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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane 23. studenog 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, Vedran Vuleta, 

Igor Naletilić, Nikola Mažar, Igor Gavrić, Krešimir Raguž, Nenad 

Bučko, Srđan Milaković, Željko Sabo, Dejan Drakulić, Zoran Rokvić 

Odsutni: Nemanja Savanović 

 

Ostali nazočni: Ivan Penava – gradonačelnik  

 Filip Sušac i Srđan Kolar - zamjenici gradonačelnika 

Pročelnici – S. Tokić, M. Prepunić, J. Paloš, V. Šibalić, K. Bilić, I. 

Mujkić, , D. Dimić, I. Antolović, D. Čulig, N. Gažo 

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

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

M. Latinović – DV Vukovar 2 

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

R. Marić – Muzej grada Vukovara 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

M. Janković – Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva 

d.o.o. 

R. Rac – Hrvatski radio Vukovar 

A. Baier Jakovac – Gradska knjižnica Vukovar 

I. Krajnović – Tehnostan d.o.o. 

I. Szabo – Sportski objekti Vukovar 

D. Zeko – VURA d.o.o. 

Z. Jukić – JVP Vukovar 

B. Lovrić iz Ureda gradonačelnika i predstavnici medija 

 

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 18 vijećnika te se konstatira 

kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Usvajanje skraćenog zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća održane 24. listopada 

2022. godine. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje skraćenog zapisnika s 12. sjednice, održane 24. 

listopada 2022. i isti je s 18 glasova „ZA“ usvojen. 

 

 

Aktualni sat gradonačelnika 

K. Raguž - upozorava na pojavu lisica u naselju Mitnica, koje se slobodno kreću ulicama u 

blizini škole te ulaze u otvorena dvorišta. Djeca su u strahu, pogotovo kada idu iz škole po 

mraku. Pita može li Grad nešto poduzeti i što točno. 

K. Bilić – odgovara da Grad Vukovar ima takve i slične intervencije otprilike dva puta tjedno i 

to na području cijelog grada. Nakon saznanja, službe izlaze na teren te se problem žurno rješava, 

stoga poziva građane da kontaktiraju Upravni odjel za gospodarstvo kako bi se problem što prije 

riješio. 

K. Raguž – vjeruje da će se problem riješiti. Moli i da se javna rasvjeta počne paliti. 

N. Mažar - komentira kako je glavna vijest u gradu aktualna situacija u tvrtki Komunalac d.o.o. 

u kojoj, po prvi puta u 58 godina od postojanja tvrtke, uz direktora, s pozicije odlaze i zamjenik 

direktora i tehnički direktor. Upitao je što je tome razlog, zašto se to događa, kako će utjecati na 
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tvrtku. S obzirom da je tvrtka u 100%-tnom vlasništvu Grada, a gradonačelnik je predsjednik 

Skupštine, je li posjetio tvrtku, je li razgovarao s radnicima i koliko puta. 

Gradonačelnik – pohvaljuje poslovanje tvrtke Komunalac, a ponajprije pohvaljuje rad direktora 

tvrtke Igora Štrangarevića rekavši kako je u proteklih 8 godina rezultatima svoga rada pokazao 

kako se vodi gradska tvrtka, a što se reflektiralo na pozitivna financijska izvješća, ali i na 

zadovoljstvo radnika, izgled grada, ažurnost obavljanja poslova kojim je Vukovar podignut na 

razinu koja je uzor mnogim drugim gradovima. Konstatira kako se odjednom pojavljuje briga za 

direktora i rukovodeći kadar koji su bili na kritici oporbe punih 8 godina te zaključuje kao je 

bolje da su se „ikad nego nikad“ sjetili pohvaliti poslovanje i izraziti brigu. 

I. Štrangarević - zahvaljuje gradonačelniku na svemu izrečenom te kaže kako je njegova ostavka 

osobne prirode. Pojašnjava kako je 8 godina na čelu gradske tvrtke te mu je u ovom dijelu života 

prioritet obitelj, ali i drugi poslovni izazovi. Pojašnjava kako je u poslovnom svijetu uobičajena 

praksa da ljudi koji zajedno dolaze, zajedno i odlaze te dopuste novom vodstvu da oformi svoj 

tim ljudi te dodaje kako je tvrtka stabilna, plaće se redovno isplaćuju, ima ugovorenih poslova. 

Unatoč recesiji i krizi poslovnu godinu će završiti s pozitivnim poslovnim rezultatom, a svoj 

odlazak je najavio na vrijeme te su voditelji o svemu obaviješteni, tvrtka može uspješno 

funkcionirati s novom upravom. 

N. Mažar – kaže da se radi o tvrtki s najviše zaposlenih ljudi i to izaziva određenu bojazan kod 

radnika, a i njihovih članova obitelji, kao i svih građana. Dodaje kako su sva izvješća podržavali 

počevši od reciklažnog dvorišta i svega što je dobro za tvrtku i Grad, u konačnici  ne vidi da su 

kritizeri, no ako djelatnici kažu da postoje određeni problemi u tvrtki, ako strojevi stoje, ako su 

se kamioni prodali, ako su se ljudi odselili iz Vukovara i Hrvatske naravno da kao gradski 

vijećnici trebaju u ovom trenutku i iz ovih razloga uputiti ovakvo pitanje. S obzirom da 

gradonačelnik nije odgovorio na pitanje moli pisani odgovor za slijedeću sjednicu. 

Gradonačelnik - dodaje kako je redovno u kontaktu s upravom tvrtke Komunalac d.o.o., kojoj je 

i predsjednik skupštine, a vijećniku poručje kako je najveća prijetnja poslovanju tvrtke 

Komunalac inertnost Ministarstva državne imovine koje dvije godine nije sposobno izdati 

suglasnost za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za proširenje odlagališta otpada te 

ukoliko želite dobrobit tvrtki Komunalac i njezinim djelatnicima neka,ukažu osobama na 

vodećim funkcijama da Hrvatska ne završava na rubnim dijelovima Zagreba.  

I. Gavrić – pita je li se razmotrila mogućnost paljenja javne rasvjete koja su u svrhu restrikcija 

proljetos ugašena. 

D. Čulig – odgovara kako je ta mogućnost razmotrena te se započelo s paljenjem rasvjete, 

ponajprije na problematičnim mjestima, na rubnim dijelovima grada pa potom prema centru. Na 

mjestima gdje za to nema potrebe, rasvjeta će ostati ugašena. 

S. Mađarac - osvrnuo se na proteklo obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. te 

rekao kako su svi svjesni svake podnijete žrtve i njihove vrijednosti kao i značenje te žrtve za 

obitelji i građane, no upitao je planira li Grad Vukovar urediti pitanje postavljanja spomen 

obilježja.  

Gradonačelnik - odgovara kako je u tijeku izrada prijedloga kojim će se imenovati tijelo ispred 

Grada Vukovara koje će odlučivati o načinu i odobravanju postavljanja spomenika, a koje će 

činiti osobe koje su svojom strukom vezane za urbanizam i umjetnost te Domovinski rat. 

M. Jakša - ispred stanara Ulice SR Njemačke na Sajmištu koja je sanirana samo do raskrižja s 

Dugom ulicom, upitala je hoće li se ulica dalje sanirati u etapama po cijeloj svojoj dužini.  

D. Čulig - odgovara kako je navedena ulica podijeljena u tri faze, od koje je prva sanirana, a 

druga faza obuhvaća duljinu do Radničke ulice te treća do Ulice Vijeća Europe. Napominje 

problem dotrajalosti kanalizacijske mreže te se prvo mora sanirati navedeni cjevovod što 

okvirno iznosi 4,5 milijuna kuna, dok rekonstrukcija same ceste iznosi oko 15 milijuna kuna. 

Nakon što Vodovod grada Vukovara sanira postojeći cjevovod, Grad će sanirati navedenu 

prometnicu koja je uz Dugu ulicu i Lipovački put prioritet. 

M. Jakša – napominje da se u infrastrukturu Sajmišta najmanje ulaže.  
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Z. Rokvić - napominje kako su dvije autobusne linije koje prevoze učenike Vukovar-Pačetin te 

Vukovar-Tordinci ukinute te iako Grad nema ingerenciju nad županijskim linijskim prijevozom, 

može li se ipak nešto učiniti s obzirom da je riječ o učenicima koji će ubuduće srednje škole 

upisivati u drugim gradovima. 

Gradonačelnik - odgovara da će Grad Vukovar, na pisanu inicijativu vijećnika Rokvića uputiti 

dopis Vukovarsko-srijemskoj županiji za bolju organizaciju prijevoza. 

D. Drakulić - osvrnuo se još jednom na tvrtku Komunalac, ali i na tvrtku Vodovod grada 

Vukovara koje su nezavisne u svome radu te je upitao, ukoliko su osobe na direktorskim 

pozicijama određene stranačke pripadnosti, kako se navodi u člancima nekih internetskih 

portala, što mogu građani očekivati i hoće li se moći zaposliti u navedenim tvrtkama. Pita je li su 

gradske tvrtke nezavisne i hoće li svi imati jednake mogućnosti i šanse zaposliti se u navedenim 

tvrtkama. 

Gradonačelnik – odgovara da građane treba zanimati dobit Komunalca i to je ono što njega 

zanima. Napominje da vijećnik to dovodi na političku razinu, na što ima pravo, ali ako govori o 

rukovodećem kadru Komunalca ističe kako nije upućen u stranačke preferencije čelnih osoba. 

Apostrofira kako je jedino mjerilo uspješnosti financijski rezultat koji za tvrtku Komunalac 

d.o.o., za 2021. prikazuje dobit u iznosu od 554.481 kunu, što govori u prilog stručnosti i 

sposobnosti osoba koje tvrtku vode te zamoli da se ubuduće o radu gradskih tvrtki ne politizira i 

ne oslanja na informacije pročitane na raznim portalima, koje su možebitno netočne. 

D. Drakulić – i dalje ustraje na člancima iz medija u kojima se navodi da mjesta direktora u 

Komunalcu isključivo pripadaju određenoj političkoj stranci i da je to koalicijski dogovor. 

Gradonačelnik – ističe kako se vijećnik povodi natpisima s portala, a traži ozbiljnu raspravu, pita 

se kako. 

D. Drakulić – traži pisani odgovor jer gradonačelnik nije odgovorio na postavljeno pitanje. 

N. Mažar – kaže kako je povrijeđen čl. 54. Poslovnika koji govori da vijećnik nakon primljenog 

odgovora može iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje i ono ne može trajati 

dulje od 2 minute. Time je predsjednik povrijedio Poslovnik kada vijećniku Rokviću nije 

dozvolio postavljanje dopunskog pitanja. 

S. Milaković – pita u kojim gradskim tvrtkama su radna mjesta zamjenika i pomoćnika direktora 

slobodna.  

Gradonačelnik – odgovor će dostaviti pismenim putem. 

N. Bučko - osvrnuo se na konferenciju za medije koju je održao predsjednik Gradskog vijeća u 

prostorijama Grada Vukovara, a na kojoj su uz njega bili ljudi koji ne djeluju u službi Gradskog 

vijeća. Napominje da se tiskovne konferencije drugih stranaka održavaju izvan prostorija 

gradske uprave. Ima osjećaj da Grad postaje taoc jednog čovjeka. Pita po kojim kriterijima je 

omogućeno predsjedniku Gradskog vijeća i pripadnicima njegove nezavisne liste promocija u 

prostorijama gradske uprave. 

Gradonačelnik - kaže kako je na ulazu u zgradu gradske uprave jasno, uz natpisnu tablu 

Gradonačelnika Grada Vukovara istaknuta i natpisna tabla Gradskog vijeća Grada Vukovara, a s 

obzirom da Gradsko vijeće predstavlja zakonodavnu vlast u Vukovaru, to za sobom povlači 

prava i obveze. Napominje kako se Grad Vukovar u svom radu pridržava rada usklađenog sa 

zakonom te je tako bilo i u slučaju za koji je upitao vijećnik. 

N. Bučko – traži pisani odgovor koji su kriteriji po kojima je predsjednik Gradskog vijeća s 

članovima nezavisne liste održao tiskovnu konferenciju u zgradi gradske uprave. 

V. Vuleta - pita u kojoj je fazi izgradnja nove suvenirnice u sklopu Vukovarskog vodotornja- 

simbola hrvatskog zajedništva te koji su ovogodišnji rezultati poslovanja.  

Gradonačelnik - pohvaljuje rezultate te podsjeća kako je Grad Vukovar, zahvaljujući donacijama 

brojnih fizičkih i pravnih osoba u rekonstrukciju Vukovarskog vodotornja uložio preko 50 

milijuna kuna.  

M. Janković - ističe da Vukovarski vodotoranj bilježi 40% veću posjećenost u odnosu na prošlu 

godinu te 20% veće prihode, što će rezultirati i povećanjem naknade koju Vodotoranj uplaćuje 

Gradu Vukovaru.  
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D. Čulig - kaže da je u fazi postupak nabave za izvođenje radova nove suvenirnice u iznosu od 3 

milijuna kuna, a njezinom izgradnjom će biti omogućen ulaz kupaca u suvenirnicu, prodaju 

karata te smještaj djelatnika. Početak radova predviđen je u proljeće 2023. 

D. Bilić - u ime kluba vijećnika pitanje postavlja vezano za ovogodišnji Advent u Vukovaru.  

K. Bilić – odgovara da se 27. studenog planira otvorenje ovogodišnjeg adventa paljenjem prve 

svijeće te puštanjem klizališta u rad. Svi detalji te bogat program bit će se predstaviti na 

konferenciji za novinare koja će se održati u petak. Dodaje kako će se čarolija adventa održavati 

u perivoju Dvorca Eltz.  

R. Marić - ističe kako je organizacija u punom jeku te kako je ovo 25. godina kako se u 

Vukovaru održavaju adventske svečanosti čija je tradicija prva koja je uspostavljena u 

Hrvatskoj. Adventske svečanosti su vezane za običaje i niz događanja kojima se prati sva četiri 

tjedna adventa, od paljenja svijeća, koncerata, predstavama i prikazima tradicijske kulture. 

 
Aktualni sat je završen. 

 

U 9:48 na sjednicu je došao vijećnik N. Savanović, prisutno ukupno 19 vijećnika. 

 

Predsjednik  ima prijedlog za dopunu Dnevnog reda sljedećom točkom: 

 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar 9. LAG 

Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srujem 2014.-2020. 

 

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

jednoglasno (19) prihvaćen. 

 

D N E V N I R E D 

1. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac 

d.o.o. za 2021. godinu  

(Izvjestitelji: J. Jukić i I. Štrangarević) 

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

d.o.o. za 2021. godinu 

 (Izvjestitelji: J. Jukić i I. Krajnović) 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod 

grada Vukovara d.o.o. za 2021. godinu 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Tišov) 

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2021. godinu Hrvatskog radija 

Vukovar d.o.o. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i R. Rac) 

5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Vukovar 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Baier Jakovac) 

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar  9. LAG Natječaja iz 

Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. 
(Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić) 

7. Prijedlozi i informacije 

 

Nakon stanke vijećnici HDZ-a su napustili sjednicu, na sjednici prisutno ukupno 14 vijećnika. 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. ZA 2021. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić - predsjednica Odbora za financije i proračun i I. 
Štrangarević – direktor Komunalca d.o.o.. 
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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. 

 

U raspravi je sudjelovao D. Drakulić. 

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

HS, SDSS, Ž. Sabo) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (HNS, DSS) donosi 

O D L U K A 

o prihvaćanju izvješća o poslovanju  

trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2021. godinu 

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

Sajmište 174, OIB: 83101904488 za 2021. godinu. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA TEHNOSTAN D.O.O. ZA 2021. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić - predsjednica Odbora za financije i proračun i I. Krajnović 
– direktor Tehnostana 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. 

 

U raspravi je sudjelovao D. Drakulić. 

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

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

O D L U K A 

 o prihvaćanju izvješća o poslovanju  

trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. za 2021. godinu. 

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

Franje Tuđmana 23, OIB: 91347134540 za 2021. godinu. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. ZA 2021. 

GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za financije i proračun i D. Tišov - 
direktor Vodovoda grada Vukovara 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. 

 

Rasprave nije bilo. 
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 12 glasova „ZA“ (DP, HS, SDSS, Ž. Sabo) i 2 

glasa „SUZDRŽAN“ (HNS, DSS) donosi  

O D L U K A 

o prihvaćanju izvješća o poslovanju  

trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. za 2021. godinu 

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

Vukovara, Jana Bate 4, OIB: 95863787953 za 2021. godinu. 



6  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA 2021. 

GODINU HRVATSKOG RADIJA VUKOVAR D.O.O. 

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

direktor Hrvatskog radija 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. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glasova „ZA“, jednim glasom 

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

ODLUKA 

Prihvaća se Izvješće o poslovanju za 2021. godinu Hrvatskog radija Vukovar d.o.o. 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT 

GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i normativnu 
djelatnost i A. Baier Jakovac – vršiteljica dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice 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. 

 

Rasprave nije bilo. 
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 11 glasova „ZA“ (DP, HS, HNS, Ž. Sabo) i 3 

glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS, DSS) donosi  

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Vukovar 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Vukovar, donesenog 

na sjednici Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vukovar, održanoj dana 15. studenog 2022., u 

tekstu koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA 

UNUTAR 9. LAG NATJEČAJA IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A 

SRUJEM 2014.-2020. 

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. 
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Rasprave nije bilo. 

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

SDSS, HNS) i jednim glasom „SUZDRŽAN“ (DSS) donosi  

O D L U K A 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar 9. LAG Natječaja iz Lokalne razvojne 

strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu 

Članak 1. 

Ovom odlukom daje se suglasnost Gradu Vukovaru za provedbu ulaganja u projekt 

„Opremanje sportske građevine u naselju Sotin“ na području grada Vukovara u naselju Sotin 

smještene na k.č. br. 1471/1 k.o. Sotin. 

Članak 2. 

Suglasnost dana ovom Odlukom izdaje se u svrhu prijave projekta iz članka 1. ove 

Odluke na 9. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip 

operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu. 

Članak 3. 

Suglasnost iz članka 1. ove Odluke daje se na temelju dokumenta Prilog III. Natječaja – 

„Opis Projekta“, koji je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

Sjednica završila u 10.45. 

 

Zapisnik vodila Predsjednik 

Anita Sesvečan Željko Sabo, teolog 


