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Z A P I S N I K 

 

s 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 9. rujna 2020., u Rodnoj kući 

Lavoslava Ružičke,, u Vukovaru, Ulica J.J. Strossmayera 25, s početkom u 8,00 sati. 

 

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

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

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

Manojlović, Darko Buljan, Mirjana Semenić Rutko, Pavao Josić, 

Borislav Nikolić, Aleksandar Pribičević, Vesna Vujić  

 

Odsutni vijećnici: Predrag Mišić, Goran Bošnjak, Biljana Gaća i Srđan Kolar 

   

Ostali nazočni: gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika: Ivana Mujkić, Marijan 

Pavliček i Srđan Milaković  

Pročelnici –M. Vlajčić, 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. 

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 

I. Szabo – Sportski objekti Vukovar 

M. Sekulić – Turistička zajednica Vukovar 

Zdenko Jukić – Javna vatrogasna postrojba 

V. Žilić – Vukovarska razvojna agencija 

Darijan Zeko – Vodotoranj d.o.o. 

M. Kulić – DV Vukovar 1 

M. Latinović – DV Vukovar 2 

B. Šašić – viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i 

mjesnih odbora i predstavnici medija 

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i poziva Boška Šašića, višeg savjetnik 

za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesnih odbora 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 obavještava prisutne kako Darko Buljan od 23. srpnja 2020. više nije član 

SDP-a te će nadalje nastupati kao nezavisni vijećnik. 

 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 31. sjednice, održane 23. 

lipnja 2020. 

Primjedbi nije bilo. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 31. sjednice, održane 23. lipnja 

2020. i isti je s 17 glasova „ZA“ i jednim glasom „PRPTIV“ (ŽIVI ZID) usvojen (D. Buljan 

nije glasovao). 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 
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I. Radoš - pita je jesu li osigurani asistenti u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju i 

polaznike vrtića. Pita koliko je pomoćnika osigurano za škole, a koliko za vrtiće. 

I. Mujkić - odgovara kako je osigurano 39 asistenata za učenike osnovnih škola, 4 za učenike 

srednjih škola te 6 za djecu koja pohađaju vrtić. Napominje kako je dio financiran iz projekta 

Bubamara koji traje 3 godine i ovo je zadnja godina projekta, dio je prijavila VURA u 

suradnji s Udrugom Leptirići i Udrugom Golubica, a iz gradskog proračuna financirana su 4 

asistenta. Osigurani su asistenti za svu djecu za koju je iskazana potreba.  

D. Vlajčić - istaknuo je kako je u Vukovarskim novinama primijetio da je Grad Vukovar 

dobio priznanje Instituta javnih financija za transparentnost proračuna te izrazio svoje 

zadovoljstvo time. Komentira kako je vidljivo uredno poslovanje Grada te moli komentar 

gradonačelnika.  

Gradonačelnik - kaže kako je uvijek dobro primiti pohvalu za rad posebno kada je u pitanju 

priznanje meritorne ustanove. Podsjeća kako ga je početkom prvoga mandata zateklo kaotično 

stanje kako u Gradskoj upravi tako i u gradskim tvrtkama i ustanovama, s naglaskom na 

tvrtku Tehnostan, dugovanje od 7 mil. kuna i prijetnje s obustavom plina. No već godinama 

su i nalazi državne revizije bez zamjerke, a akumulirana sredstva u gradskome proračunu 

govore o njegovoj transparentnosti i odgovornome upravljanju. 

J. Jukić - iznijela je zabrinutost stanovnika gradske četvrti Mitnica u kojoj je nedavno 

postavljena antena 2G, 3G i 4G mreže i to u blizini vrtića, škole i Doma za starije i nemoćne. 

Zanima je postoje li propisani kriteriji za postavljanje baznih stanica u prostorno planskoj 

dokumentaciji i uvid gdje se one mogu postavljati. 

M. Vlajčić - odgovara kako u prostorno planskoj dokumentaciji ne postoje kriteriji za 

postavljanje istih te da telekomunikacije same određuju mjesta postavljanja, no da i za to 

postoji sustav kontrole te da će dodatno istražiti mogućnosti ograničenja. 

D. Bilić – pita kakvi su rezultati ovogodišnjeg ljeta na Adi i je li zadovoljan organizacijom.  

Gradonačelnik – podsjeća na neugodnu situaciju u koju je dosadašnji partner ŠRU Dunav 

doveo sve Vukovarce kada se nije javio na natječaj, no napominje da je zadovoljan što je hitra 

reakcija Grada Vukovara ostvarila još jedno lijepo ljeto na Adi koje je prošlo bez ikakvih 

incidenata, građani su zadovoljni, a to je i bila misija Gradske uprave. Nakon što su uvidjeli 

da je partnerski odnos sa ŠRU Dunav prekinut naljutilo ga je što nisu htjeli sklopiti ugovor za 

prijevoz građana unatoč tome što im je Grad svojevremeno financirao nabavu tih čamaca. 

Bilo je problema i sa sanitarnim čvorom na Adi jer ŠRU Dunav nije htio ustupiti njihovo 

korištenje. Iz svega je vidljiv jal koji mu je neprihvatljiv jer su interesi pojedinaca stavljeni 

ispred interesa građana. 

D. Benaković – komentira javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost o 

sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća i s obzirom da velik broj građana uopće 

nije uspio aplicirati na natječaj moli da se objasni odluka koja je sastavni dio Dnevnog reda 

sjednice, a tiče se te teme.  

M. Pavliček - odgovara kako će Grad Vukovar s 20% sufinancirati one projekte koji su prošli 

na javnom pozivu Fonda i na taj način pripomoći sugrađanima, no ističe kako nekoliko tisuća 

ljudi nisu uspjele jer je prijava išla metodom najbržeg prsta te je još i stranica pala. Sukladno 

tome, jako mali broj građana Vukovara ostvarit će sufinanciranje energetske obnove s 

obzirom da će sveukupno 2500 obitelji iz cijele države ostvariti pravo na sufinanciranje 

energetske obnove obiteljske kuće. Također, rekao je kako smatra da bi natječaj trebao biti 

poništen. 

F. Sušac - pita kada će biti završen projekt pristaništa, odnosno bivšeg Otoka športova s 

obzirom da su radovi stali prije nekoliko tjedana, a u završnoj su fazi te se okoliš ne može 

održavati.  
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Gradonačelnik - odgovara je kako je zadnji rok bio 15. kolovoza 2020. godine te da su radovi 

u samome završetku, no da će kontaktirati Hrvatske vode kako bi potaknuo skori završetak 

radova nakon čega će se prostor moći održavati i koristiti. 

Renata Kovačić – pohvaljuje obnovu Trga Dražena Petrovića i pita kada kreće obnova 

Radničkog doma. Napominje kako se duže vrijeme s nestrpljenjem očekuju radovi, zanima je 

kada će započeti te kada mogu očekivati završetak istih. 

Gradonačelnik – odgovara da je otvaranje Trga D. Petrovića najavljeno za nadolazeći vikend i 

tada će igralište biti pušteno na korištenje građanima. Za Radnički doma kaže da je jedan od 

najjačih projekta u Gradu, procijenjen na 70 mil kuna, dijelom je dio Intervencijskog plana 

Samom kvalitetnom pripremom projekta, uz niz neizvjesnosti i drugih prepreka, predanim 

radom UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša odrađen je veliki i 

zahtjevan posao te nije bilo žalbi na odabir izvođača. Potvrđuje kako je proces javne nabave 

dovršen te se potpisivanje ugovora i uvođenje izvođača radova u posao očekuje kroz sljedeća 

dva do tri tjedna. 

M. Semenić Rutko - zanimalo je što se događa s tvrtkom Enikon Aerospace te dolaze li zaista 

u Vukovar kako je najavljeno.  

Gradonačelnik - pojašnjava kako je uslijed krize uzrokovane epidemijom koronavirusa i 

zračni promet zaustavljen te je pretrpio velike gubitke, no da je navedena tvrtka neovisno o 

tome potvrdila je svoj dolazak u Vukovar u studenome iako je u proteklih nekoliko mjeseci 

krize prepolovila broj zaposlenih u Europi. Iz razgovora je razvidno da su optimistični i neće 

odustati od Vukovara, dinamika zapošljavanja će biti usporena tako da i najavljenih 200 

radnih mjesta se realno ne može očekivati. 

K. Ozdanovac – građani Sajmišta, iz Bogdanovačke ulice pohvaljuju radove u njihovoj ulici 

no briga ostaje vezana za radove u Ulici SR Njemačke. Pita planira li se nastavak obnove 

ulice SR Njemačke.  

Gradonačelnik - podsjetio je kako je ta ulica uz Bogdanovačku najoštećenija u četvrti 

Sajmište te da su to ulice koje su trebale biti obnovljene državnim sredstvima preko projekta 

obnove komunalne infrastrukture, ali ističe kako taj projekt nikada nije zaživio. Obnova SR 

Njemačke je izuzetno skupa, prva faza obuhvaća obnovu do raskrižja sa Dugom ulicom. U 

ostalom dijelu je problem zaostali cjevovod koji nije obuhvaćen projektom aglomeracije 

Vukovar, a koji dovodi do kontinuiranog urušavanja kolnika o čemu se već pričalo. Uz to na 

samom raskrižju se treba izvaditi jedan kolektor što je po procjeni direktora Vodovoda posao 

u vrijednosti 2,5 mil kuna. Trenutno bi se moglo krenuti s obnovom SR Njemačke od 

Petrovaca što bi bilo dugotrajno i nepovoljno po stanovnike ulice. S obzirom na velike 

troškove sanacije mora se pronaći model obnove SR Njemačke, ako nikako drugačije onda 

proračunskim sredstvima Grada Vukovara. 

D. Čulig – dodaje kako se prvi dio Ulice SR Njemačke započinje nakon asfaltiranja 

Bogdanovačke ulice. Ističe kako na Sajmištu imaju problem s podzemnom instalacijom i 

moraju se uskladiti s tvrtkom Vodovod. Troškovi su veliki i sredstva nije lako osigurati. 

Pokušat će se prilagoditi radovima koje će izvoditi Vodovod. 

D. Buljan - pita kada će vukovarska marina biti u upotrebi i kako je to pitanje već postavljao 

zanima ga je li se nešto u međuvremenu dogodilo vezano za temu.  

Gradonačelnik – od ministarstva su dobili naputak da su njihove radnje završene te najavljuje 

skoro raspisivanje natječaja za koncesionara koji će upravljati marinom, a Hrvatske vode 

provode natječaj za izvođača nasipavanja lukobrana. Nesigurno je predviđati kada će državne 

tvrtke osigurati sredstva i krenuti izvoditi tako velike projekte poput lučice i obilaznice.  

A. Pribičević - upitao je u kojoj su fazi radovi na odlaznom putu od crkve svete Petke na 

Dobroj vodi.  

Gradonačelnik – odgovara kako su po dogovoru dostavili potrebnu opremu za uređenje dijela 

oko crke, koševe, klupe. Što se tiče puta kaže kako nisu dogovorili trasu puta. 
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D. Čulig - odgovara kako je trasa od naselja na Dobroj vodi do crkve trebala biti raščišćena od 

strane Hrvatske vojske, no da su radovi trenutno obustavljeni iz epidemioloških razloga. 

Sukladno dogovoru i mogućnostima izvest će radove kad bude prilike. 

V Vujić - iznijela je podatke Državnog zavoda za statistiku prema kojima Vukovar ima 

najlošiji prirodni prirast od svih županijskih sjedišta. Pohvalila je demografske mjere koje 

Grad Vukovar već provodi te pohvaljuje prijedlog HKS-a za povećanjem naknada za 

novorođenče, no pita mogu li se uvesti dodatne mjere kao što su stipendije za sve studente i 

sufinanciranje kupnje obiteljskih kuća.  

Gradonačelnik - objašnjava kako su stupanjem na dužnost odredili prioritete, a to je Vukovar 

s većim brojem radnih mjesta i stanovnika te razvijenim gospodarstvom jer dobre 

demografske mjere nisu dovoljne. Ono što Vukovaru treba je novi Zakon o obnovi i razvoju 

Vukovara i porezne olakšice za investitore, no o tome se pričalo samo u političkom kontekstu, 

ali Vlada to nikada nije ostvarila. Umjesto toga, stopirala je investitore i velike projekte drvne 

industrije i gradnje hotela na mjestu bivšeg Hotela Dunav, a nije ponudila nikakvu alternativu. 

Uspjeli su oko zakonodavnog okvira poslovanja i povlastica za investitore u Gradu Vukovaru 

i potencijalno otvaranje novih radnih mjesta. Doveli su pozivne centre, vojsku, pozivni centar 

Hrvatske elektroprivrede te pozivni centar Hrvatske pošte. To su konkretni potezi i tako se 

pomažu krajevi gdje nema obrtaja kapitala i gdje je potrebna intervencija države. Tu vidi 

porast odnosno gubitak stanovništva i po nekim dugoročnim projekcijama za 20-30 godina 

teško da će Vukovar biti grad od 20.000 stanovnika, ukoliko se trendovi ne promijene. Sve 

kreće od posla te spominje i tvrtku Borovo i neuspjeh Vlade po tom putanju. S aspekta Grada 

misli da su postigli dosta, ali generalno je mišljenja da nam kao društvu ne ide dobro, no to ih 

neće spriječiti da nude bolje modele. 

P. Josić – zanima ga legalnost Gradskog vijeća kojemu je veliki broj vijećnika i gradonačelnik 

napustili stranku u kojoj su izabrani te su sada nezavisni.  

Gradonačelnik - objašnjava kako je sve učinjeno po zakonu. 

 

Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik pita ima li netko prijedlog za dopunu Dnevnog reda. 

 

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

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) usvojen. 

 

D N E V N I     R E D 

1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2020. 

(Izvjestitelj: gradonačelnik) 

2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i S. Tokić) 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić) 

4. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada 

Vukovara u 2021. Godini 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 

5. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2021. Godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 
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6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vukovara za 

2021. Godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 

7. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2021. Godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig) 

8. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig) 

9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig) 

10. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu  

(Izvjestitelji T. Šota i M. Grubišić) 

11. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

(Izvjestitelji T. Šota i M. Grubišić) 

12. Donošenje: 

a. Odluke o usvajanju Proračuna Grada Vukovara za 2021. 

b. Odluke o izvršenju Proračuna za 2021. 

(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić) 

13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za 

upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević) 

14. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu 

Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević) 

15. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa „Energetska obnova obiteljskih kuća u 

Gradu Vukovaru za 2020./2021. godinu“ 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig) 

16. Donošenje Odluke o odobravanju nacrta Ugovora o koncesiji za obavljanje uslužne 

komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada 

Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

17. Prijedlozi i informacije 

 

 

 

TOČKA 1. 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA VUKOVARA ZA RAZDOBLJE 

OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. 

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik. 

 Rasprave nije bilo. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA 

OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

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

normativnu djelatnost i B. Šašić - viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i 

mjesnih odbora. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, V. Vujić, P. Josić, gradonačelnik. 

G. Gaća došla na sjednicu, prisutno ukupno 20 vijećnika. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 4 

glasa „PROTIV“ (SDSS, d. Buljan, B. Gaća) donosi 

ODLUKA 

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

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

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA 

VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić - predsjednik Odbora za poslovnik, statut 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 nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19-P. Josić izašao) donosi  

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH 

DJELATNOSTI GRADA VUKOVARA U 2021. GODINI 

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 klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-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“, jednim glasom 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (D. Buljan i B. Gaća) donosi 

PROGRAM 
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javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti  

Grada Vukovara u 2021. godini 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA 

ZA 2021. GODINU 

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 klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

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

 

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

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (D. Buljan i B. Gaća) donosi 

P R O G R A M 

javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2021. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ 

KULTURI GRADA VUKOVARA ZA 2021. GODINU 

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 klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, D. Kobašević i D. Bilić. 

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

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (D. Buljan i B. Gaća) donosi 

PROGRAM 

javnih potreba iz kulture i tehničke kulture 

Grada Vukovara za 2021. godinu 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA 

OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2021. 

GODINU 
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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 nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

P R O G R A M 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2021. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

2021. GODINU 

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 nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, M. Pavliček, D. Čulig, D. Buljan, F. Sušac i D. Vlajčić.. 

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

glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (D. Buljan i B. Gaća) donosi (F. 

Sušac nije prisutan prilikom glasovanja) 

Program građenja komunalne infrastrukture 

za 2021. godinu 
 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2021. GODINU 

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 nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su  sudjelovali: B. Gaća, D. Čulig, B. Nikolić, P. Josić, predsjednik. 

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

glasa „PROTIV“ (B. Gaća i ŽIVI ZID) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (DSS i D. Buljan) donosi 



 
9 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, 

PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I 

DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG 

ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA 2021. GODINU 

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 nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA  

OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, 

PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM 

POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE ZA 2021. GODINU 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 

2021. GODINU 

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 nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“ i 1 glasa „PROTIV“ 

(ŽIVI ZID) donosi 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE: 

a) ODLUKE O USVAJANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2021. 
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Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i V. Šibalić 

– pročelnica UO za financije i nabavu. 

 

Amandmane na prijedlog Proračuna dali su gradonačelnik, koji je po Poslovniku postao 

sastavni dio prijedloga i Klub vijećnika HKS-a, koji je gradonačelnik prihvatio tako da je po 

Poslovniku postao sastavni dio prijedloga Proračuna. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su usdkelovali: B. Gaća, V. Šibalić, F. Sušac, D. Bilić, P. Josić i D. Vlajčić. 

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

glasa „PROTIV“ (ŽIVI ZID i B. Gaća) i 4 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS, D. Buljan, DSS) 

donosi 

Odluka o Proračunu Grada Vukovara za 2021. 

i projekcije za 2022. I 2023. godinu 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

b) ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su usdkelovali: P. Josić i B. Gaća. 

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

glasa „PROTIV“ (ŽIVI ZID i B. Gaća) i 4 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS, D. Buljan, DSS) 

donosi 

Odluka o izvršavanju Proračunu Grada Vukovara za 2021. godinu 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU 

JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA GRADA 

VUKOVARA „SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR“ 

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 nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo 



 
11 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“ i jednim glasom 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama  

Odluke o osnivanju javne ustanove Sportski objekti Vukovar 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH 

GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA 

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 nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“ i 1 

glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

O D L U K A 

o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina 

u vlasništvu Grada Vukovara 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE ODLUKE O SUFINANCIRANJU PROGRAMA „ENERGETSKA 

OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA U GRADU VUKOVARU ZA 2020./2021. GODINU“ 

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 nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Bilić, D. Benaković, B. Gaća, D. Čulig. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

O D L U K A 

I. 

Daje se suglasnost za sufinanciranje Programa „Energetska obnova obiteljskih kuća u 

Gradu Vukovaru za 2020./2021. godinu“, u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna. 

II. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik za objavu Javnog poziva za sufinanciranje Programa iz 

točke I. ove Odluke.   
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Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 16. 

DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRAVANJU NACRTA UGOVORA O KONCESIJI 

ZA OBAVLJANJE USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI KOMUNALNOG 

LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA 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 nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, D. Čulig i K. Ozdanovac. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi 

ODLUKA 

odobravanju nacrta Ugovora o koncesiji za obavljanje uslužne komunalne 

djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 17. 

 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

 

Dovršeno u 12.00 sati. 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Tomislav Šota, dr.med.vet. 


