2. 

Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi: “Stipendije iz proračunskih sredstava Grada Vukovara, 

koje će biti namijenjene za stipendiranje deficitarnih zvanja, dodijelit će se studentima svih 

godina studija, sukladno kriterijima ove Odluke“.  

Članak 3. 

Članak 6. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi: “-redovitim studentima svih godina studija, koji 

se školuju za deficitarna zvanja“. 

Članak 4. 

Članak 9. stavak 4. mijenja se i glasi: “Natječaj za dodjelu stipendija provodi se na početku 

školske/akademske godine, a najkasnije do kraja prosinca tekuće godine“. 



 
18 

Članak 5. 

U članku 15. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

“Iznimno, od stavka 1. ovog članka, ukoliko na osnovi provedenog postupka bodovanja i 

utvrđenih lista kandidata iz članka 14. stavka 3. ove Odluke nisu dodijeljene sve stipendije 

predviđene odlukom gradonačelnika iz članka 4. Odluke, a proračunska sredstva Grada 

Vukovara to dozvoljavaju, gradonačelnik može, na prijedlog Povjerenstva, donijeti odluku o 

dodjeli stipendija i učenicima /studentima s uspjehom ispod onog propisanog člankom 13. 

stavkom 2.,3., i 4. ove Odluke i to prema utvrđenom prosjeku ocjena učenika/studenata.  
Članak 6. 

U članku 15. dodaje se stavak 3., koji glasi:  

“U postupku iz stavka 2. ovog članka, Povjerenstvo na osnovi prosjeka ocjena učenika /studenata, od 

najboljeg do najlošijeg, utvrđuje: 

-Prijedlog liste kandidata učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja s uspjehom ispod 4,00, 

-Prijedlog liste kandidata studenata visokih učilišta za deficitarna zvanja s uspjehom ispod 3,00, i 

-Prijedlog liste kandidata studenata visokih učilišta za ostala zvanja s uspjehom ispod 3,00, za koje se 

predlaže dodjela stipendije“. 

Članak 7. 

U članku 15. dodaje se stavak 4., koji glasi:  

“Ukoliko na listama iz stavka 3. ovog članka dva ili više kandidata imaju isti prosjek ocjena prednost 

će se dati kandidatu koji ostvari više bodova prema članku 13. stavku 5. ove Odluke. Ukoliko se i tada 

ne utvrdi koji kandidat ima prednost, prednost će se dati djetetu hrvatskog ratnog vojnog invalida i 

djetetu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.“ 

Članak 8. 

U članku 15. dodaje se stavak 5., koji glasi: 

“Na Prijedloge liste kandidata iz stavka 3. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 

14. stavka 4.-9. ove Odluke“. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 17. 

DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 

GRADA VUKOVARA ZA 2019. 

Uvodno obrazloženje dali su T. šota – predsjednik Odbora za financije i proračun 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 – nakon rasprave - prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: S. Kolar i D. Kobašević. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi  

ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva Grada Vukovara za 2019. godinu 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 18. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI 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 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 –prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak i D. Vlajčić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi  

O D L U K A   

O  I Z M J E N I  O D L U K E 

 U Odluci o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih 

Grada Vukovara za 2019. godinu („Službeni vjesnik“ br. 12/18) u točki II. riječi: „Ova 

Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.“ mijenjaju se i glase: „Ova 

Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.“ 

 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 19. 

DONOŠENJE ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ 

UPORABI 

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

normativnu djelatnosti i Ž. Pul – privremena pročelnica 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 –prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi 

O D L U K A 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

I. 

Ovom Odlukom ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u 

vlasništvu Grada Vukovara, upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vukovaru kao 

put Mirogojska, upisana na k.č. br. 1571/2 u zk. ul. br. 9863 k.o. Vukovar, budući je došlo do 

trajnog prestanka potrebe korištenja predmetne nekretnine kao puta.   
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II. 

Ova Odluka dostavit će se nadležnom Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u 

Vukovaru, radi provedbe brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz točke 

I. ove Odluke. 

III. 

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu 

dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 20. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE 

UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM 

JAVNIM POVRŠINAMA 

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

normativnu djelatnosti i I. Štrangarević – direktor tvrtke Komunalac d.o.o. 

 

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. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, B. Nikolić, I. Štrangarević, A. Pribičević i M. Pavliček. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

parkiranja na uređenim javnim površinama 

Daje se prethodna suglasnost isporučitelju komunalne usluge trgovačkom društvu 

Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Sajmište 174, Vukovar, OIB: 83101904488, 

na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama.   

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 21. 

DONOŠENJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA U 2018. 

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 –prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi 
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ANALIZA STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA U 2018. GODINI 

 

Tekst Analize se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 22. 

DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA U 2019. 

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 –prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16-vijećnik F. Sušac nije 

prisutan) donosi 

PLAN RAZVOJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA ZA 2019. GODINU 

 

Tekst Plana se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 23. 

DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA 

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

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 –prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi 

O D L U K A 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

na području Grada Vukovara 
Članak 1. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Vukovara su: 

1. Komunalac d.o.o. Vukovar, Sajmište 174 

OIB: 83101904488 
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2. Vodovod Grada Vukovara d.o.o. Vukovar, Jana Bate 4 

OIB:9586379853 

3. Tehnostan d.o.o. Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 23 

OIB:91347134540 

Članak 2. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 1. Su one pravne osobe 

koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima 

najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Vukovara.  

Članak 3. 

Pravne osobe iz članka 1. Ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Grada Vukovara. 

Članak 4. 

Pravnim osobama iz članka 1.ove Odluke izvršno tijelo dostavit će izvod iz Plana 

Djelovanja civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju 

provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća 

Članak 5. 

Temeljem dostavljenog Plana djelovanja, pravne osobe od interesa za sustav civilne 

zaštite Grada Vukovara u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih 

mjera i aktivnosti. 

Članak 6. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području 

Grada Vukovara ( „Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 9/15 i broj 5/16 ).  

Članak 7. 

Po jedan primjerak ( kopija ) ove Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj 

Odluci i Ministarstvu unutarnjih poslova – Područnoj službi za civilnu zaštitu Vukovar. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 24. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

Dovršeno u 13.10 sati. 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Tomislav Šota, dr.med.vet. 


