
1  

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane 15. rujna 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, Nemanja Savanović, 

Željko Sabo, Dejan Drakulić, Zoran Rokvić 

Odsutni: Nikola Mažar, Igor Gavrić  i Srđan Milaković 

 

Ostali nazočni: Ivan Penava – gradonačelnik  

 Filip Sušac - zamjenik gradonačelnika 

Pročelnici – S. Tokić, M. Prepunić, V. Šibalić, N. Gažo, K. Bilić, I. 

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

Tanja Maršić – Vodovod grada Vukovara d.o.o. 

Miroslav Mudri – Komunalac d.o.o. 

M. Kulić – DV Vukovar 1 

M. Latinović – DV Vukovar 2 

R. Marić – Muzej grada Vukovara 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

M. Janković – Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva 

d.o.o. 

M. Sekulić – TZ Grada Vukovara  

J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar 

I. Krajnović – Tehnostan d.o.o. 

I. Szabo – Sportski objekti Vukovar 

D. Zeko – VURA d.o.o. 

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

Dejanović – JVP Vukovar 

Ž. Pul – voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje 

Vanesa Budač – Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek 

B. 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 10. sjednice Gradskog vijeća održane 7. srpnja 2022. 

godine. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje skraćenog zapisnika s 10. sjednice, održane 7. srpnja 

2022. i isti je jednoglasno (16) usvojen. 

 

 

Aktualni sat gradonačelnika 

D. Drakulić – kaže kako je u svibnju postavio pitanje vezano za podršku poduzetnicima i 

raspisivanju javnog poziva za bespovratne potpore te pita što je s Javnim pozivom i u kojoj je 

fazi realizacije. 

K. Bilić - odgovara kako je pristigao velik broj zahtjeva te je odlučeno u okviru poziva, umjesto 

početno planiranih 1.100.000 kuna, plasirati 2.500.000 kuna, a konačna odluka o raspodjeli 

sredstava biti će donesena tijekom idućeg tjedna. 
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D. Drakulić – ističe kako je nužno da se sredstva dodjele što prije budući je i Fond za obnovu i 

razvoj grada Vukovara raspisao natječaj i treba se poduzetnicima omogućiti da apliciraju na oba 

natječaja. 

Z. Rokvić - komentira kako na centralnom dječjem igralištu u Borovu naselju nedostaje sanitarni 

čvor te pita može li se što učiniti kako bi se ova ideja realizirala. 

D. Čulig - kaže kako takav sadržaj ne postoji ni na drugim igralištima u gradu te kako u drugim 

mjestima također nije viđao toalete uz dječja igrališta, no promislit će se o ideji, iako je ona 

teško izvediva. Naglašava kako su veća igrališta na području grada Vukovara opskrbljena 

pitkom vodom. 

N. Bučko - komentira dopis koji je uputio 21. srpnja, na koji nije dobio odgovor, a u kojem se 

radi o roditeljima djece s poteškoćama koji su upitali postoji li mogućnost opremanja senzorne 

sobe u vukovarskoj bolnici. Nezadovoljan što nije dobio odgovor pita zašto je tome tako. 

J. Paloš - odgovara kako su u stalnom kontaktu s Udruge Vukovarski leptirići te će njihovi 

zahtjevi za opremanje senzorne sobe biti prihvaćeni. Adaptacija će biti obavljena na trošak 

Grada. 

N. Bučko – napominje da se pitanje odnosilo na opremanje senzorne sobe u vukovarskoj bolnici. 

Smatra neozbiljnim što nije dobio odgovor na postavljeni upit. Traži od pročelnika da pronađe 

upit poslan mailom i na isti odgovori. 

S. Mađarac - komentira inflaciju koja se odrazila u svijetu, konkretno, pita koje će mjere Grad 

Vukovar poduzeti za najosjetljivije skupine svojih sugrađana, u prvom redu umirovljenike.  

Gradonačelnik – odgovara da Grad već 2 godine provodi mjeru „Grad koji brine“ putem koje 

umirovljenicima s najnižim mirovinama osigurava jednokratnu novčanu pomoć. Komentira 

kako mirovinski sustav Republike Hrvatske nije dobar jer je s mirovinama manjima od 2.500 

kuna nemoguće pokrivati troškove života, a Vukovar upravo takvih umirovljenika ima preko 

3.000 te jednokratne novčane mjere koje zagovara Vlada RH smatra vatrogasnim mjerama. 

V. Vuleta – traži pisani odgovor s podacima tko je ostvario pravo na sredstva po javnom pozivu 

za poduzetnike. 

K. Bilić – kaže kako će sve biti javno objavljeno. 

V. Vuleta - rekao je kako je nedavno obnovljen nogostup u Ulici bana J. Jelačića u vrijednosti 

oko 400.000,00 kn te ga zanima koje će ulice do kraja godine biti obnovljene.  

F. Sušac - rekao je kako Grad Vukovar ima u planu sanaciju tri ceste - Ulica Bartola Kašića 

(1.400.000,00 kn), Domobranska ulica (785.000,00 kn) te Voćarska ulica (1.500.000,00 kn) za 

što se planira ukupno izdvojiti gotovo 4 milijuna kuna. Dodaje kako će prije zime sanirati 

nogostupe za koje se utvrdi da im je sanacija potrebna. 

K. Raguž - upitao je hoće li se bazeni nakon remonta, zbog cijene energenata zatvoriti, o čemu 

je do sada bilo riječi. Napominje i kako je stranka HDZ reagirala na te najave te su ponudili 

određena rješenja. Pretpostavlja da za bazene ima sredstva budući je Fond za obnovu i razvoj 

grada Vukovara uplatio određen iznos.  

Gradonačelnik - odgovara kako se takav scenarij pod svaku cijenu želi izbjeći. Veliki trud je 

uložen kako bi Vukovarci imali plivalište, a Sportski objekti svoje djelovanje uvelike baziraju na 

radu s djecom kroz sport i brojne tjelesne aktivnosti od kojih su brojni upravo plivački sportovi, 

stoga nije u interesu obustaviti rad bazena. Naravno da osim djece koja vrijedno treniraju na 

bazenu, brinu i o zaposlenim djelatnicima Sportskih objekata te njihovim obiteljima koje ne žele 

ugroziti. Ukoliko zbog velikog poskupljenja energenata ta priča bude neodrživa, reagirat će 

sukladno situaciji kako ne bismo ugrozili poslovanje Grada. Dodaje kako je Gradski ogranak 

HDZ-a na konferenciji za medije o ovoj temi iznio niz netočnih podataka. Troškovi energenata 

za vukovarski bazen su s 1.500.000 kuna porasli na 10.400.000 kuna, a projekcija za 2023. još je 

gora. Jasno je u kakvoj su situaciji bili te kako se konstantno mora pratit situacija. Nakon 

remonta unutarnjeg bazena očekuje se nastavak njegovog rada. Vlada je donijela određene mjere 

koje idu u korist opciji da bazen nastavi s radom. 

D. Bilić - komentira kako je Grad Vukovar prije svih uveo mjere štednje u ovom nepovoljnom 

vremenu te pita hoće li se štedjeti i na obrazovanju.  
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Gradonačelnik – odgovara da će braniti standard mladih obitelji i umirovljenika. Kaže kako je 

Grad temeljem analiza FINA-e treći grad u Republici Hrvatskoj po izdvajanju za djecu i mlade 

te time dokazuje da brine za mlade vukovarske obitelji, a tako će nastaviti raditi i dalje, što znači 

da će sve postojeće mjere usmjerene ka dobrobiti svojih građana nastaviti provoditi, pa tako i 

mjere koje se odnose na obrazovanje. 

 
Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik  ima prijedlog za dopunu Dnevnog reda sljedećom točkom: 

 Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske 

knjižnice Vukovar. 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda s dopunskom točkom i isti s 15 glasova 

„ZA“(DP, HS, HDZ, SDSS, Ž. Sabo)  i jednim glasom „PROTIV“ (HNS) prihvaćen. 

 

D N E V N I R E D 

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

2022. 

(Izvjestitelj: gradonačelnik) 

2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana 

uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1) 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i Vanesa Budač - odgovorna voditeljica izrađivača) 

3. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada 

Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Prepunić) 

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

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Prepunić) 

5. Donošenje Programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture Grada 

Vukovara za 2023. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš) 

6. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara 

za 2023. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš) 

7. Donošenje Programa javnih potreba u turizmu na području grada Vukovara za 2023.  

(Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić) 

8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023.  

(Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić) 

9. 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 2023.  

(Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić) 

10. Donošenje Programa javnih potreba iz područja obrazovanja Grada Vukovara u 2023. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i Darko Dimić) 

11. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i Darko Dimić) 

12. Programa javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području grada Vukovara 

u 2023. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i Darko Dimić) 

13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.  

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig) 



4  

14. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.  

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig) 

15. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2023.  

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig) 

16. Donošenje  

a) Proračuna Grada Vukovara za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. 

b) Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić) 

17. Donošenje Odluke o ulasku grada Vukovara s naseljima Sotin, Lipovača i Grabovo u 

područje obuhvata LAG-a Srijem 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić) 

18. Donošenje Odluke o izmjenama odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Vukovara, KLASA: 320-

02/22-01/3, URBROJ: 2196-1-02-22-35 od 7. srpnja 2022.  

(Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić) 

19. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice 

Vukovar 

(Izvjestitelj: I. Naletilić) 

20. Prijedlozi i informacije 

 
TOČKA 1. 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA VUKOVARA ZA RAZDOBLJE 

OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. 

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik. 
 

U raspravi su sudjelovali: N. Bučko, gradonačelnik. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „ŠIRE SREDIŠTE GRADA“ 

(UPU-1) 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i normativnu 
djelatnost i Vanesa Budač - Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek. 
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. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: predsjednik, V. Budač, Ž. Pul, N. Bučko, Z. Rokvić. 

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

ODLUKA 

O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ''ŠIRE SREDIŠTE GRADA'' (UPU-1) 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG 

URBANISTIČKOG PLANA GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su 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. 
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D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se. 
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Bilić i M. Prepunić. 

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

O D L U K A 

o  izradi IV. Izmjena i dopuna  

Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ 

UPORABI 

Uvodno obrazloženje dali su 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. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

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

Vuleta nije bio prisutan prilikom glasovanja)  

O D L U K A 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

 I. 

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

upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vukovaru kao Vučedol PUT, upisana na k.č. 

br. 7052/5 u zk. ul. br. 12253 k.o. Vukovar, budući da je došlo do trajnog prestanka potrebe 

korištenja predmetne nekretnine 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 nekretnini iz točke I. ove 

Odluke. 

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 5. 

DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA KULTURE I 

TEHNIČKE KULTURE GRADA VUKOVARA ZA 2023. 

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. 

K. Raguž - ispred Kluba HDZ-a– prihvaća se. 
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Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“(DP, HS, HDZ. Ž. 

Sabo) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi (vijećnik N. Bučko nije bio prisutan prilikom 

glasovanja) 

PROGRAM 

javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture  

Grada Vukovara za 2023. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH 

DJELATNOSTI GRADA VUKOVARA ZA 2023. 

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. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić i J. Paloš. 

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

HS, HDZ I Ž. Sabo) i dva glasa „PROTIV“ (SDSS) donosi (vijećnik N. Bučko nije bio prisutan 

prilikom glasovanja) 

PROGRAM 

javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti  

Grada Vukovara za 2023. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TURIZMU NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA ZA 2023. 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za Financije i proračun i K. Bilić – 

pročelnica UO za gospodarstvo. 

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. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: V. Vuleta, K. Bilić, D. Drakulić.  

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

HS, HDZ, Ž. Sabo), 2 glasa „PROTIV“ (SDSS) i 1 glas „SUZDRŽAN“ (HNS) donosi  

P R O G R A M 

 javnih potreba u turizmu na području grada Vukovara za 2023. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 

2023. 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za financije i proračun i K. Bilić – 
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pročelnica UO za gospodarstvo. 
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. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: Z. Rokvić i K. Bilić. 

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

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA  

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2023. GODINU 
Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem 

uplate šumskog doprinosa u Proračun Grada Vukovara za 2023. godinu. 

Članak 2.  

U 2023. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kuna. 

Članak 3. 

 Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za financiranje izgradnje i održavanja 

komunalne infrastrukture koja doprinosi razvoju gospodarstva. 

Članak 4. 

 Za provođenje ovoga Programa nadležni su Upravni odjel za gospodarstvo i Upravni 

odjel za financije i nabavu. 

 

Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

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 2023. 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za financije i proračun i K. Bilić – 
pročelnica UO za gospodarstvo. 
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. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) 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 2023. GODINU 

Članak 1. 
 

Programom utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška 

sredstava koja su prihod Proračuna Grada Vukovara, na čijem području se nalazi poljoprivredno 

zemljište. 

Članak 2.  
 

U Proračunu Grada Vukovara za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 

3.000.000,00 kuna, a utrošit će se za sljedeću namjenu: 



8  

 

 

IZNOS /kn NAMJENA 

1.500,000,00  Izgradnja i održavanje ruralne infrastrukture 

1.000.000,00  Poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje 

355.000,00  

Podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o      

poljoprivrednom zemljištu 

120.000,00  

Program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke 

raznolikosti (Program zaštite divljači) 

15.000,00 LAG Srijem 

10.000,00 Savjetovanje i edukacija poljoprivrednika 
 

 

Članak 3. 
 

 Za provođenje ovog Programa nadležni su Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel 

za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo i Upravni odjel za financije i nabavu. 

 

Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA OBRAZOVANJA 

GRADA VUKOVARA U 2023. 

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

K. Raguž - ispred Kluba HDZ-a– nakon rasprave – prihvaća se. 

 

Amandman HDZ-a na Program kojim se predlaže da se u članku 2. iznos od 1.885.402,00 € 

zamijeni iznosom od 2.202.402,00 € za sufinanciranje rada dječjih vrtića. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Predsjednik moli vijećnike da glasaju o amandmanu te se s 6 glasa „ZA“ (HDZ, SDSS, HNS) 

amandman ne prihvaća. 

 

U raspravi su sudjelovali: K. Raguž, D. Dimić, M. Jakša, D. Drakulić. 

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

HS, Ž. Sabo i HDZ) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (HNS, SDSS) donosi 

PROGRAM 

javnih potreba iz područja obrazovanja  

 Grada Vukovara u 2023. godini 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA ZA 

2023. 

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

K. Raguž - ispred Kluba HDZ-a– nakon rasprave - prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: V. Vuleta, D. Dimić, D. Drakulić i Z. Rokvić. 

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

HS, Ž. Sabo, HDZ) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (HNS, SDSS) donosi 

P R O G R A M 

javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA BRANITELJA I STRADALNIKA 

NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA U 2023. 

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. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 13 glasova „ZA“ (DP, HS, HDZ, Ž. 

Sabo) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (HNS, SDSS) donosi  

PROGRAM 

javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području  

 grada Vukovara u 2023. godini 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

2023.  

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. 

K. Raguž - ispred Kluba HDZ-a– suzdržani. 

 

Amandman HDZ-a na Program kojim se predlaže smanjenje sredstva na stavkama sadnje 

cvijeća na javnim površinama, redovita njega cvijeća na javnim površinama i hortikulturno 

uređenje – orezivanje i uklanjanje postojećih stabala i sadnja novih iz razloga da se taj višak 

sredstava bolje i učinkovitije iskoristi u potrebnije svrhe. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Predsjednik moli vijećnike da glasaju o amandmanu te se s 3 glasa „ZA“ (HDZ) amandman ne 

prihvaća. 

 

U raspravi su sudjelovali K. Raguž i D. Čulig. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 12 glasova „ZA“ (DP, 

HS, SDSS, Ž. Sabo) i 4 glasa „SUZDRŽAN“ (HDZ, HNS) donosi 

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 
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Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

2023.  

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. 

K. Raguž - ispred Kluba HDZ-a– suzdržani. 

 

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

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 12 glasova „ZA“ (DP, HS, SDSS, 

Ž. Sabo) i 4 glasa“SUZDRŽAN“ (HDZ, HNS) donosi  

Program građenja komunalne infrastrukture  

za 2023. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA OZAKONJENJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2023.  

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. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

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

P R O G R A M 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2023. godinu 

Članak 1. 

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

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2023. godini u iznosu od 

3.981,68 EUR.  

Članak 2. 

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

uređaja  komunalne infrastrukture za 2023. godinu – uređenje javnih površina: sanacija 

nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Grada Vukovara. 

Članak 3. 

U okviru Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture, Gradonačelnik će 

podnijeti Gradskom vijeću Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru u 2023. godini istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna za 

2023. godinu.   

 

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

DONOŠENJE: 

A. PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. 

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

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. 

K. Raguž - ispred Kluba HDZ-a– nakon rasprave – ne prihvaća se. 

N. Bučko povlači amandman. 

 

Amandman HDZ-a na Proračun kojim se predlaže povećanje sredstva za subvencije kako bi se 

umirovljenicima u potpunosti financirala karta za gradski prijevoz. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Predsjednik moli vijećnike da glasaju o amandmanu te se s 6 glasova „ZA“ (HDZ, SDSS, HNS) 

amandman ne prihvaća. 

 

Amandman HDZ-a na Proračun kojim se predlaže povećanje sredstva za sufinanciranje dječjih 

vrtića. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Predsjednik moli vijećnike da glasaju o amandmanu te se s 6 glasova „ZA“ (HDZ, SDSS, HNS) 

amandman ne prihvaća. 

 

U raspravi su sudjelovali D. Drakulić, V. Šibalić, K. Raguž. 

 

B. ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2023. 

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

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. 

K. Raguž - ispred Kluba HDZ-a– nakon rasprave – ne prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedloge na glasovanje po točkama A. i B. Proračuna 

te se s 10 glasova „ZA“ (DP, HS, Željko Sabo), 3 glasa „PROTIV“ (HDZ) i 3 glasa 

„SUZDRŽAN“ (SDSS, HNS) donose  

ODLUKA  

o Proračunu Grada Vukovara za 2023. 

i projekcije za 2024. i 2025. godinu 

i 
ODLUKA 

o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2023. godinu 

 

Tekst Odluka se prilaže zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 17. 

DONOŠENJE ODLUKE O ULASKU GRADA VUKOVARA S NASELJIMA 

SOTIN, LIPOVAČA I GRABOVO U PODRUČJE OBUHVATA LAG-A SRIJEM 

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

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

K. Raguž - 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 ulasku grada Vukovara s naseljima Sotin, Lipovača i Grabovo u područje 

obuhvata LAG-a Srijem  
Članak 1. 

Grad Vukovar ulazi u područje obuhvata LAG-a Srijem sa svim svojim naseljima: 

Vukovar, Sotin, Lipovača i Grabovo.  

Članak 2. 

Grad Vukovar s naseljima Sotin, Lipovača i Grabovo, uključuje se u Lokalnu akcijsku 

grupu Srijem „LAG Srijem“ radi povezivanja u zajedničko planiranje i ostvarivanje razvojnih 

projekata u gradu Vukovaru i naseljima Sotin, Lipovača, Grabovo i ostalim članicama LAG-a 

Srijem, kako i LAG-ova na području Vukovarsko-srijemske županije, Republike Hrvatske, 

Europske unije i ostale međunarodne zajednice.  

Članak 3. 

Za potrebe organiziranja i ulaska grada Vukovara s naseljima Sotin, Lipovača i Grabovo, 

u rad LAG-a Srijem: 

1) Gradonačelnik Grada Vukovara imenuje predstavnika Grada Vukovara u skupštinu 

LAG-a Srijem 

2) zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo za provođenje ove Odluke 

Članak 4. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uključivanju prigradskih 

naselja Sotin i Lipovača u Lokalnu akcijsku grupu Srijem, LAG Srijem („Službeni vjesnik“ 

Grada Vukovara, 5/15). 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 18. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJE 

PONUDE ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA 

PODRUČJU GRADA VUKOVARA, KLASA: 320-02/22-01/3, URBROJ: 2196-1-02-22-35 

OD 7. SRPNJA 2022. 

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

Pročelnica UO za gospodarstvo. 

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. 

K. Raguž - ispred Kluba HDZ-a– suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bučko, K. Bilić, D. Vlajčić. 

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

(DP, HS, Željko Sabo), jedan glas „PROTIV“ (HNS) i 5 glasova „SUZDRŽAN“ (SDSS, 

HDZ) donosi 

O D L U K A  
o izmjenama odluke o izboru  

najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Grada Vukovara, KLASA: 320-02/22-01/3, URBROJ: 2196-1-02-22-35  
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od 7. srpnja 2022. godine 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 19. 
DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA 

GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 
Uvodno obrazloženje dao je I. Naletilić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanja. 

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. 

K. Raguž - ispred Kluba HDZ-a– suzdržani. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glasova „ZA“ (DP, HS, Željko 

Sabo) i 6 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ, HNS, SDSS) donosi 

ODLUKA 

I. 

Članica Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vukovar, imenovana u ime osnivača, Grada 

Vukovara, Darija Benaković razrješuje se dužnosti. 

II. 

Za člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vukovar, u ime osnivača, Grada Vukovara, 

umjesto dosadašnje članice iz točke I. ove odluke, imenuju se Miroslav Mudri.  

 

Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 20. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

Sjednica završila u 12.15. 

 

Zapisnik vodila Predsjednik 

Anita Sesvečan Željko Sabo, teolog 


