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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane 7. srpnja 2022., u Gradskoj 

vijećnici, soba broj 36, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 9,00 sati. 

Prozivkom se utvrđuje kvorum vijećnika. 

Nazočni vijećnici:  David Vlajčić, Robert Rapan, Domagoj Bilić, Jasmina Jukić, Radivoj 

Đurić, Sava Manojlović, Stjepan Mađarac, Majda Jakša, Nenad 

Bučko,Vedran Vuleta, Igor Naletilić, Krešimir Raguž, Igor Gavrić, 

Nemanja Savanović, Srđan Milaković, Željko Sabo 

Odsutni: Dejan Drakulić, Nikola Mažar i Zoran Rokvić 

 

Ostali nazočni: Ivan Penava – gradonačelnik  

 Srđan Kolar - zamjenik gradonačelnika 

Pročelnici – M. Prepunić, V. Šibalić, N. Gažo, K. Bilić, I. Mujkić, J. 

Paloš, D. Dimić, I. Antolović, D. Čulig 

D. Zeko – VURA d.o.o. 

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

Z. Jukić – JVP Vukovar 

R. Marić – Muzej grada Vukovara 

Davor Kolarić – Hrvatski dom Vukovar 

I. Krajnović – Tehnostan d.o.o. 

R. Rac – HRV 

D. Foriš – VGZ d.o.o. 

M. Kulić – DV Vukovar 1 

M. Latinović – DV Vukovar 2 

D. Tišov – Vodovod grada Vukovara d.o.o. 

M. Janković – Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva 

d.o.o. 

J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar 

I. Szabo i A. Budimir – Sportski objekti Vukovar 

M. Sekulić – TZ Grada Vukovara  

A. Lovrić iz Ureda gradonačelnika i predstavnici medija 

 

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 16 vijećnika te se konstatira 

kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Usvajanje skraćenog zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća održane 7. lipnja 2022. 

godine. 

V. Vuleta – navodi da je sjednicu napustio nakon 12. točke Dnevnog reda i da ga je ispred 

Kluba vijećnika zamijenio R. Rapan te traži da se isto izmijeni u zapisniku. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje skraćenog zapisnika s 9. Sjednice (s izmjenom V. 

Vulete), održane 7. lipnja 2022. i isti je jednoglasno (16) usvojen. 

 

 

Aktualni sat gradonačelnika 

I. Gavrić – pita gradonačelnika za komentar vezano za medijske napise povodom provedenog 

kriminalističkog istraživanja i podnesene kaznene prijave protiv direktora gradskih tvrtki 

Komunalac d.o.o. i Vodovoda grada Vukovara te kako će se gradonačelnik postaviti po tom 

pitanju. 

Gradonačelnik – odgovara kako takvi medijski napisi traju otkako je u politici te da uvijek 

dolaze iz istog smjera, a njihova meta je jasna. Navodi da u ovome slučaju meta nisu prozvana 

trgovačka društva i njihovi direktori. Ističe da je riječ o dva poslovna subjekta s kojima 
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gradonačelnik Vukovara i Grad Vukovar nemaju veze jer su neovisni i slobodni. Osvrnuo se i na 

postupak policije i tvrdi da je ova neodrživa istraga tekla jako brzo što je i jako simptomatično, a 

nažalost, to je naučio od strane PU vukovarsko-srijemske. Pita se kako je moguće da je služba za 

odnose s javnošću PU vukovarsko-srijemske pustila navedene informacije u medije bez da je to 

prethodno potvrdilo državno odvjetništvo te je li to ista policijska uprava kojoj je aktualni župan 

nedavno pod utjecajem alkohola upravljao automobilom, a oni su, unatoč tvrdnjama svjedoka, 

utvrdili da on nije vozio. Ističe kako je svima jasna meta ovog postupka te da su direktori i 

tvrtke kolateralne žrtve. Smatra kako je ovo politička haranga te poziva institucije da se potrude 

dokazati iznesene tvrdnje, a koje su zasigurno pod diktatom politike. 

R. Rapan - postavio je pitanje gradonačelniku u vezi projekta izgradnje nove Ekonomske škole i 

otežanu izgradnju iste. 

Gradonačelnik – odgovara kako uslijed poskupljenja građevinskog materijala, troškova 

energenata te radne snage realizacija projekta dolazi u pitanje. Ističe kako su na suprotnoj strani 

fiksni i dugoročni ugovori s utvrđenim troškovima. Navodi da svi izvođači temeljem Zakona o 

javnoj nabavi daju bankarske garancije koje su zakonom određene na 10% ukupnog posla, no po 

Zakonu o obveznim odnosima do 10% poskupljenja ide na teret izvođača radova, a za iznose 

preko toga postoje razlozi da se može ići na korekciju cijena, no nije definirano na koji način se 

rade korekcije. Ističe kako je Grad Vukovar poduzeo radnje po pitanju raskida ugovora i 

otkazivanja ugovora s Europskom unijom, što će u konačnici vjerojatno završiti sporom.  

Tvrdi da navedeno nije u interesu Grada, ali sve drugo bi dovelo do još većih financijskih 

izdataka. 

M. Jakša - postavlja pitanje gradonačelniku vezano za sufinanciranje projekta ljetovanja 

vukovarske djece na Jadranu.  

J. Paloš - objašnjava kako je riječ o dugogodišnjoj suradnji s donatorima iz Dugopolja, Čiova, 

Primorsko-goranske županije, Velog Lošinja te turističke agencije Katarina line iz Opatije, koji 

suradnjom s Gradom Vukovarom omogućuju uspješnu provedbu projekta.  

Navodi da Grad Vukovar u ovome projektu poduzima sve u smislu suorganizacije te snosi 

troškove u vidu prijevoza. Ove će godine na more ići oko 190 učenika, a glavni kriterij je uspjeh 

u prošloj školskoj godini te ovo smatramo jednim vidom nagrade za naše uspješne učenike. 

M. Jakša – pohvaljuje projekt i zahvaljuje se svim donatorima što omogućuju djeci navedeno. 

Predsjednik – dodaje da je jedan od donatora za ljetovanje i Primorsko-goranska županija. 

K. Raguž - postavlja pitanje gradonačelniku vezano za smanjenje prihoda gradskog proračuna te 

pita može li se proračun planirati na kvalitetniji način i treba li tko snositi odgovornost za 

navedeno. 

Gradonačelnik - odgovara kako se teoretski proračun sigurno može preciznije planirati, ali to 

nije realno i provedivo. Kod planiranja proračuna, projekti se planiraju sukladno željama i 

mogućnostima za koje se planira da će se odviti u idućoj godini. Navodi kako je namijenjena 

sredstva gotovo nemoguće precizirati u toj mjeri, s obzirom na nepredviđenost situacija u vidu 

sufinanciranja projekata, kao i primjera trenutne situacije inflacije. 

S. Milaković - postavlja pitanje gradonačelniku u vidu dodatnih mjera za olakšavanje velikih 

udara na životni standard građana te pita promišlja li Grad o istom. 

Gradonačelnik - odgovara kako bi volio da Grad Vukovar ima fiskalne kapacitete povećanja 

proračuna u tom smjeru, no situacija je vrlo nepredvidiva. Ističe kako je Grad u fazi zadržavanja 

pozicije koje ima, a proračuni su uvijek napregnuti koliko treba. Vremena koja dolaze su teška i 

puno se promišlja o tome, no navodi kako je situacija delikatna. Nezahvalno je nekome dati, a 

drugome uzeti. Ističe kako je sigurno da će se reagirati u korist najugroženijih i da se prati cijela 

situacija koja je delikatna. 

N. Bučko - upućuje pitanje gradonačelniku i traži pisani odgovor vezano za traženje 

vukovarskog ugostiteljskog objekta Kibic fenster koji se u posljednje vrijeme susreće s 

intervencijama policije u ranijim večernjim satima te pita što Grad po tom pitanju može učiniti.  

K. Bilić – Odgovara kako se često susreće s ovakvim upitima te da Grad Vukovar na zahtjev 

ugostiteljskog objekta može produžiti radno vrijeme te će osobno posjetiti ugostiteljski objekt i 
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uzeti si za zadatak ući u navedenu problematiku. 

N. Bučko – Zahvaljuje na odgovoru i nada se kako će se isto regulirati. Navodi da se u slučaju 

osobnog odlaska pročelnice u ugostiteljski objekt ne mora dostavljati pisani odgovor. 

S. Mađarac – pita gradonačelnika može li se građanima Vukovara omogućiti niža cijena ulaska 

na Vukovarski vodotoranj, s obzirom da Vukovarci svoje goste često vode na vodotoranj, ali 

uzimajući u obzir i pozitivno poslovanje tvrtke.  

Gradonačelnik - predlaže mogućnost uvođenja godišnje karte za Vukovarce i poziva direktoricu 

Vukovarskog vodotornja na zajednički dogovor. 

V. Vuleta - čita pohvalu građanke Vukovara o čistoći grada te u ime Kluba pohvaljuje rad 

gradske tvrtke Komunalac i ističe uspješnost iste. Komentira besmislenost medijskih napisa 

vezanih za podnesene kaznene prijave protiv direktora gradskih tvrtki Komunalac d.o.o. i 

Vodovoda grada Vukovara i navodi kako optužnica nije podignuta, a osnova kaznenopravnog 

sustava je presumpcija nevinosti. 

V. Vuleta – drugo pitanje postavlja gradonačelniku u osobno ime vezano za raskrižje 

Frankopanske ulice i Ulice Nikole Tesle za koje smatra kako je opasno i loše uređeno.  

Pita je li moguće na tom mjestu postaviti semafor s obzirom na predviđena sredstva za 

postavljanje semafora i već postojećih mjesta na tlu za iste. 

Gradonačelnik – Zahvaljuje se na pohvali za čistoću i navodi da je to najčešća opaska 

posjetitelja Grada Vukovara. Također, pohvaljuje i djelatnike UO za komunalno gospodarstvo i 

graditeljstvo i građane koji zajednički doprinose navedenom. Navodi kako su direktori 

spomenutih tvrtki kolateralne žrtve.  

D. Čulig – odgovara kako je Grad Vukovar uputio inicijativu za postavljanje semafora na tom 

raskrižju, no odgovor je bio da bi u tom slučaju bila premala udaljenost između dva semafora. 

Jedino što je trenutno moguće je omogućiti skretanje u Ulicu Europske unije, a zabraniti 

skretanje u Ulicu Ivana Meštrovića. Također, moguće je postaviti pješački semafor, no on ne bi 

riješio problem prometnih nezgoda. 

D. Bilić - postavlja dva pitanja.  

Prvo se pitanje odnosi na proces izgradnje nogostupa na križanju ulica bana Josipa Jelačića, 

Petri skele, Varaždinske i Splitske, za što je prenio zadovoljstvo građana toga dijela grada te pita 

gradonačelnika može li se uz nogostup promisliti o postavljanju zaštitne ograde, s obzirom da je 

nogostup uz vrlo prometnu državnu cestu. 

D. Čulig - odgovara kako se nogostup radi na temelju prometne dokumentacije i uvjeta 

Hrvatskih cesta u čijem je vlasništvu državna cesta. Ističe kako je sigurno da će se nakon 

završetka radova reagirati i tražiti rješenje u vidu zaštitne ograde.  

D. Bilić – Drugo pitanje postavlja u ime kluba vijećnika vezano za nemogućnost korištenja 

sanitarnih čvorova na Vukovarskoj adi.  

Gradonačelnik – pojašnjava kako su objekti na Vukovarskoj adi u vlasništvu Hrvatskih voda te 

da je Grad Vukovar poduzeo potrebne radnje da se dio nužnih objekata stavi u funkciju.  

J. Paloš - odgovara kako je Vukovarska ada javno vodno dobro u nadležnosti Hrvatskih voda u 

vlasništvu RH te je stoga sva nepokretna imovina vlasništvo RH. Gradu Vukovaru je čitav otok 

temeljem suglasnosti Hrvatskih voda dan u funkciju odmora i rekreacije. Zbog tehničkih 

problema i zastarjelosti nije bilo moguće koristiti sanitarne čvorove, no njihova obnova je u 

tijeku i uskoro se očekuje stavljanje spornih objekata u funkciju. 

Predsjednik – s obzirom na inflaciju i troškove koji čine svoje, pita gradonačelnika postoji li 

plan vezan za korekcije plaća i povećanje koeficijenata u Gradu Vukovaru te gradskim tvrtkama 

i ustanovama.  

Gradonačelnik – odgovara da se navedena opcija razmatra te je svjestan da su plaće realno puno 

niže nego što su bile. Navodi kako povećanje koeficijenata i osnovice nije varijanta te da je 

vjerojatnija opcija o kojoj se promišlja već duže vrijeme dio koji bi ulazio u neoporezivi dio 

naknada, no ističe da sve u velikoj mjeri ovisi o razvoju situacije kojom smo svi zatečeni te da 

su za planiranje navedenog potrebni pouzdani parametri.  
Aktualni sat je završen. 
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Predsjednik pita ima li prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda. 

Prijedloga nije bilo. 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je isti jednoglasno (16) prihvaćen. 

 

D N E V N I R E D 

1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Javne ustanove Sportski 

objekti Vukovar 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Szabo) 

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vukovarskog vodotornja – 

simbola hrvatskog zajedništva d.o.o. za 2021. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i M. Janković) 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju programskog izvješća i financijskog izvješća Javne 

ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2021. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i I. Miličić) 

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradskog 

muzeja Vukovar za 2021. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i R. Marić) 

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz 

područja kulture i tehničke kulture Grada Vukovara u 2021. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš) 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz 

područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2021. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš) 

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

2022. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić) 

8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig) 

9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig) 

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 

1. siječnja do 31. Prosinca 2022. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić) 

11. Donošenje Odluke o odobrenju zajma Aeroklubu „Borovo“ 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Paloš) 

12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 

parkiranja u Gradu Vukovaru 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

13. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za povjeravanje na upravljanje sportskih 

građevina u vlasništvu Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Dimić) 

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

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Prepunić) 

15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o promjeni naziva ulica 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić i V. Vuleta) 

16. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić) 

https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-01.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-01.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-02.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-02.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-03.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-03.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-04.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-04.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-05.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-05.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-06.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-06.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-07.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-07.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-08.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-09.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-10.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-10.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-11.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-12.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-12.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-13.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-13.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-14.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-15.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-16.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-16.pdf
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17. Prijedlozi i informacije 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG STATUTA 

JAVNE USTANOVE SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i normativnu 
djelatnost i A. Budimir – Sportski objekti Vukovar. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 

V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. Milaković, S. Mađarac, I. Szabo i I. Gavrić 

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

O D L U K A 

o davanju suglasnosti na prijedlog statuta  

Javne ustanove Sportski objekti Vukovar 

Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim 

objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“, kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Javne 

ustanove „Sportski objekti Vukovar“ Odlukom (KLASA: 007-01/22-01/1, URBROJ: 2196-1-

15-01-22-1) od 20. lipnja 2022. godine. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

VUKOVARSKOG VODOTORNJA – SIMBOLA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA 

D.O.O. ZA 2021. 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za financije i proračun i M. 
Janković – Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva d.o.o.  
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 

V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. Mađarac, M. Janković, V. Vuleta, N. Bučko, K. Raguž, D. Vlajčić 

i predsjednik. 

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

HS, HDZ, Ž. Sabo) i jednim glasom „SUZDRŽAN“ (DSS) donosi (vijećnik N. Bučko nije 

bio prisutan prilikom glasovanja) 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Vukovarskog vodotornja - simbola hrvatskog zajedništva 
d.o.o. za 2021. godinu koje je usvojila Skupština društva Vukovarski vodotoranj - simbol 
hrvatskog zajedništva d.o.o., URBROJ: 167/2022 od dana 28. travnja 2022. godine. 
 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PROGRAMSKOG IZVJEŠĆA I 

FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM 

VUKOVAR ZA 2021. 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednica Odbora za financije i proračun i Davor 
Kolarić – Hrvatski dom Vukovar. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 
D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

 

U raspravi je sudjelovao V. Vuleta. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi 

(vijećnik N. Bučko nije bio prisutan prilikom glasovanja)  

O D L U K A 

o prihvaćanju programskog izvješća i financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi 

Hrvatski dom Vukovar za 2021. 

Prihvaća se Programsko izvješće i financijsko izvješće Javne ustanove u kulturi Hrvatski 

dom Vukovar za 2021. godinu koje je usvojilo Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Hrvatski 

dom Vukovar, URBROJ: 2196/01-JT-3/18-2021 i URBROJ: 2196/01-JT-3/17-2022 od dana 28. 

siječnja 2022. godine. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR ZA 2021. 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za proračun i financije i R. 

Marić – Gradski muzej Vukovar. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 

V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi (vijećnik N. 

Bučko nije bio prisutan prilikom glasovanja)  

O D L U K A  

o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća  

Gradskog muzeja Vukovar za 2021. 

Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradskog muzeja Vukovar za 2021. 

godinu koje je usvojilo Upravno vijeće Gradskog muzeja Vukovar, URBROJ: 2196/01-JT-

02/22-27 od dana 31. siječnja 2022. godine. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA KULTURE I TEHNIČKE KULTURE GRADA 

VUKOVARA U 2021. 

Uvodno obrazloženje dali J. Jukić – predsjednica Odbora za financije i proračun i J. Paloš – 
pročelnik UO za društvene djelatnosti.  
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 
D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave - prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali I. Gavrić, J. Paloš i predsjednik.  
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi 

(vijećnik N. Bučko nije bio prisutan prilikom glasovanja) 

O D L U K A 

o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke 

kulture Grada Vukovara u 2021. 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI GRADA 

VUKOVARA U 2021. 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za financije i proračun i J. Paloš – 

pročelnik UO za društvene djelatnosti. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 

V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: K. Raguž, J. Paloš i I. Gavrić 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi 

(vijećnik N. Bučko nije bio prisutan prilikom glasovanja) 

O D L U K A 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja  

društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2021. Godini 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE PROGRAMA IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 

GRADA VUKOVARA ZA 2022. 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za Financije i proračun i D. Dimić – 

pročelnik UO za obrazovanje, sport i branitelje. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 

V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a –prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: K. Raguž, D. Dimić, S. Milaković.  

 

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

HS, HDZ, Ž. Sabo) i 1 glas „SUZDRŽAN“ (DSS) donosi (vijećnik N. Bučko nije bio prisutan 

prilikom glasovanja) 

PROGRAM IZMJENA 

Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022. godinu 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2022. 

https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-06.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-06.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-06.pdf
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Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za financije i proračun i D. Čulig – 
pročelnik UO za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo. 
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 
D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a –suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: M. Jakša, K. Raguž i D. Čulig 

N. Bučko došao na sjednicu. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glasova „ZA“ (DP, 

HS, Ž. Sabo) i 6 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ, HNS, DSS) donosi 

IZMJENE I DOPUNE  

Programa građenja komunalne infrastrukture  

za 2022. godinu 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2022. 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za financije i proračun i D. Čulig – 
pročelnik UO za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo. 
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 
D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: K. Raguž, D. Čulig, S. Mađarac, S. Milaković. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glasova „ZA“ (DP, 

HS, Ž. Sabo) i 6 glasova „SUZDRŽAN“ ( HDZ, HNS, DSS) donosi  

IZMJENE I DOPUNE 

 Programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2022. godinu 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA 

VUKOVARA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. 

Uvodno obrazloženje dali su su J. Jukić – predsjednica Odbora za proračun i financije i V. 

Šibalić – pročelnica UO za financije i nabavu. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 

V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: K. Raguž i V. Šibalić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glasova „ZA“ (DP, 

HS, Ž. Sabo) i 6 glasova „SUZDRŽAN“ ( HDZ, HNS, DSS) donosi 

O D L U K A 

 o izmjenama i dopunama proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2022. 
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 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRENJU ZAJMA AEROKLUBU „BOROVO“ 

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

djelatnost i J. Paloš – pročelnik UO za društvene djelatnosti. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 

V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. Milaković, J. Paloš, predsjednik 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ (DP, 

HS, Ž. Sabo, HNS) i 1 glas „SUZDRŽAN“ (DSS) donosi 

O D L U K A 

o odobrenju zajma aeroklubu „Borovo“ 
Članak 1. 

Odobrava se zajam Aeroklubu „Borovo“ Vukovar sa sjedištem u Vukovaru, Rudolfa Perešina 6, OIB: 

61182630232, u iznosu od 1.500.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunpetstotisućakuna). 

Članak 2. 

Aeroklubu „Borovo“ Vukovar sa sjedištem u Vukovaru, Rudolfa Perešina 6, OIB: 61182630232, odobrit 

će se zajam u iznosu osiguranih sredstava iz članka 1. ove Odluke, uz slijedeće uvjete: 

- rok vraćanja zajma: 31.12.2035., uz otplatu prema uvjetima iz ugovora, 

- obveza dostavljanja solemniziranih bjanko zadužnica kao instrumenata osiguranja plaćanja na 

cjelokupan iznos iz članka 1. ove Odluke, 

- zasnivanje založnog prava u korist Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, OIB: 

50041264710, na nekretnini upisanoj na k.č. broj 2171/2 u k.o. Trpinja, z.k.ul. broj 2442 k.o. Trpinja, u 

vlasništvu Aerokluba „Borovo“, Rudolfa Perešina 6, Vukovar, OIB: 61182630232, temeljem ugovora o 

zasnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretnini. 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke dodjeljuju se u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za podmirenje 

tražbina na ime naknade štete, koje je Aeroklub „Borovo“ dužan isplatiti temeljem presude Općinskog 

suda u Vukovaru, Poslovni broj: 9.Pn-288/2018-44 od 31. srpnja 2020. i presude Županijskog suda u 

Zagrebu, Poslovni broj: 68Gž-1992/2020-2 od 22. ožujka 2022. 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vukovara za potpisivanje ugovora o zajmu i ugovora o zasnivanju 

založnog prava (hipoteke) na nekretnini iz članka 2. ove Odluke te svih mogućih izmjena i dopuna istih. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI 

I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA U GRADU VUKOVARU 

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

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

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 

V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. Milaković, D. Čulig, N. Bučko, V. Vuleta 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 15 glasova „ZA“ (DP, 

HS, HDZ, HNS, Ž. Sabo) i 1 glas „PROTIV“ (DSS) donosi  

O D L U K A 
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o izmjenama i dopunama odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu 

Vukovaru 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA POVJERAVANJE 

NA UPRAVLJANJE SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA 

VUKOVARA 

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

djelatnost i D. Dimić – pročelnik UO za obrazovanje, sport i branitelje. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 

V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali S. Milaković i D. Dimić 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 15 glasova „ZA“ (DP, 

HS, HDZ, HNS, Ž. Sabo) i 1 glas „SUZDRŽAN“ (DSS) donosi 

O D L U K A 

o raspisivanju javnog poziva za povjeravanje na upravljanje sportskih 

građevina u vlasništvu grada Vukovara 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ 

UPORABI 

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

djelatnost i M. Prepunić – privremena pročelnica UO za prostorno uređenje i imovinu. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 

V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi  

O D L U K A 

O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI 

I. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara, 

upisanim u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vukovaru kao PUT, upisanim na:  

1.  k. č. br. 7039/1 u zk.ul.br.   9867 k.o. Vukovar, 

2.  k. č. br. 7051/1 u zk.ul.br. 12030 k.o. Vukovar, 

3.  k. č. br. 7052/3 u zk.ul.br. 12253 k.o. Vukovar, 

4.  k. č. br. 7052/4 u zk.ul.br. 12253 k.o. Vukovar, 

budući da je došlo do trajnog prestanka potrebe korištenja predmetnih nekretnina kao ceste.   

 

II. 

Ova Odluka dostavit će se nadležnom Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Vukovaru, 

radi provedbe brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama iz točke I. ove 

Odluke. 
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III. 

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu Grada 

Vukovara. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O PROMJENI NAZIVA 

ULICA 

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

normativnu djelatnost i V. Vuleta – Predsjednik kluba vijećnika Hrvatskih suverenista. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 

V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a –prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 15 glasova „ZA“ (DP, HS, HDZ, HNS, 

Željko Sabo) i 1 glas „SUZDRŽAN“ (DSS) donosi  

ODLUKA 

o izmjeni i dopunama Odluke 

(KLASA: 021-05/00-01/04, URBROJ: 2188/02-01-00-1 od 22. ožujka 2000. godine kojom se 

mijenjaju nazivi ulica) 

Članak 1. 

U Odluci, KLASA: 021-05/00-01/04, URBROJ: 2188/02-01-00-1 („Službeni vjesnik“ grada 

Vukovara broj: 2/2000) u točki I. podtočki 9. riječ “Bolnička“ zamjenjuje se riječima: „Ulica 

Vesne Bosanac.“ 

Članak 2. 

Ulica Bolnička proteže se na k.č. br. 1186 k.o. Vukovar s pripadajućim k.č. br. 1185/2, 1182/1 i 

1180 k.o. Vukovar. 

Članak 3. 

Nabavu pločica s kućnim brojevima i njihovo postavljanje izvršit će vlasnici nekretnina. 

Članak 4. 

Osobama koje zbog preimenovanja ulice moraju promijeniti osobnu iskaznicu u kojoj je 

navedena stara adresa: „Bolnička“, Grad Vukovar refundirati će troškove izrade nove osobne 

iskaznice u redovnom postupku.  

Članak 5. 

Ova Odluka dostavlja se Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za katastar Vukovar, Odjel 

za katastar nekretnina Vukovar u roku od 8 dana od dana objave Odluke u „Službenom 

vjesniku“ Grada Vukovara. 

Članak 6. 

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Grad Vukovar. 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 16. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ZAKUP 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA 

PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

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

djelatnost i K. Bilić – Pročelnica UO za gospodarstvo. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-16.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-16.pdf
https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uot/poziv/2022_10/gv10-16.pdf


12  

D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 

V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali K. Raguž, K. Bilić i N. Bučko 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 15 glasova „ZA“ (DP, 

HS, HDZ, HNS, Željko Sabo) i 1 glas „SUZDRŽAN“ (DSS) donosi  

O D L U K A 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 17. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

 

 

Sjednica završila u 12.00. 

 

Zapisnik vodila Predsjednik 

Anita Sesvečan Željko Sabo, teolog 


