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Z A P I S N I K 

 

s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 23. prosinca 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, 

Jasmina Jukić, Tomislav Šota, Filip Sušac, Igor Naletilić, David 

Vlajčić, Renata Kovačić, Domagoj Bilić, Darija Benaković, Sava 

Manojlović, Biljana Gaća, Mirjana Semenić Rutko, Pavao Josić, 

Aleksandar Pribičević, Vesna Vujić i Srđan Kolar,  

 

Odsutni vijećnici: Borislav Nikolić, Predrag Mišić, Goran Bošnjak i Darko Buljan, 

   

Ostali nazočni: gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika Ivana Mujkić, Marijan 

Pavliček i Srđan Milaković  

Pročelnici – S. Tokić, Ž. Pul, D. Kobašević, V. Šibalić, M. Grubišić, N. 

Gažo, D. Čulig, I. Antolović 

D. Tišov – Vodovod grada Vukovara 

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

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

D. Dejanović – Javna vatrogasna postrojba Vukovar 

V. Žilić – Vukovarska razvojna agencija d.o.o. 

R. Rac – Hrvatski radio Vukovar 

J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar 

K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o. 

R. Marić – Gradski muzej Vukovar 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

M. Latinović – DV Vukovar 2 

M. Kulić – DV Vukovar 1 

I. Szabo – Sportski objekti Vukovar 

M. Sekulić – Turistička zajednica Vukovar 

M. Tomić – Savjet mladih 

Barbara Kasalo – Savjet mladih 

predstavnici medija 

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i poziva Anitu Sesvečan, referenticu 

za opće i kadrovske poslove 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 25. sjednice, održane 18. 

listopada 2019. 

Primjedbi nije bilo. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 25. sjednice, održane 18. 

listopada 2019. i isti je s 18 glasova „ZA“ i jednim glasom „PRPTIV“ (ŽIVI ZID) usvojen. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

B. Gaća – prvo pitanje u ime Kluba postavlja vezano za energetsku učinkovitost u Borovu 

naselju. Ističe probleme sa sastanka stanara zgrada pod nazivom „banane“ koji su prije dvije 

godine poslali zahtjev Tehnostanu za energetsku učinkovitost zgrade jer je loše obnovljena i 

takav zahvat bi stanarima umanjio troškove grijanja. U trenutku slanja zahtjeva bilo je malo 
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vlasnika stanova i nisu prikupili dovoljan broj potpisa. Tada je rečeno da će zgrade biti 

sufinancirane 100% za energetsku obnovu, a ovih dana su dobili prijedlog Tehnostana da od 

sredstava pričuve podmire troškove izrade projektne dokumentacije koja je potrebna za 

energetsku učinkovitost. Rečeno im je da će biti pokriveno 60% troškova energentske obnove 

te će 40% iznosa snositi vlasnici stanova kroz povećanje cijene pričuve. Smatra da je to 

nepravedno u odnosu na većinu zgrada koje su obnovljene i koje su imale u cijelosti 

pokrivene troškove energetske obnove. Pita može li Grad participirati u pokrivanju dijela 

troškova kroz proračun ili kako je bilo riječi, kroz Intervencijski plan. 

M. Pavliček – odgovara da je činjenica kako je za većinu zgrada koje su aplicirale i provele 

energetsku učinkovitost podignuta cijena pričuvu ovisno o potrebama. Dodaje da su u 

proračunu osigurali 3 mil kuna za sufinanciranje energetske učinkovitosti, a do sada je to bilo 

u omjeru od 20%. Ukoliko zgrada prođe na natječaju zadržat će se taj omjer postotka 

sufinanciranja, no na isto utječe i broj zgada koje će ići u energetsku obnovu u toj godini. No 

sigurno je da će jedan dio troškova sufinancirati Grad Vukovar. 

K. Lovrenščak – u prilici je iznijeti informacije vezane za najavljeni natječaj za energetsku 

obnovu višestambenih zgrada koji će najvjerojatnije biti objavljen početkom godine. Već su 

objavili vijest na web stranici tvrtke i održali nekoliko preliminarnih sastanaka u Gradu 

Vukovaru i Gradu Iloku i upoznali potencijalne predstavnike određenih zgrada koji su 

zainteresirani za energetsku obnovu da dođu u tvrtku kako bi ih informirali o temi. Za zgradu 

koja je tema pitanja kaže da ima dobar preduvjet da se financira energetsko certificiranje i 

doradi glavni projekt. Za sada ne može ništa više reći jer ne zna koji će biti uvjeti natječaja, 

kad bude objavljen znat će detalje, ali smatra da bi bilo dobro napraviti pripremu jer će 

natječaj ići po principu najbržeg prsta, a neki Gradovi već imaju oko 500-600 prijavljenih 

projektnih prijedloga tako da je važno prilikom objave natječaja imati spremnu 

dokumentaciju. Kaže da su u proteklim natječajima uvjeti bili da zgrada mora biti jedinstvena 

arhitektonska cjelina što povećava cijelu investiciju i daje ljepši izgled cijeloj građevini. Drugi 

uvjet je bio da zgrada bude minimalni energetski razred D što eliminira veliku većinu zgrada 

u Vukovaru koje su nakon obnove spale u energetski razred C. Dodaje kako su se neke zgrade 

u međuvremenu pokvarile po pitanju energetskog razreda pa su predložili novo energetsko 

certificiranje, ali ne može reći da će ponovnim pregledom određena zgrada uči u niži 

energetski razred, rizik će preuzeti stanari, kao i rizik hoće li uspjeti dobiti sredstva od Fonda 

za zaštitu okoliša. Smatra da treba u što većoj mjeri aplicirati na natječaj i iskoristiti poticajna 

sredstva Fonda.  

B. Gaća – kaže da je stanarima problematičan rizik koji trebaju preuzeti, no nada se pozitivnoj 

odluci jer smatra da je energetska obnova važna. Drugo pitanje postavlja vezano za napuštene 

životinje. Ovom prilikom pohvaljuje pročelnika D. Čuliga na suradnji i brzom reagiranju po 

prijavama. Pošto je na dnevnom redu Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama komentira 

kako je navedeno kako građani moraju postupati s napuštenim, ozlijeđenim životinjama, ali 

nisu navedeni ni uređene sankcije. Smatra da bi bilo dobro da su navedene i istaknute 

sankcije. Zanima je i što će biti sa skloništem za životinje. Komentira kako je Odlukom 

navedeno da Grad izdvaja određena sredstva skloništu u Vinkovcima, no ono je stalno puno. 

Pita kako se dugotrajno namjerava riješiti problem zbrinjavanja napuštenih životinja, 

pogotovo pasa jer oni u konačnici u ekstremnim uvjetima mogu pobjesniti te su tada opasni za 

okolinu. 

Gradonačelnik – kaže da razgovaraju s volonterima koji su aktivni na području Grada 

Vukovara po pitanju zbrinjavanja pasa i traže rješenja kako bi išli u smjeru izgradnje 

smještaja za životinje s područja grada. Nada se skorom nalaženju rješenja. 

D. Čulig – odgovara da su se prilikom sastavljanja Odluke držali zakona jer smatra da je 

najrelevantniji za sankcioniranje neodgovornih vlasnika životinja te nisu htjeli ići u dodatnu 
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razradu jer je zakon dobro razrađen. Za smještaj kaže da ukoliko netko ima partnera koji bi 

sudjelovao u tom projektu Grad je tu za sva pitanja i dogovore u okviru zakona. Interes Grada 

je riješiti problem dugoročno u što kraćem vremenu i na što bolji način. Grad tom problemu 

pristupa odgovorno, sklopljen je ugovor sa udrugom iz Vinkovaca i imaju relativno dobru 

suradnju no nema dovoljno slobodnih mjesta. Kada je u pitanju bijesan pas on je zbrinut i do 

sada nisu imali takvih problema. 

B. Gaća – pita koliko je do sada kažnjeno neodgovornih vlasnika ili osoba koje su nasilne 

prema životinjama na području Grada Vukovara. 

D. Čulig – misli da je kažnjeno pet osoba, a pasa koji su uhvaćeni s čipom, čiji vlasnici su se 

neodgovorno odnosili prema njima kaže da su psi vraćeni vlasnicima koji su platili troškove 

koji su nastali. Sve informacije će detaljnije i točnije dati putem pisanog odgovora. 

S. Kolar – postavlja pitanje vezano za elementarnu nepogodu. Pročelnica mu je odgovorila da 

je Grad odradio sve prema ministarstvu i Vladi te da očekuju odgovor. Zanima ga je li nešto 

došlo po tom pitanju, ako nisu pita što će poduzeti jer je činjenica da je Grad pretrpio znatne 

štete. 

Gradonačelnik – kaže da novih spoznaja nemaju. Napravit će sve što mogu kao i do sada 

putem UO za gospodarstvo kako bi građani što prije dobili sredstva. Dinamika isplate 

troškova od strane države je nešto na što Grad ne može utjecati. 

P. Josić – postavlja pitanje vezano za 1.300.000,00 kn sredstava izvučenih iz Vodovoda koje 

je postavlja njegov kolega u više navrata i na što je bio ismijan. Ponovno pita što je s tim 

novcem, što je napravljeno tim novcem. 

Gradonačelnik – negoduje načinu na koji se vijećnik izražava te smatra da bi se vijećnik 

trebao držati Poslovnika. 

Predsjednik – smatra da na takva pitanja ne treba odgovarati. 

Gradonačelnik – ima osjećaj da vijećnik aludira na kriminal i korupciju te moli direktora 

tvrtke Vodovod grada Vukovara da ponovno objasni vijećniku odgovor koji je dobio. 

D. Tišov – komentira kako se vijećnik hvali da će prijavom dokazati kako je gradonačelnik 

izvlačio novac i radio kriminalne radnje no institucija koja je vršila reviziju po prijavi (OLAF) 

dala je mišljenje čiji sadržaj prenosi skraćeno. Navedeno je da je dana 2. 10. 2017. OLAF 

primio informacije člana Gradskog vijeća o potencijalnoj zloupotrebi sredstava. Prijava se 

odnosila na više točaka, OLAF je izvršio dvije provjere na licu mjesta, obavio razgovor sa 

svjedocima i pribavio sve relevantne informacije od hrvatskih vlasti. Zaključno navodi izvora 

nisu potvrđeni u istrazi. Optužbe koje je vijećnik naveo su neistinite, lažne, a iznesene su na 

račun tvrtke Vodovod, Gradonačelnika Grada Vukovara i drugih institucija. U 1. navodu stoji 

sumnja da je Vodovod platio izvođaču nepredviđene radove u iznosu od 13 mil kn bez 

ugovora, nakon analize OLAF zaključuje da se navod odbacuje. Navodi 2 i 3 optužnice usko 

su povezani pa ih je OLAF istraživao zajedno – navod 2. odnose se na potpisane radne 

situacije za opremu koja je nabavljena, a nije ugrađena, navod 3. – u svibnju 2017. Vodovod 

je uplatio Gradnji cca 2 mil kn za opremu koja nikada nije isporučena. Nakon istražnih radnji 

OLAFA točke 2. i 3. zaključuje da dvije tvrdnje povezane s kupnjom opreme nisu potvrđene. 

Navod 4. kako su sredstva namijenjena za kupnju kolektora na Petri skeli iskorištena za 

dovršetak provedbe drugog projekta u Vukovarskoj tržnici – nije utvrđena niti jedna 

nepravilnost u vezi s navodom. Navod 5. dok Gradnja d.o.o Osijek nije stavljena pod kontrolu 

banke Vodovod je plaćao izravno podizvođačima, od tada plaća tvrtki Gradnja Osijek dok 

Vodovod i dalje treba plaćati izravno podizvođačima – OLAF kaže da je utvrđena i da je 

podizvođačima zapravo izravno platio naručitelj radova Vodovod grada Vukovara čak i nakon 

što su bankovni računi Gradnje blokirani prema uputama Ministarstva gospodarstva, 

poduzetništva i obrta. Svih 5 točaka koje je vijećnik iznio su neistine. U međuvremenu 

vijećnik iznosi još jednu točku koja se odnosi na komunalni doprinos, OLAF to uzima u 

razmatranje tijekom istrage s obzirom da je vijećnik nadopunio sumnje i nakon detaljne 
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analize te točke donosi zaključak – istragom nije utvrđeno da su troškovi komunalnog 

doprinosa zapravo uključeni u licitacijsku ponudu odabranog ponuditelja, a time i u naplatu 

ugovornom tijelu. Kao posljedice toga u konkretnom se slučaju ne može utvrditi financijski 

utjecaj koji proizlazi iz nepravilnosti iako je Hrvatska vlast, Hrvatske vode odlučila smanjiti 

opravdani izdatak iz točke 1.4 kako bi se uklonila bilo kakva sumnja, iako je hrvatska vlast 

odlučila smanjiti opravdani izdatak iz točke 1.4 koji se odnosi na komunalne doprinose.  

S obzirom da vijećnik hvali rad nekadašnje uprave tvrtke Vodovod navodi kako je OLAF 

utvrdio i isto napisao u zaključku – istragom je utvrđena nepravilnost u dokumentaciji javnog 

naručitelja koja se odnosi na ugovor o izvođenju radova na projektiranju izgradnje uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda zapravo dokumentacija u javnom natječaju nije uzela u obzir 

pravni okvir koje projekte ove infrastrukture izuzima od plaćanja komunalnog doprinosa. 

Komentira da to znači kako je u dokumentaciji korišten stari zakon o vodama iz 2013. I nisu 

se ugradile odredbe kojima se oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa. Sporna stavka u 

dokumentaciji nije komunalni doprinos nego je ishođenje svih dozvola što uključuje i dodatno 

plaćanje i komunalnog doprinosa. Dodaje da su uputili prigovor Hrvatskim vodama i očekuju 

odgovor u skoro vrijeme da vide kako će se isto odraziti na navode koje je i vijećnik naveo, a 

očekuju i od Ministarstva regionalnog razvoja reakciju te da li će ponovno morati braniti 

određene korekcije koje se odnose na dokumentaciju javne nabave. 

P. Josić – komentira da je zamolio direktora da mu dostavi izvješće o kojem je govorio no nije 

ga dostavio i ne vjeruje da sve to piše u tom izvješću. 

D. Tišov – kaže da je izvješće stiglo prije tjedan dana, a vijećnik je upit poslao prije dva 

mjeseca i nije dobio odgovor jer su čekali izvješće OLAF-a. napominje da to izvješće može 

tražiti od Min regionalnog razvoja ili Hrvatskih voda čiji i je taj dokument, a od Vodovoda 

može tražiti očitovanje. 

 

Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik pita ima li netko prijedlog za dopunu Dnevnog reda. 

Prijedloga nije bilo. 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je isti s 18 glasova „ZA“ i 

jednim glasom „PRPTIV“ (ŽIVI ZID) usvojen 

 

D N E V N I     R E D 

1. Donošenje Zaključka o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja 

dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara 

(Izvjestitelj: F. Sušac)  

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja 

dimnjačarskih poslova 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Lovrenščak) 

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

mladih Grada Vukovara za 2020. 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Tomić) 

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan 

d.o.o. iz Vukovara za 2018. 

(Izvjestitelji: T. Šota i K. Lovrenščak) 

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva 

Komunalac d.o.o. iz Vukovara za 2018. 

(Izvjestitelji: T. Šota i I. Štrangarević) 
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6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod 

grada Vukovara d.o.o. iz Vukovara za 2018. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Tišov) 

7. Donošenje Izmjena Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području 

Grada Vukovara za 2019. 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić) 

8. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba iz područja društvenih 

djelatnosti, kulture i turizma Grada Vukovara u 2019. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 

9. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 

2019. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 

10. Donošenje izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 

Vukovara za 2019. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig) 

11. Donošenje izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig) 

12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 

2019. 

(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić) 

13. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju za 2018. za 

Grad Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić) 

14. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i V. Šibalić) 

15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

16. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

17. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja 

komunalnog linijskog prijevoza 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

18. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada 

Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

20. Donošenje Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Vukovaru 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

21. Donošenje Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja 

za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)  

22. Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Benaković i D. Kobašević) 

23. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević) 

24. Prijedlozi i informacije 
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TOČKA 1. 

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O PRESTANKU MIROVANJA MANDATA 

VIJEĆNIKA I PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI ZAMJENIKA VIJEĆNIKA U 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dao je F. Sušac – predsjednik Mandatne komisije. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“ i jednim glasom 

„SUZDRŽAN“ (MB365-STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI) donosi  

ZAKLJUČAK - prijedlog 

o prestanku mirovanja mandata vijećnika i  

prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika  

u Gradskom vijeću Grada Vukovara 
Dana 4. studenoga 2019. godine zaprimljena je pisana obavijest kojom vijećnik Pavao 

Josić prekida mirovanje vijećničkog mandata tako da mu je 12. 11. 2019. godine prestalo 

mirovanje vijećničkog mandata. 

Damir Maduna prestao je obnašati dužnost zamjenika vijećnika 12. studenoga 2019. 

godine. 

 

Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE 

UVJETE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA 

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

normativnu djelatnost i K. Lovrenščak – direktor tvrtke Tehnostan d.o.o. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) donosi 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja 

dimnjačarskih poslova 
Daje se prethodna suglasnost isporučitelju komunalne usluge trgovačkom društvu Tehnostan 

d.o.o.,  Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar, OIB: 91347134540, na Opće uvjete obavljanja 

dimnjačarskih poslova. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA VUKOVARA ZA 2020. 

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

– predsjednica Gradskog savjeta mladih. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, M. Tomić, V. Vujić, D. Vlajčić, D. Benaković. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) donosi  

O D L U K A 

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

za 2020. godinu. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA TEHNOSTAN D.O.O. IZ VUKOVARA ZA 2018. 

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

Lovrenščak – direktor tvrtke Tehnostan d.o.o. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - suzdržan. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave - prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, K. Lovrenščak, S. Kolar, B. Gaća, D. Bilić 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 17 glasova „ZA“, 

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

O D L U K A 

 o prihvaćanju izvješća o poslovanju  

trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. za 2018. g. 

Prihvaća se izvješće o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar, Dr. 

Franje Tuđmana 23, OIB: 91347134540 za 2018. godinu. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. IZ VUKOVARA ZA 2018. 

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

Štrangarević – direktor tvrtke Komunalac d.o.o. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - suzdržan. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave - prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, V. Vujić, I. Štrangarević, B. Gaća, D. Bilić, S. Kolar, D. 

Vlajčić, J. Jukić, F. Sušac. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s18 glasova „ZA“ i 

jednim glasom „SUZDRŽAN“ (SDP) donosi  

O D L U K A 

o prihvaćanju izvješća o poslovanju  

trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2018.  

Prihvaća se izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara, 

Sajmište 174, OIB: 83101904488 za 2018. godinu. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. IZ 

VUKOVARA ZA 2018. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i D. Tišov – direktor 

tvrtke Vodovod grada Vukovara d.o.o. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - suzdržan. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi si sudjelovali: P. Josić, D. Tišov, I. Naletilić i B. Gaća. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 17 glasova „ZA“, 

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

O D L U K A 

o prihvaćanju izvješća o poslovanju  

trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. za 2018. g. 

Prihvaća se izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. 

iz Vukovara, Jana Bate 4, OIB: 95863787953 za 2018. godinu. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE IZMJENA PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA 

PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA ZA 2019. 

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

Grubišić – pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju. 

 

Predsjednik moli klubove 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. 

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, M. Grubišić i P. Josić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) donosi  

I Z M J E N A 

Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za 2019. 

godinu 

I. 

U Programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za 2019. 

godinu (“Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/19), u točki IV. članak 6. stavak 1. mijenja 

se i glasi: 

 „Ovaj program provodi se planiranim Proračunskim sredstvima u iznosu od 

2.200.000.00 kuna, kroz sljedeće mjere:“  

II. 

Sve ostale odredbe Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada 

Vukovara za 2019. godinu ostaju nepromijenjene. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE PROGRAMA IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ 

PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI, KULTURE I TURIZMA GRADA 

VUKOVARA U 2019. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjedik Odbora za financije i proračun i D. 

Kobašević – pročelnik UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i 

civilno društvo. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

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

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 18 glasova „ZA“ i 

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE PROGRAMA IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

SPORTU GRADA VUKOVARA ZA 2019. 

Uvodno obrazloženje dali 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 klubove 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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B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 18 glasova „ZA“ i jednim glasom 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi  

PROGRAM IZMJENA 

Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. 

Članak 1. 

rogram javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu („Službeni vjesnik“ 

Grada Vukovara br. 10/18 i 9/19) – dalje u tekstu Program javnih potreba u sportu mijenja se 

sukladno odredbama ovog programa. 

Članak 2. 

U članku 5. Programa javnih potreba u sportu tablica broj 1. mijenja se i glasi: 

RB PROGRAMSKO PODRUČJE PLANIRANI IZNOS 

1. Poticanje i promicanje sporta 327.438,02 kn 

2. Provođenje dijela tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži 80.000,00 kn 

3. Sustav sportskih priprema i natjecanja 1.380.000,00 kn 

4. Djelovanje sportskih udruga - klubova 1.668.757,95 kn 

5. Sportska rekreacija i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom    60.000,00 kn 

6. Zajednica športskih udruga grada Vukovara 315.000,00 kn 

7. Zajednički program 450.000,00 kn 

8. 
Gospodarenje, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje sportskih 

građevina značajnih za Grad Vukovar 
623.055,00 kn 

9. Redovna pričuva 100.000,00 kn 

UKUPNO 5.004.250,97 kn 

Tablica broj 2. mijenja se i glasi: 

RB PROGRAMSKO PODRUČJE 
PLANIRANI 

IZNOS 
1. Poticanje i promicanje sporta 327.438,08 

1.1. Grad Vukovar domaćin velikih sportskih priredbi  50.000,00 

1.2. Sportske priredbe od značenja za Grad 142.438,02 

1.3. Informacijska, izdavačka i promidžbena djelatnost 10.000,00 

1.4. Aktivnosti od posebnog interesa 55.000,00 

1.5. Sportske stipendije i naknade za vrhunske sportaše 20.000,00 

1.6. Stručni poslovi u sportu – program edukacije stručnih kadrova 50.000,00 

2. Provođenje dijela tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži 80.000,00 

      2.1. Vukovarska škola sporta 80.000,00 

3. Sustav sportskih priprema i natjecanja 1.380.000,00 

3.1. Međunarodna natjecanja 30.000,00 

3.2. Sponzoriranje organizacije sportskih natjecanja 10.000,00 

3.3. Olimpijski program 10.000,00 

3.4. Korištenje sportskih objekata 760.000,00 

3.4.1. 
Korištenje sportskih objekata pod upravljanjem Javne ustanove „Sportski 

objekti Vukovar“ 
600.000,00 

3.4.2. Korištenje školskih sportskih dvorana 160.000,00 

3.5. Stručni rad 450.000,00 

3.6. Zdravstvena zaštita 120.000,00 

4. Djelovanje sportskih udruga - klubova 1.668.757,95 

5. Sportska rekreacija i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom    60.000,00 

5.1. Sportsko rekreacijske aktivnosti 10.000,00 

5.2. Sportske aktivnosti invalida i osoba s teškoćama u razvoju 50.000,00 
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6. Zajednica športskih udruga grada Vukovara i sportski savezi 315.000,00 

      6.1. Djelovanje ZSUGV 197.000,00 

      6.2. Sportski savezi 118.000,00 

7. Zajednički program 450.000,00 

7.1. Aktivnosti Grada Vukovara u sportu 45.000,00 

7.2. Posebni programi 400.000,00 

7.3. Znanstveni i razvojni projekti u funkciji sporta 5.000,00 

8. 
Gospodarenje, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje sportskih građevina značajnih 

za Grad Vukovar 
623.055,00 

8.1. Održavanje i izgradnja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara 608.055,00 

8.1.1. 
Sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina u vlasništvu Grada 

Vukovara koji su povjereni u zakup ili na upravljanje sportskim klubovima  
150.000,00 

8.1.2. 
Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara kojima 

upravljaju sportski klubovi  
125.000,00 

8.1.3. 
Izgradnja, opremanje i hitne intervencije na sportskim građevinama u 

vlasništvu Grada Vukovara kojima upravljaju sportski klubovi  
33.055,00 

8.1.4. 
Održavanje i sanacija sportskih objekata i igrališta na području grada 

Vukovara 
300.000,00 

8.2. 
Sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina koje nisu u vlasništvu Grada 

Vukovara   
15.000,00 

9. Obvezna pričuva 100.000,00 

UKUPNO (1 +2+3+4+5+6+7+8+9) 5.004.250,97 

Članak 3. 

Sredstva za financiranje javnih potreba iz Programa planirana su u Proračunu Grada 

Vukovara za 2019. godinu. 

 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA ZA 2019. 

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 klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: M. Semenić Rutko, D. Čulig i B. Gaća. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 18 glasova „ZA“ i 

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi  

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2019. godinu 

Članak . 

Ovim izmjenama i dopunama Programa određuje se održavanje komunalne 

infrastrukture na području grada Vukovara za 2019. godinu,  u skladu sa predvidivim i 

raspoloživim sredstvima  i izvorima financiranja prema sljedećim komunalnim djelatnostima: 

- održavanje nerazvrstanih cesta 

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 
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- održavanje parkirališta 

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

- održavanje građevina i uređaja javne namjene 

- održavanje javne rasvjete 

- održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina (Plan 

održavanja javnih površina). 

Ove izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture (dalje u tekstu: 

Program), sadrže opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po 

djelatnostima te  iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom 

izvora financiranja.    

 Članak 2. 

Mijenja se članak 2. Programa pod nazivom „IZVORI FINANCIRANJA“, tako da 

sada glasi: 

„Izvori financiranja Programa za 2019. godinu su: 

1. Proračun Grada Vukovara      6.716.000,00 kuna 

2. Komunalna naknada       8.000.000,00 kuna 

3. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara    13.300.000,00 kuna 

4. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  30.000,00 kuna 

5. Naknada od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta  1.500.000,00 kuna 

Što ukupno za 2019. godinu čini da je 29.546.000,00 kuna predviđeno za održavanje 

komunalne infrastrukture iz čl. 1. ovog Programa.“ 

Članak 3. 

Mijenja se članak 3. Programa pod nazivom: „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 

CESTA“ tako da sada glasi: 

„U 2019. godini za održavanje nerazvrstanih cesta planira se ukupno utrošiti  11.270.000,00 

kuna od čega je za: 

-sanaciju i održavanje cesta sa održavanjem udarnih rupa predviđeno        10.000.000,00 kuna 

-održavanje prilaza višestambenim objektima predviđeno                                           0,00 kuna 

-postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije predviđeno                       370.000,00 kuna 

-nadzor sanacija predviđeno                                                                              200.000,00 kuna 

-zimsku službu predviđeno                                                                                700.000,00 kuna 

Članak 4. 

Mijenja se članak 4. Programa pod nazivom: „ODRŽAVANJE JAVNIH 

POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA „ 

tako da sada glasi: 

„U 2019. godini za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim 

vozilima planira se utrošiti 5.500.000,00 kuna od čega je za: 

-sanaciju nogostupa i stubišta predviđeno                                                       5.500.000,00 kuna 

-uređenje Trga Dražena Petrovića – uređenje i nadzor- predviđeni                              0,00 kuna 

-uređenje javne površine – Vatikanska ulica – predviđeno                                           0,00 kuna 

-uređenje javne površine –Trg Matije Gupca – predviđeno                                          0,00 kuna 

Članak 5. 

Članak 5. Programa pod nazivom: „ODRŽAVANJE PARKIRALIŠTA“,  se ne 

mijenja te se u 2019. godini za održavanje parkirališta na području grada Vukovara planira 

utrošiti 0,00 kuna.  

Članak 6. 

Članak 6. Programa pod nazivom.“ ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE 

ODVODNJE OBORINSKIH VODA“ se ne mijenja: 

„U 2019. godini za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planira se utrošiti 

600.000,00 kuna.“ 
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Članak 7. 

Mijenja se članak 7. Programa pod nazivom „ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I 

UREĐAJA JAVNE NAMJENE“ tako da sada glasi: 

„U 2019. godini za „ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE“ 

planira se utrošiti 975.000,00 kuna, od čega je za: 

-nabava urbane opreme i ostale opreme za javne površine           300.000,00 kn 

-nabava opreme za parkove i dječja igrališta             90.000,00 kn 

-postavljanje urbane opreme i štandova              30.000,00 kn 

-popravak igrala na dječjim igralištima i urbane opreme           70.000,00 kn 

-postavljanje polu podzemnih kontejnera            0,00 kn 

-održavanje fontana               100.000,00 kn 

-potrošnja vode za fontane i navodnjavanje              15.000,00 kn 

-neplanirani interventni radovi na javnim površinama                     100.000,00 kn 

-mala komunalne usluge                50.000,00 kn 

-sanacija i održavanje autobusnih ugibališta i stajališta            20.000,00 kn 

-održavanje sustava hidrantske mreže                       200.000,00 kn 

Članak 8. 

Mijenja se članak 8. Programa pod nazivom: „ODRŽAVANJE JAVNE 

RASVJETE“ tako da sada glasi: 

„U 2019. godini za održavanje javne rasvjete planira se utrošiti 5.190.000,00 kuna, od čega je 

za: 

-električnu energiju – opskrbu i mrežarinu predviđeno                                 2.200.000,00 kuna 

-električnu energiju – semafori i fontane predviđeno                                         50.000,00 kuna 

-nabavu i ugradnju blagdanske rasvjete predviđeno                                           85.000,00 kuna 

-upravljanje sustavom javne rasvjete predviđeno                                               20.000,00 kuna 

-izmještanje opreme J.R. iz trafostanica u ormariće predviđeno                                 0,00 kuna 

-sanaciju javne rasvjete predviđeno                                                               1.800.000,00 kuna 

-stručni nadzor sanacije javne rasvjete predviđeno                                             35.000,00 kuna 

-održavanje javne rasvjete predviđeno                                                           1.000.000,00 kuna 

-modernizacija i poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete                         0,00 kuna 

-dekorativna rasvjeta dizalica – Luka Vukovar                                                            0,00 kuna 

Članak 9. 

Mijenja se članak 9. Programa pod nazivom: „ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH 

POVRŠINA I ODRŽAVANE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA (PLAN ODRŽAVANJA 

JAVNIH POVRŠINA)“ tako da sada glasi: 

„U 2019. godini za održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina 

(Plan održavanja javnih površina) planira se utrošiti 5.910.000,00 kuna, od čega je za: 

-uređenje parkovnih površina predviđeno                                                        400.000,00 kuna 

-hortikulturalno uređenje javnih površina predviđeno                                       10.000,00 kuna 

-plan održavanja javnih površina predviđeno                                                5.500.000,00 kuna 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2019. 

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

pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Benaković i D. Čulig. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) donosi  

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture 

 za 2019. godinu 

Članak 1.  

Ovim izmjenama i dopunama Programa određuje se građenje i rekonstrukcija građevina 

komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) koje će se graditi u uređenim 

dijelovima građevinskog područja grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Grad)  u 2019. godini 

za: 

- javna parkirališta 

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima sa 

pripadajućim građevinama i uređajima javne namjene 

- javnu rasvjetu 

- nerazvrstane ceste sa prometnom signalizacijom. 

Ove izmjene i dopune Programa sadrže opis poslova sa procjenom troškova za izgradnju 

pojedine komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje 

Programa sa naznakom izvora financiranja.    

 Članak 2. 

Mijenja se članak 2. Programa pod nazivom: „IZVORI FINANCIRANJA“ tako da sada isti 

glasi: 

„Izvori financiranja Programa za 2019. godinu su: 

6. Komunalnog doprinosa u iznosu od                                                         250.000,00 

kuna 

7. Naknada za gradnju komunalnih građevina                                             200.000,00 

kuna 

8. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije                    200.000,00 

kuna 

9. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara u iznosu od                          9.112.000,00 

kuna 

10. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od               176.000,00 

kuna 

11. Donacije u iznosu od                                                                           12.950.000,00 

kuna 

12. Intervencijski plan                                                                                 3.361.000,00 

kuna 

13. Sredstva od zakupa javnih površina u iznosu od                                      600.000,00 

kuna 

14. Sredstva šumskog doprinosa u iznosu od                                                   25.000,00 

kuna 

Što ukupno za 2019. godinu čini da je 26.874.000,00 kuna predviđeno za izgradnju 

komunalne infrastrukture iz čl. 1. ovog Programa.“ 

Članak 3. 

Mijenja se članak 3. Programa pod nazivom: „GRAĐENJE JAVNIH PROMETNIH 

POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA SA 
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PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA JAVNE NAMJENE“, tako da sada 

glasi: 

„U 2019. godini planiraju se graditi sljedeće građevine komunalne infrastrukture:  

1. Spomen obilježje – Vodotoranj  I faza – završni radovi                             7.800.000,00 kuna 

2. Spomen obilježje – Vodotoranj  II faza – završni radovi                            6.150.000,00 kuna 

3. Spomen obilježje – Vodotoranj  III faza – završni radovi                           1.000.000,00 

kuna 

4. Uređenje parka Trpinjska cesta-izgradnja i nadzor                                                   0,00 kuna 

5. Uređenje užeg centra grada – uređenje i nadzor                                                        0,00 

kuna 

6. Uređenje javne površine – WORLD PEACE GONG                                     515.000,00 

kuna 

Gradnja komunalne infrastrukture iz ovog članka financirat će se sredstvima Fonda za obnovu 

i razvoj grada Vukovara sredstvima iz prikupljenih donacija i sredstvima Grada Vukovara.„ 

Članak 4. 

Mijenja se članak 4. Programa pod nazivom: „GRAĐENJE PARKIRALIŠTA„ tako da sada 

glasi: 

„U 2019. godini planirana je izgradnja sljedećih parkirališta: 

1. Parkiralište Olajnica                                                                               587.000,00 kuna 

2. Izrada projektne dokumentacije                                                                        0,00 kuna 

Gradnja komunalne infrastrukture iz ovog članka financirat će se sredstvima Proračuna Grada 

Vukovara i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.“ 

 Članak 5. 

Mijenja se članak 5. Programa pod nazivom: „GRAĐENJE JAVNE RASVJETE“ tako da 

sada glasi:  

„U 2019. godini planirana je izgradnja javne rasvjete u sljedećim ulicama: 

1. Samostanska i dio Ljudevita Gaja                                                       1.400.000,00 kuna 

2. D2 od Memorijalnog groblja do ulaza u grad – dio sredstava               270.000,00 kuna 

3. Nadzor izgradnje javne rasvjete                                                               30.000,00 kuna 

4. Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete                                        19.000,00 kuna 

Gradnja komunalne infrastrukture iz ovog članka financirat će se sredstvima proračuna Grada 

Vukovara i Fonada za obnovu i razvoj grada Vukovara.“  

 Članak 6. 

Mijenja se članak 6. Programa pod nazivom: „GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA“ 

tako da sada glasi: 

„U 2019. godini planirana je izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u sljedećim 

ulicama: 

1. Županijska – odvojak                                                                             930.000,00 kuna 

2. Ive Tijardovića – izgradnja                                                                  2.450.000,00 kuna 

3. Spoj A. Cesarca –Lijeva bara                                                                            0,00 kuna 

4. Izgradnja spojne ceste K.P. Krešimira i Dvanaest redarstvenika           950.000,00 kuna 

5. Izrada projektne dokumentacije                                                              200.000,00 

kuna 

6. Izgradnja spojne ceste za potrebe Ekonomske škole                                         0,00 kuna 

Gradnja komunalne infrastrukture iz ovog članka financirat će se sredstvima Fonda za obnovu 

i razvoj Grada Vukovara, sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske 

unije te sredstvima Proračuna Grada Vukovara.“  

 Članak 7. 

Mijenja se članak 7. Programa pod nazivom: „VERTIKALNA SIGNALIZACIJA“ tako da 

sada glasi:  
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„U 2019. godini planira se postavljanje sljedeće vertikalne prometne signalizacije: 

1. Pješački semafori                                                                                    370.000,00 kuna 

Gradnja komunalne infrastrukture iz ovog članka financirat će se sredstvima Fonda za obnovu 

i razvoj Grada Vukovara.“ 

Članak 8. 

Mijenja se članak 8. Programa pod nazivom: „PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA 

GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM“ tako da sada glasi: 

„U 2019. godini planira  za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Petrovačka dola“ u 

Vukovaru planirano je 195.000,00 kuna.  

Gradnja komunalne infrastrukture iz ovog članka financirat će se sredstvima Proračuna Grada 

Vukovara i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. „ 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRORAČUNU 

GRADA VUKOVARA ZA 2019. 

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

– pročelnica UO za financije i nabavu. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– ne prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 17 glasova „ZA“ i dva glasa 

„PROTIV“(ŽIVI ZID SDP) donosi  

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 

 

Tekst Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI DRŽAVNOG UREDA ZA 

REVIZIJU ZA 2018. ZA GRAD VUKOVAR 

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

– pročelnica UO za financije i nabavu. 

 

U raspravi su sudjelovali: V. Vujić i V. Šibalić. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE ODLUKE O OTPISU POTRAŽIVANJA 

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

– pročelnica UO za financije i nabavu. 

 

Predsjednik moli klubove 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. 

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave – suzdržan. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave - ne prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: M. Semenić Rutko, V. Šibalić, predsjednik, S. Kolar, B. Gaća, P. 

Josić, F. Sušac, S. Manojlović- 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“, 4 

glasa „PROTIV“ (SDSS i MB365 STRANSKA RADA I SOLIDARNOSTI) I 2 glasa 

„SUZDRŽAN“ (SDP I ŽIVI ZID) donosi  

ODLUKA  

O OTPISU POTRAŽIVANJA 
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU 

PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I 

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA 

VUKOVARA 

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

normativnu djelatnost i D. Čulig – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - suzdržan. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća i D. Čulig. 

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

„SUZDRŽAN“ i jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi (vijećnici S. Kolar i D. 

Vlajčić nisu prisutni prilikom glasovanja) 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada 

Vukovara 
 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 16. 

DONOŠENJE ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH 

LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM 

ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA 

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

normativnu djelatnost i D. Čulig – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove 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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B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, D. Čulig, K. Ozdanovac. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18 – V. 

Vujić nije prisutna prilikom glasovanja) donosi  

ODLUKA 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama 
 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 17. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE 

UVJETE OBAVLJANJA KOMUNALNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA 

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

normativnu djelatnost i D. Čulig – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: F. Sušac i D. Čulig. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) donosi 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja 

komunalnog linijskog prijevoza 
Daje se prethodna suglasnost isporučitelju komunalne usluge trgovačkom društvu 

Čazmatrans Vukovar d.o.o.,  Vinkovačka ulica 50, Vukovar, OIB: 99617488144, na Opće 

uvjete obavljanja komunalnog linijskog prijevoza. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 18. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USTROJSTVU 

UPRAVNIH TIJELA GRADA VUKOVARA 

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

normativnu djelatnost i D. Čulig – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18-R. Rapan nije prisutan 

prilikom glasovanja) donosi  

O D L U K A 

o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih  

tijela Grada  Vukovara    

U Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada 

Vukovara 9/14, 1/15 i 11/15) mijenja se članak 15a. koji glasi:  

„SLUŽBA-VLASTITI POGON za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo. 

Pod komunalnom djelatnošću „tržnice na malo“, razumijeva se upravljanje i 

održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu Grada Vukovara u kojima se 

u skladu sa tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim 

proizvodima.“ 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 19. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA 

PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

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

normativnu djelatnost i D. Čulig – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave – ne prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – suzdržan 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, D. Čulig, K. Ozdanovac. 

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

glasa „PROTIV“ (ŽIVI ZID I SDP) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi  

ODLUKA 

o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području grada Vukovara 

Članak 1. 

U Odluci o uređenju prometa na području grada Vukvoara (“Službeni vjesnik” Grada 

Vukovara br. 5/18) mijenja se članak 8. koji sada glasi: 

„ Posebnom odlukom uredit će se način određivanja pružatelja usluge ophodnje i 

održavanja nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije na području grada Vukovara.“   

Članak 2. 

Mijenja se članak 19. stavci 3. i 4. koji sada glase: 

„ Posebnom odlukom odredit će se parkirališta na javnim površinama na kojima će se 

vršiti parkiranje uz naplatu, način određivanja cijene za parkiranje, organizaija naplate i način 

korišćenja sredstava ostvarenih naplatom parkiranja. 

Posebnom odlukom odredit će se isporučitelj usluge obavljanja nadzora parkiranja na 

parkiralištima iz predhodnog stavka.“    

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 20. 

DONOŠENJE ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA U 

GRADU VUKOVARU 

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

djelatnost i D. Čulig – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave – ne prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – ne prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. kolar, D. Čulig, predsjednik, F. Sušac, B. Gaća. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“ i 5 

glasova „PROTIV“ (SDSS, SDP I ŽIVI ZID) donosi  

ODLUKA 

O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA  

U GRADU VUKOVARU 
 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 21. 

DONOŠENJE PRAVILNIKA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU OSOBA 

ODREĐENIH STRUKA I ZANIMANJA ZA ČIJIM RADOM POSTOJI POSEBNO 

ISKAZANA POTREBA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

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

normativnu djelatnost i M. Vlajčić – pročelnica UO za prostorno uređenje, provedbu 

dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - ne prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – ne prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: V. Vujić, M. Vlajčić, D. Vlajčić, B. Gaća, predsjednik, F. Sušac, D. 

Benaković, S. Kolar, P. Josić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“ i 5 

glasova „PROTIV“ (SDSS, SDP I ŽIVI ZID) donosi  

PRAVILNIK O STAMBENOM ZBRINJAVANJU OSOBA ODREĐENIH STRUKA I 

ZANIMANJA ZA ČIJIM RADOM POSTOJI POSEBNO ISKAZANA POTREBA NA 

PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

 

Tekst Pravilnika se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 22. 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA KULTURNOG VIJEĆA 

GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Benaković – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje i D. 

Kobašević – pročelnik UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i 

civilno društvo. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a –suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, V. Vujić, P. Josić, D. Kobašević. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 3 

glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi  

ODLUKA 

o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Vukovara 

Za članove Kulturnog vijeća Grada Vukovara, na mandat od četiri godine, imenuju se: 

 Mirela Hutinec 

 Gorana Kušić 

 Jelena Miškić 

 Vlasta Novinc 

 Robert Rac 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 23. 

DONOŠENJE ODLUKE O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA BRODOVE NA 

KRUŽNIM PUTOVANJIMA 

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

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

branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

B. Gaća - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - suzdržani. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća i D. Kobašević. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“, jednim glasom 

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

O D L U K A 

O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE  

ZA BRODOVE NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA  

Članak 1. 
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Ovom Odlukom određuje se visina turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima u 

međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu 

luke (u daljnjem tekstu: turistička pristojba), sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi. 

Članak 2. 

Utvrđuje se iznos turističke pristojbe iz članka 1. ove Odluke, koji se plaća na području grada 

Vukovara, u iznosu od: 

Kapacitet putnika po brodu 
Iznos turističke pristojbe po brodu  

(u kunama) 

50-200 1.500,00 

201-500 1.500,00 

Članak 3. 

Turistička pristojba iz članka 1. ove Odluke prihod je proračuna grada i jedinice (regionalne) 

samouprave.  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 24. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

Dovršeno u 13.00 sati. 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Tomislav Šota, dr.med.vet. 


