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Z A P I S N I K 

 

sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 5. prosinca 2014., u Gradskoj 

vijećnici soba br. 32, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, sa početkom u 8,00 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Nikola Mažar, Krešimir Raguž, Marina Jokić, Pilip Karaula, Tomislav 

Šota, Mirjana Semenić-Rutko, Alen Jakumetović, Igor Gavrić, Radivoj 

Đurić, Robert Rapan, Goran Bošnjak, Nenad Bučko, Darko Buljan, 

Zoran Konjević, Biljana Gaća, Dejan Drakulić, Nebojša Vidović, Srđan 

Kolar, Miroslav Mikerević, Nebojša Bajić, Slavica Jelinić 

 

Odsutni vijećnici:  

   

Ostali nazočni: Ivan Penava – gradonačelnik 

   Marijan Pavliček – zamjenik gradonačelnika 

Srđan Milaković – zamjenik gradonačelnika 

Pročelnici – D. Njegić, A. Džalto, N. Genčić, D. Čulig, D. Holoker-

Radumilo, S. Kovačić 

Ž. Pul – voditelj odsjeka za prostorno uređenje i imovinsko-pravne 

poslove 

I. Antolović – viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove 

D. Foriš – Razvojna agencija Vukovar 

Kristijan Lovrenščak– Tehnostan 

M. Zebec – Vodovod grada Vukovara 

I. Štrangarević - Komunalac 

M: Kos – Hrvatski radio Vukovar 

D. Sabo – DV Vukovar 1 

J. Beljička Karlaš – DV Vukovar 2 

R. Marić – Gradski muzej Vukovar 

Z. Jukić – JVP 

V. Surma-Szabo – Gradska knjižnica Vukovar 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća 

T. Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika za protokol i odnose s 

javnošću i predstavnici medija 

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i poziva Boška Šašića, voditelja 

odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog vijeća da izvrši prozivku vijećnika. 

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 21 od ukupno 21 vijećnika te 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik pita da li ima primjedbi na skraćene zapisnike sa 4. sjednica održane 12. 

studenoga 2014.  

N. Bučko – stavlja prigovor i tvrdi da je gradonačelnik obećao do ove sjednice dati Mjere za 

razvoj gospodarstva grada Vukovara što nije navedeno u zapisniku. 

D. Drakulić – traži da se u zapisniku ispravi naziv Kluba SDSS-a. 

M. Mikerević – napominje da su nazivi pravoslavnih crkava krivo zapisani. 

 



2 
 

Predsjednik uvažava primjedbe, napominje da će se odgovor gradonačelnika vijećniku 

N. Bučku ponovno preslušati i eventualno ispraviti te daje na glasovanje usvajanje zapisnika 

sa 4. sjednice Gradskog vijeća, sa izmjenama održane 12. studenoga 2014. i isti je 

jednoglasno usvojen. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

 

N. Bajić -  postavlja pitanje gradonačelniku, nadovezavši se na intervju u Večernjem listu, od 

23.studenoga. Pitanje je vezano za fond za obnovu i razvoj grada Vukovara gdje tvrdi da 

gospodin Grčić nije pokazao zanimanje za grad Vukovar. Obzirom na saznanja koje kao 

vijećnici imaju gospodin Grčić kao predsjednik fonda za obnovu i razvoj ne saziva i ne 

sudjeluje u sjednicama, a bez njega se ne može donijeti bilo kakav veći i ozbiljniji projekt u 

gradu Vukovaru. Ne želi ulaziti u ičiju stranačku pripadnost te ga samo zanima što 

gradonačelnik kao i Gradsko vijeće može poduzeti po tom pitanju da prestane ignoriranje od 

strane gospodina Grčića jer je fond za obnovu i razvoj vrlo bitan za projekte grada Vukovara.  

 

Gradonačelnik - zahvaljuje na pitanju; smatra da je vijećnik rekao sve kako je; ni na jednoj 

sjednici upravnog vijeća fonda nije bio, niti ima informaciju kad bi to moglo biti ni hoće li 

uopće biti. Smatra da sve to funkcionira onako kako ne bi trebalo biti, te smatra da to nije 

njegova domena. Dodaje kako će se odazvati pozivu i smatra da te sjednice trebaju biti u 

fondu, a ako je zbog obima posla potrebno otići i u Zagreb ni to mu neće predstavljati 

problem. Kaže kako je čuo je da se spominju i telefonske sjednice u kojima također nije 

sudjelovao niti dobio poziv; smatra da je to do gospodina Grčića i njegovih suradnika. 

Zaključuje kako nije zadovoljan i da na te stvari ne može utjecati.  

 

M. Mikerević – komentira kako je gospodarska situacija je na izmaku; kolaju glasine da je 

Borovo pred kolapsom te ga zanima ima li gradonačelnik kontakt s tvrtkom Borovo; što se 

tamo događa, kako bi upoznao i Gradsko vijeće sa situacijom koja tamo vlada.  

 

Gradonačelnik – odgovara da je imao kontakt s predsjednikom Uprave i jedan s članom 

Uprave. Riječ je bila o pokušajima iznalaženja načina da se pomogne tvrtki Borovo, a koji su 

molili pozajmicu od Grada u višemilijunskim iznosima. Dodaje kako su svjedoci da je to 

riješeno preko HEP-a; ima neslužbene podatke od radnika da su od 1. prosinca trebali ići na 

minimalac. Problemi su očiti, ono što ima su pritužbe radnika i razgovori s ljudima koje 

poznaje u Gradu. Što se tiče konkretnih planova i smjera kojim se ide te izlazak iz situacije 

nema. Ono što je vidljivo i iz čega se vidi težina situacije je jedan dugi period trajanja 

predstečajne nagodbe odnosno sam proces predstečaja, što je već bilo pomalo čudno i 

ostavljalo dojam da se obveze nisu namirivale kad se došlo u ovakvu situaciju, da se ovolika 

sredstva duguje Ministarstvu financija. Ne želi ići u detalje, ali nije optimističan, smatra da su 

ovo zadnji momenti da se spasi Borovo. Svjesni su kadroviranja u Borovu. Tvrdi da je više 

puta u medijima iznio svoje mišljenje, volio bi da nije bio jedini te bi tada možda rezultat bio 

drugačiji. Pribojava se što će značiti krah jednog takvog poduzeća za Vukovar. 

 

M. Mikerević - moli gradonačelnika da proba stupiti u kontakt sa Upravom Borova. Smatra 

da je u interesu i grada, tvornice Borovo i građana grada Vukovara da se ta dva tijela sastanu. 
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Gradonačelnik – odgovara da volja za isto postoji, ali su sporni iskrenost i interesi druge 

strane. Mišljenja je da nemaju svi jednake interese te da je tu srž problema. Kako su u 

različitim svojstvima, jedni brane interese lokalne uprave, a drugi neke vlastite. Dodaje da se 

iz situacije koja sada vlada može razaznati o čemu priča.  

 

S. Kolar – kaže kako se na početku sjednica Gradskog vijeća govorilo o jednom, nažalost, 

potrebnom programu, a to je projekt „pučka kuhinje“. Zanima ga dokle se stiglo, hoće li se 

uskoro realizirati i nešto više o tome.  

 

Gradonačelnik – odgovara da projekt pučke kuhinje ide, samo planiranje i realizacija traje 

više godina; za primjer daje grad Vinkovce koji otvara 22. prosinca pučku kuhinju ,a radili su 

ju cca 6-7 godina, no napominje kako se ne misli se na njih ugledati. Vrlo slična priča bila je i 

u Slavonskom Brodu. Ono što kreće na proljeće bit će jedno trajno rješenje, izgradnja i 

opremanje, a dok to ne bude, ići će se na jednu privremenu varijantu koja će biti na dvije 

lokacije, u Borovu Naselju i u Vukovaru - bilo posluživanje hrane bez pripreme; topli obroci 

bi se kupovali, upitan je jedino model od koga i na koji način; Crveni križ, Karitas, 

restorani…. u svakom slučaju ovo je rješenje koje će najprije donijeti rezultate. Sada ne može 

govoriti o točnom datumu, no prvi topli obroci u gradu Vukovaru trebali bi biti u konac zime 

ili početak proljeća.  

 

S. Kolar - zanima ga zašto se Radnički dom odnosno kuhinja ne iskoristi u tu svrhu, a koja je 

nekada hranila veliki broj ljudi, kad već nije osiguran prostor za tu namjenu.  

 

Gradonačelnik – odgovara da postoje i druge varijante koje su u tijeku, od prostora Crvenog 

križa do restorana Domagoj koji je gradski i nalazi se na stadionu. Ovo je bilo jedno od 

rješenja, ali je naslovljeno na prethodno pitanje, vezano za problematiku Borova. Sukladno 

svim dosadašnjim koracima i rješenjima da budemo autonomni, što ne znači da treba zatvoriti 

prostor za suradnju, ukoliko je ona moguća, restorani obično izbjegavaju u svojim prostorima 

takve populacije. U svakom slučaju razmotrit će se prijedlog.  

 

N. Vidović – komentira kako se u posljednje vrijeme u gradskoj tvrtki Komunalac događaju 

određene istražne radnje, može li nešto više reći o tome, što se tamo događa, je li tvrtka 

ugrožena, jesu li ugrožena radnja mjesta radnika tim izvršnim radnjama. 

 

Igor Štrangarević - odgovara da što se tiče istražnih radnji određenih institucija ne želi 

komentirati jer su u postupku, međutim rješenja i podneske protiv istražnih radnji konkretno 

za Komunalac bit će po rješenju završetka istrage; no trenutno za radnike nisu upitna radna 

mjesta ni opstojnost Komunalca.  

 

N. Vidović -  zanima ga hoće li javnost biti upoznata sa radnjama i ishodima istih.  

 

Igor Štrangarević – odgovara da će javnost biti upoznata sa svim.   
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D. Drakulić - bez obzira na broj točaka dnevnog reda i priči da će rebalans biti prije, pa 

poslije proračun, iskoristit će da postavi pitanje, budući se radi o vrlo važnim i značajnim 

temama za grad Vukovar i građane za koje smatra da imaju pravo znati odgovore. Pita kakav 

je gradonačelnikov stav o trenutnoj strategiji razvoja grada Vukovara.  

 

Gradonačelnik – odgovara da trenutno koliko je njemu poznato grad Vukovar nema strategiju 

razvoja, barem ne neku relevantnu strategiju; ako misli na strategiju kao dokument.  

 

D. Drakulić – pita planira li napraviti nekakvu strategiju i je li o tome razmišljao jer na 

osnovu toga treba praviti akcijski plan. Vidljivo je da ovdje u dnevnom redu postoji plan 

razvoja privrede; smatra da bi prvo trebali imati strategiju pa nacionalni plan razvoja, pa tek 

onda raditi neke druge stvari jer sve to treba biti jedna zaokružena cjelina i da se slaže na 

posljetku i oslanja na županijsku strategiju razvoja jer strategija grada Vukovara je istekla 

prije 2 godine. 

 

Gradonačelnik - slaže se; ima u planu i razgovaralo se o istom. Prvenstveno se oslanjaju na 

znanstvene ustanove koje bi nam pomogle uz sve ostale sudionike, pa i politiku. Postoji 

problem jer nemaju strategiju koja je na nivou države, ta vertikala je apsolutno ugrožena. 

Dodaje da problema ima, ali će sa svoje strane učiniti sve što je potrebno.  

 

D. Drakulić – komentira kako se mora voditi računa, ako postoji strategija na višem nivou. 

Smatra da je bitno o tome voditi računa. 

 

Gradonačelnik – ogovara da se radi o usklađenju, potrebno je da se uskladi sa županijskom, a 

ne da država usklađuje prema lokalnoj.  

 

D. Drakulić -  slaže se s gradonačelnikom; nada se da će tom prilikom konzultirati neke 

političke stranke koje rade ovdje. Sve to je uvod u pitanje ; budući da je SDSS dostavio 

prijedloge za proračun, zanima ga jesu li ti prijedlozi uvršteni u proračun jer ih sam nije 

pronašao.  

 

Gradonačelnik – odgovara da su tri prijedloga iz domene gospodarstva uvrštena.  

 

D. Drakulić -  komentira kako smatra da je to u okviru strategije i da je imao svoj plan, oni su 

drugačije predložili, nisu usvojili njihovo, ali postoji slično razmišljanje po pitanju privrede.  

 

Predsjednik - prekida raspravu i smatra da će nema potrebe raspravljati o proračunu koji će 

poslije biti na dnevnom redu.  

 

Gradonačelnik -  odgovara da će infrastruktura ići, program Udruga u obimu u kojem je te se 

nada da će se doći u prigodu da to ide gore, no ne obećava ništa. Plan je Ulica Slobode koja 

nije upitna.  
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D. Drakulić - s obzirom da je ovo akt političke stranke, želio je reći, o ovom se neće 

raspravljati na proračunu, samo je želio istaknuti da su i oni kao stranka dostavili nešto.  

 

D. Buljan - tvrdi da je kroz rebalans i proračun vidljivo da gradonačelnik nije u stanju 

realizirati ni projekte za koje su dobivena sredstva prilikom preuzimanja vlasti, a njegova 

sposobnost je mjerljiva temeljem činjenice što je u proteklih sto dana vlasti uspio pogriješiti u 

proračunu za 34 milijuna kuna, što je vidljivo u rebalansu. Dodaje da dok se bavi kadrovskim 

križaljkama; tko treba dobiti otkaz, a tko posao, njega u ovom trenutku zanima je li se 

gradonačelnik umorio. 

 

Predsjednik -  opominje vijećnika da postavi konkretno pitanje.  

 

Gradonačelnik -  odgovara da je tek na početku i ne osjeća se umorno, već naprotiv.  

 

G. Bošnjak – Postavlja pitanje vezano za direktora HRV-a, ali ne može formalno po 

poslovniku, već gradonačelniku postavlja isto. Pita ima li direktor usmenu ili pismenu 

zabranu da se netko od njih iz oporbenih stranaka spomene u programu HRV-a; ne 

spominjanjem izjava sa sjednice ili da budu gosti neke emisije gdje bi razabirale teme po 

interesu građana grada Vukovara. Kao primjer navodi prošlu sjednicu gdje je bilo riječi o 

stambenoj problematici gdje je puštena citirana izjava gradonačelnika, izjava predsjednika 

Gradskog vijeća koji najavljuje tematsku sjednicu, no njegove izjave nema nigdje, a pokušao 

je građanima pojasniti kako funkcionira sam sistem. Postavlja pitanje vezano za oporbene 

stranke, pita ima li direktor pismenu ili usmenu zabranu jer ovako kako stvari funkcioniraju, a 

slično je i što se tiče vukovarskih programa, u tom smjeru bi molio i odgovor.  

 

M. Kos – odgovara da nema usmenu ni pismenu zabranu.  

 

G. Bošnjak -  zahvaljuje na odgovoru i smatra da će onda kao javni radio pokazati više 

interesa za oporbene stavove. Smatra da građane interesira i što misle ljudi iz oporbe ,a ne 

samo vladajuća garnitura u Gradu.  

 

Predsjednik – komentira kako svatko ima svoj prostor i da su temelji po kojima vijećnik 

Bošnjak izražava svoje nezadovoljstvo neutemeljeni.  

 

G. Bošnjak - kako se bliži kraj godine nada se da će gradonačelnik u idućoj godini pokazati 

malo više volje i sposobnosti za osmišljavanje i ostvarivanje projekata nego ove godine jer je 

očigledno da se najviše bavio kadrovskom problematikom, zapošljavanjima, pa zbog interesa 

Grada i građanina i svih nas. Nada se da će ga više zanimati projekti i da će na proračunu 

vidjeti koji su to novi projekti, da će uložiti više truda u ostvarivanje tih projekata, a manje 

ovim drugim dijelovima.  

 

Gradonačelnik -  nada se da će proračun Grada biti izglasan kako bi se moglo raditi na tome; 

sukladno vijećnikovim prijedlozima o gospodarskom ili bilo kojem drugom planu za što je 

molio Klubove i političke stranke te zahvaljuje strankama koje su se odazvale. Nažalost 
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oporba se nije odazvala, stoga ga čudi otkud vijećniku argumenti da ide pitanjem u tom 

smislu. Smatra da je bilo dobre volje s druge strane kako bi predložili ideje i projekte, no sjeća 

se proteklih pet godina, pa dolazi do zaključka kako nemaju što za ponuditi.  

 

G. Bošnjak - nije zadovoljan odgovorom, tvrdi da bi gradonačelnik trebao znati da je proračun 

prijedlog gradonačelnika. Oni reagiraju s amandmanima koje imaju, a to je njegov proračun 

koji oni ne mogu sukreirati. Gradonačelnik ga predlaže i odgovara za njega. Cijeni volju i 

traži da pokaže volju u drugim područjima kada se budu osmišljavali neki drugi projekti, neka 

tada traži mišljenje od oporbe, a ne za izradu proračuna koji gradonačelnik treba izraditi u 

Gradu i za koju odgovora za izvršenje.  

 

Gradonačelnik -  nema što dodati, ne slaže se u potpunosti s mišljenjem vijećnika Bošnjaka.  

 

S. Jelinić - pita hoće li se i kada raspisati izbori za mjesne Odbore u gradu Vukovaru. 

 

Gradonačelnik - odgovara da hoće, po planu u 2016. godini. 

 

Z. Konjević -  postavlja pitanje vezano za Portal grada Vukovara; potaknut pitanjima građana, 

pita tko vrši odabir pitanja i po kojim kriterijima, jer su se građani žalili da na portalu 

postavljaju pitanja na koja ne dobivaju odgovore.  

 

Gradonačelnik - odgovara da sva pitanja od građana idu na portal osim onih uvrjedljivog 

karaktera i osobne prirode. Ukoliko se radi o vrijeđanju i ponižavanju bilo koga to se 

nestavlja; ukoliko smatraju da su podatci osjetljive prirode te da se radi o pomoći socijalno 

ugroženima gdje je navedeno ime i prezime osobe bude općenit odgovor ili u svrhu zaštite 

onoga tko je poslao pitanje odgovor bude osobno poslan, a ne putem portala.  

 

Z. Konjević – komentira da je djelomično zadovoljan, ali ne u potpunosti. Pitanja građana koji 

nisu postavili uvrjedljivo pitanje nema, mišljenja je da cenzure ne bi smjelo biti jer po novom 

je uvedeno da svi korisnici portala se moraju prijaviti tako da anonimnih pitanja nema; stoga 

osoba koja postavi pitanje uvrjedljivog karaktera nije anonimna, već je registrirana pod 

imenom i prezimenom.  

 

Gradonačelnik -  odgovara da se slaže s vijećnikom za cenzuru, no nikako ne može dozvoliti 

pisanje psovki na portalu; prema građanima ne smije biti cenzure i po njegovim spoznajama 

ih nema.  

 

B. Gaća -  tvrdi da već treću sjednicu uzastopno traži, što je zabilježeno i u zapisniku, pisani 

odgovor koji joj je obećan, a vezan je za gradonačelnikovu plaću. Molila da joj se isti dostavi. 

Pita gradonačelnika je li, kao što je nekoliko puta obećao, smanjio plaću sebi i svojim 

zamjenicima. Svjedoci su da je žustro napadao bivšu vlast vezano za plaću gradonačelnika i 

njegovih zamjenika dok s druge strane sada kada je u poziciji gradonačelnika, što je vidljivo 

iz proračuna, svoju plaću nije smanjio. Voljela bi dobiti pisani odgovor kao što je obećano; 

isto tako s jedne strane smanjuje prava djelatnika Gradske uprave u vidu uskraćivanja 
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božićnica, uskrsnica, regresa, prava na topli obrok, dok zapošljava podobne i s time je 

proračun dodatno opterećen za milijun kuna na stavkama za plaće što je vidljivo. Zanima ju 

hoće li smanjiti svoju plaću kao što je obećao.  

 

Gradonačelnik - odgovara da ne zna odakle stavka od milijun kuna i ako može da objasni tko 

su podobni, imenom i prezimenom, kako bi znao odgovoriti. 

 

B. Gaća -  ne želi otkriti o kojima je imenima riječ.  

 

Gradonačelnik – pita gdje su zaposleni?  

 

B. Gaća – odgovara da su  zaposleni u Gradskoj upravi i Gradskim firmama.  

 

Gradonačelnik - odgovara da u Gradskoj upravi nije zaposlen ni jedan novi djelatnik.  

 

B. Gaća - tvrdi da gradonačelnik upravlja Gradskim firmama, skupština je u gradskim 

firmama, imenuje direktore, a ne želi sad o tome govoriti. Zanima je odgovor na postavljeno 

pitanje i hoće li smanjiti svoju plaću?  

 

Gradonačelnik - odgovara vijećnici da ju mora razuvjeriti; što se tiče Gradskih firmi na snazi 

je zabrana zapošljavanja i dodaje da su podatci kojima vijećnica raspolaže netočni: 

Zapošljavanja u Gradskoj upravi nije bilo, tako da je to opet netočna informacija. Ne razumje 

odakle vijećnici podatak od milijun kuna, smatra da sve iznijeto od strane vijećnice nije 

istinito. Što se tiče plaće dobit će zbirne podatke za sve djelatnike, usklađeno s gospodarskom 

situacijom. Dodaje da pojam toplog obroka odavno ne stanuje u Republici Hrvatskoj pa tako 

ne treba ni u gradu Vukovaru za kojeg se zna gdje je po gospodarskoj situaciji te smatra da s 

obzirom na socijalnu osjetljivost, koju bi trebali imati, to ne bi trebalo biti sporno. Proračun 

samo na osnovu toga može uštedjet preko pola milijuna kuna. Za taj iznos misli da se mogu 

zaposliti neki drugi ljudi koji će se naći u toj masi, što se tiče plaće bivšeg gradonačelnika za 

2012. godinu bila je u prosjeku iznad 28 tisuća kuna bruto, a podatak o njegovoj plaći će 

dobiti te moli pročelnicu da vijećnici dostavi taj podatak.  

 

B. Gaća -  odgovara da nije zadovoljna danim odgovorom, tvrdi da je konkretno pitala hoće li 

gradonačelnik smanjiti svoju plaću kao što je obećao. Topli obroci, uskrsnice i regresi ne 

spadaju u plaće nego u dodatke i smatra ako su je djelatnici imali u doba teške krize koja traje 

već neko vrijeme i zašto ih ne bi mogli imati i sada. Što se tiče plaće bivšeg gradonačelnika 

tvrdi da je njegova plaća bila isplaćivana na temelju saborske plaće, iako sadašnji i bivši 

gradonačelnik imaju isti koeficijent, no razlika je u radnom stažu; ponovno postavlja pitanje 

hoće li smanjiti svoju i plaću svojih zamjenika? 

 

Gradonačelnik -  odgovara da veliki dio podataka kojim vijećnica raspolaže nije točan; 

njegova plaća i plaća njegovih zamjenika je već otišla dolje, vrlo vjerojatno da će temeljem 

analiza padati još te smatra da je bio dovoljno jasan.  
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N. Bučko - nadovezat će se na kolegicu Gaću vezano za plaće; pitanje ide u smjeru 

komparacije vezanu uz usvajanje proračuna koji je bio na prvoj sjednici kada se proračun 

usvajao, kolega Mažar je spominjao da u Gradu ima izvjestan broj auta koji je ponuđen na 

usmeno i na javnoj dražbi pa ga zanimaju autu koji su dobiveni temeljem donacija MUP-a, 

Ministarstva financija, koji kao takvi nisu trošak u vidu nabave nego su dobiveni. Isti su 

prodani su po nekakvoj vrijednosti, odnosno bit će prodani za cca 300 tisuća kuna čime će 

Grad ostvariti prihod od prodaje; tvrdi da je u početku to djelovalo simpatično dok se nije 

počelo baviti analizom prijedloga proračuna koji je dan i kolegica se možda krivo izrazila, ali 

ono što je ona htjela reći je da su rashodi za zaposlene u proračunu za 2015. veći za milijun 

kuna nego što su bili u 2014. Godini. Njegovo pitanje će biti vrlo konkretno; s jedne strane 

pravi se predstava kako se smanjuje i racionalizira poslovanje Gradske uprave, a s druge 

strane imamo povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od milijun kuna; bilo 27 476 000,00 , 

a sada je u prijedlogu 28 443 000,00 kn. Pita narušava li gradonačelnik time svoju 

vjerodostojnost koju je htio na prvoj sjednici prikazati racionalizacijom automobila.  

 

Gradonačelnik – pita odnosi li se pitanje na podizanje mase za plaća?  

 

N. Bučko – kaže da s jedne strane ima racionalizaciju koju je htio prikazati kroz javnu dražbu, 

a s druge strane je došlo do nesrazmjernog povećanja.  

 

A. Džalto – odgovara da što se tiče mase plaća isto se odnosi na cjelokupno poslovanje, kako 

je novom organizacijom predviđeno, novi ustroj, novi odjeli moraju se planirati 

novozaposleni ljudi koji moraju ući u proračunska sredstva. 

 

N. Bučko - odgovara da upravo o tome i govori; svjestan je činjenice broja novih pročelničkih 

mjesta i činjenice povećanja bruto plaće; poslije konstituirajuće sjednice prodavali su se 

automobili, napravila se predstava od prodaje auta….. tvrdi da nema ništa protiv prodaje istih, 

ako je to racionalno, samo tvrdi da je s jedne strane ušteđeno 300 000,00 kuna jednokratno, a 

s druge strane su povećani rashodi na tri ili četiri godine do nekakvih novih promjena za 

milijun kuna. S obzirom na pretpostavku da će doći novi ljudi i nova zapošljavanja; postavlja 

pitanje gradonačelniku smatra li da je time narušena vjerodostojnost?  

 

Gradonačelnik - zahvaljuje, ali njegov odgovor je negativan; što se tiče auta ne radi se samo o 

prodajnoj vrijednosti, već se radi i o troškovima održavanja, registracije, popravaka, starosti 

voznog parka i ostalih troškova koji idu uz to. Vezano za plaće od početka je rekao svoj 

koncept o tome; jasno je da postoje odjeli koji ne mogu funkcionirati, u koje se svi zaklinju, a 

to je prvenstveno odjel gospodarstva koji broj tri djelatnika, rekao je da će broj djelatnika rasti 

i to u značajnoj mjeri, strategija je u samom startu postavljena, racionalizacija je na tragu s 

ukidanjem prava na način da se u masu plaća zadire minimalno, da se visina plaća pokuša 

uskladiti sa prilikama koje jesu; stoga iz ušteda koje bi se po tom pitanju ostvarile da pokuša 

namiriti novouposleni koji će biti primljeni prvenstveno u sektor gospodarstva i to je otprilike 

put kojim planira ići. Dodaje da je  pročelnica rekla sve što se tiče masa i što sve ulazi u to i 

po tom stavku nisu to samo plaće zaposlenih u Gradu.  
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Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik predlaže da se točka 10. Dnevnog reda uvrsti pod točku 6., a točka 25. pod točku 

9., prijedloga daje na glasovanje što je sa 20 glasova „ZA“ prihvaćeno (N. Mažar odsutan). 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda sa izmijenjenim redoslijedom 

točaka i isti je jednoglasno usvojen. 

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Donošenje Odluke o zaštiti zahvata vode na Dunavu 

(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig) 

2. Donošenje izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. 

(Izvjestitelji: K. Raguž i Ž. Pul) 

3. Donošenje Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. 

(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig) 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2014. 

(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig) 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2014. 

(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto) 

6. Donošenje Odluke o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2015. 

Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić) 

7. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2015. DV Vukovar 1 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Sabo) 

8. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2015. DV Vukovar 2 

(Izvjestitelji: T. Šota i J. Beljička Karlaš) 

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni 

Statuta DV Vukovar 2 

(Izvjestitelji: K. Raguž i J. Beljička-Karlaš) 

10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2015. 

Gradske knjižnice Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i V. Surma Szabo) 

11. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2015. 

Gradskog muzeja Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić) 

12. Donošenje Odluke o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2015. 

Javne vatrogasne postrojbe Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić) 

13. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2015. 

(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Njegić) 

14. Donošenje Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2015. 

(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Njegić) 

15. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada 

Vukovara za 2015. 
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(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Njegić) 

16. Donošenje Programa utroška sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2015. 

(Izvjestitelji: K. Raguž i Ž. Pul) 

17. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. 

(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig) 

18. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. 

(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig) 

19. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2015. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Holoker-Radumilo) 

20. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u ostalim područjima društvenih 

djelatnosti za 2015. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Holoker-Radumilo) 

21. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i turizmu 

Grada Vukovara za 2015. 

(Izvjestitelji: T. Šota i N. Genčić) 

22. Donošenje: 

a. Odluke o poništavanju  Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad ZOIS-om sa 

Grada Vukovara na Razvojnu agenciju Vukovar d.o.o. 

b. Odluke o zaključenju sudske nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između 

Grada Vukovara i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austrija 

i Strabag AG, Austrija  

(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Antolović) 

23. Donošenje Proračuna Grada Vukovara za 2015. 

(izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto) 

24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu 

(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig) 

25. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije 

(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Čulig) 

26. Prijedlozi i informacije 

 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O ZAŠTITI ZAHVATA VODE NA DUNAVU 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Čulig – privremeni pročelnik.  

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – prihvaća se. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 20 glasova „ZA“ (nedostaje D. 

Drakulić) donosi 

ODLUKA 

o zaštiti zahvata vode na Dunavu 

 

Tekst Odluke se prilažu zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 2. 

DONOŠENJE IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2014. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i Ž. Pul-voditelj odsjeka za prostorno uređenje i imovinsko-pravne 

poslove.  

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. Jelinić, gradonačelnik i Ž. Pul. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi  

I Z M J E N E    P R O G R A M A 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2014. godinu 
U Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2014. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 7/14), članak 1. mijenja se i 

glasi: 

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

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2014. godini u iznosu od 

216.000,00 kuna.“ 

 

Izmjene programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2014. godinu se prilažu zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Čulig – privremeni pročelnik UO. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave – ne prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, D. Čulig, G. Bošnjak, K. Raguž, S. Jelinić i M. Jokić.. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 5 

glasova „PROTIV“ (SDP, HNS) donosi 

O D L U K A 
Mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 

godinu prema tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke.  

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Čulig – privremeni pročelnik UO. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave – ne prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave - suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bajić, D. Čulig, D. Drakulić, G. Bošnjak i N. Bučko. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“ (HDZ), 5 glasova 

„PROTIV“ (SDP, N. Bučko) i 5 glasova „SUZDRŽAN“ (SDSS i N. Bajić) donosi 

O D L U K A 

Mijenja se i dopunjuje Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara 

za 2014. godinu prema tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke.  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA 

VUKOVARA ZA 2014. 

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

– pročelnica UO za financije i nabavu. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave – ne prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali:D. Drakulić, N. Vidović, A. Džalto, N. Bajić, S. Jelinić, D. Buljan, 

N. Bučko i G. Bošnjak. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 12 glasova „ZA“ 

(HDZ i N. Bajić), 5 glasova „PROTIV“ (SDP, N. Bučko) i 4 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS) 

donosi 

ODLUKA  

o Izmjenama i dopunama  

Proračuna grada Vukovara  

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI 

DOM VUKOVAR 

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

- ravnateljica. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave – suzdržani . 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, I. Miličić, D. Drakulić, G. Bošnjak, M. Pavliček i 

gradonačelnik. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 5 

glasova „SUZDRŽAN“ (SDP i N. Bajić) donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2015. godinu Javne ustanove u 

kulturi Hrvatski dom Vukovar. 

 

Odluka se prilažu zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. DV 

VUKOVAR 1 

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

ravnateljica. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a –prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, D. Buljan, D. Sabo, D. Drakulić i N. Bajić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

ODLUKA 

 Prihvaća se Financijski plan za 2015. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 1“. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. DV 

VUKOVAR 2 

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

Karlaš - ravnateljica. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a –prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, gradonačelnik, S. Jelinić, J. Beljička Karlaš, D. Drakulić, 

N. Bajić i K. Raguž.. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (nedostaje 

N. Bučko, 20) donosi 

ODLUKA 

 Prihvaća se Financijski plan za 2015. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 2“. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG 

STATUTARNE ODLUKE O IZMJENI STATUTA DV VUKOVAR 2 

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

Karlaš - ravnateljica. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a –prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

ODLUKA 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Dječjeg 

vrtića Vukovar 2 kojeg je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar 2 na svojoj 5. 

sjednici održanoj 21. studenoga 2014. god., Klasa: 012-03/14-01/01, Urbroj: 2196/01-JT-5-

04-14-06. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 

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

Szabo - ravnateljica. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave - suzdržani. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – prihvaća se. 
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U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, D. Drakulić i V. Surma Szabo. 

 

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

glasova „SUZDRŽAN“ (SDP, N. Bučko) donosi (A. Jakumetović i K. Raguž nisu prisutni) 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2015. godinu Gradske knjižnice 

Vukovar. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i R. Marić - 

ravnateljica. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – suzdržani. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a –prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, D. Buljan, R. Marić, N. Bajić, B. Gaća i S. Jelinić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 5 

glasova „SUZDRŽAN“ (SDP i N. Bučko) donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2015. godinu Gradskog muzeja 

Vukovar. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 

VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i Z. Jukić - 

zapovjednik. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – suzdržani. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bajić, Z. Jukić, G. Bošnjak i D. Buljan. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 5 

glasova „SUZDRŽAN“ donosi 
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O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2015. godinu Javne vatrogasne 

postrojbe Vukovar. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD 

PRODAJE, ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG 

ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA 2015. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Njegić - pročelnik. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a –prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. Jelinić, D. Njegić, N. Bajić, N. Vidović, D. Čulig i D. Drakulić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH  

OD PRODAJE, ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA  

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA 2015. GODINU 

Članak 1. 

Programom utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

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 2015. godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 

2.500.000,00 kuna, a utrošit će se za slijedeću namjenu: 

 1.800,000,00 kuna – sanacija nerazvrstanih cesta ruralnog dijela Grada Vukovara 

    200.000,00 kuna – izgradnja otresnica 

    500.000,00 kuna – poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 

2015. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Njegić - pročelnik. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a –prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – prihvaća se. 
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA  

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2015. GODINU 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem 

uplate šumskog doprinosa u Proračun Grada Vukovara za 2015. godinu. 

Članak 2.  

U 2015. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 80.000,00 kuna. 

Članak 3. 

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

infrastrukture. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA 

NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA ZA 2015. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Njegić - pročelnik. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a –prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. Kolar, M. Pavliček, D. Njegić, D. Buljan, G. Bošnjak, Z. 

Konjević, N. Bajić, R. Rapan, D. Drakulić, T. Šota i N. Vidović. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (nedostaju 

N. Bučko i D. Drakulić) donosi 

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA  

NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA  

ZA 2015. GODINU 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 16. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTVA NAKNADE ZA 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015. 

Uvodno obrazloženje dali su. K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i Ž. Pul-voditelj odsjeka za prostorno uređenje i imovinsko-pravne 

poslove 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a –prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – prihvaća se. 
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi (nedostaje N. 

Bučko) 

P R O G R A M 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2015. godinu 

Članak 1. 

Ovim Programom planira se visina iznosa sredstava na temelju uplaćenog iznosa 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2015. godini 

u iznosu od 240.000,00 kuna.  

Članak 2. 

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

objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2015. godinu – uređenje javnih površina: 

sanacija nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Grada Vukovara. 

Članak 3. 

U okviru Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, Gradonačelnik će podnijeti Gradskom vijeću Izvješće o utrošku sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2015. godini do 31. 

ožujka 2016. godine. 

 

Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 17. 

DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2015. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Čulig – privremeni pročelnik. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave - prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, D. Čulig, Z. Konjević, D. Buljan, N. Bajić, G. Bošnjak, N. 

Vidović, N. Mažar, M. Mikerević, D. Drakulić i R. Rapan.. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

PROGRAM 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

za 2015. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 18. 

DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2015. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Čulig – privremeni pročelnik. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a –nakon rasprave - prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, D. Čulig, M. Jokić, M. Mikerević i T. Šota. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

(nedostaje G. Bošnjak) 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture 

za 2015. godinu 

Gradsko vijeće Grada Vukovara utvrđuje Program održavanja komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu prema tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke 

 

Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

N. Bučko napustio sjednicu, na sjednici prisutno 20 vijećnika. 

 

TOČKA 19. 

DONOŠENJE PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU 

GRADA VUKOVARA ZA 2015. 

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

Holoker-Radumilo. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave - suzdržani. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave - suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, D. Holoker-Radumilo, G. Bošnjak, D. Buljan, predsjednik, 

N. Bajić, M. Mikerević, N. Mažar, M. Pavliček, S. Jelinić i D. Drakulić. 

 

Klub vijećnika SDP-a i HNS-a – predlaže amandman br. 1. da se Ženskom rukometnom 

klubu „Vukovar“ povećaju sredstava za 20.000,00 kn iz prijedloga sredstava za Hrvatski 

rukometni klub „Borovo“. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 9 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Klub vijećnika SDP-a i HNS-a – predlaže amandman br. 2. da se Vukovarskim iskricama – 

udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom povećaju sredstava za 2.500,00 kn iz 

proračunske pričuve. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 9 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Klub vijećnika SDP-a i HNS-a – predlaže amandman br. 3. da se Hrvatskom odbojkaškom 

klubu „Borovo-Vukovar“ povećaju sredstava za 100.000,00 kn i to 50.000,00 kn iz sredstava 

pričuve, a 50.000,00 kn iz prijedloga sredstava za Ženski odbojkaški klub „Vukovar“. 
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Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 4 glasa „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Vijećnici SDP-a napuštaju sjednicu do slijedeće točke jer su mišljenja da amandmani nemaju 

smisla. 

 

Klub vijećnika SDSS-a – predlaže amandman br. 4. da se NK „Vuteks-Sloga“ povećaju 

sredstava za 100.000,00 kn iz sredstava proračunske rezerve.  

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 5 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Klub vijećnika SDSS-a – predlaže amandman br. 5. da se Šahovskom klubu „Slaven“ 

povećaju sredstava za 30.000,00 kn iz sredstava proračunske rezerve.  

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 5 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“ i 5 

glasova „SUZDRŽAN“ (SDSS i N. Bajić) donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Program financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2015. 

godinu koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 20. 

DONOŠENJE PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U OSTALIM 

PODRUČJIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2015. 

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

Holoker-Radumilo - pročelnica. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave - suzdržani. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bajić, D. Holoker-Radumilo, B. Gaća, D. Drakulić, G. Bošnjak, 

predsjednik, D. Buljan i gradonačelnik. 

 

Klub vijećnika SDP-a i HNS-a – predlaže amandman br. 1. da se Vukovarskim iskricama – 

udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom povećaju sredstava za 10.000,00 kn iz 

sredstava proračunske pričuve. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 9 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

Klub vijećnika SDP-a i HNS-a – predlaže amandman br. 2. da se Udruzi Europski dom 

Vukovar povećaju sredstava za 15.000,00 kn iz sredstava proračunske pričuve. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 4 glasa „ZA“ nije prihvaćen. 
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Klub vijećnika SDP-a i HNS-a – predlaže amandman br. 3. da se udruzi Proni centar za 

socijalno podučavanje povećaju sredstava za 5.000,00 kn iz sredstava proračunske pričuve. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 4 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Klub vijećnika SDSS-a – predlaže amandman br. 4. da se Udruzi antifašističkih boraca  i 

antifašista Grada Vukovara (UABA) povećaju sredstava za 10.000,00 kn iz sredstava 

proračunske rezerve.  

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 9 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Klub vijećnika SDSS-a – predlaže amandman br. 5. da se Pčelarskoj udruzi „Cornacum“ 

povećaju sredstava za 5.000,00 kn iz sredstava proračunske rezerve.  

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 9 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Klub vijećnika SDSS-a – predlaže amandman br. 6. da se Udruzi umirovljenika „Vukovar 

Novi“ povećaju sredstava za 7.000,00 kn iz sredstava proračunske rezerve.  

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 9 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Klub vijećnika SDSS-a – predlaže amandman br. 7. da se Udruzi „Paloma“ povećaju 

sredstava za 10.000,00 kn iz sredstava proračunske rezerve.  

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 5 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Vijećnica S. Jelinić – predlaže amandman br. 8. da se Vukovarskim iskricama- udruzi za 

pomoć osobama s mentalnom retardacijom povećaju sredstava za 5.000,00 kn iz sredstava 

Udruga socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti.  

Predlagatelj – prihvaća amandman. 

 

Vijećnica S. Jelinić – predlaže amandman br. 9. da se Udruzi za osobe s intelektualnim 

oštećenjem „Golubica“ Vukovar povećaju sredstava za 5.000,00 kn iz sredstava Udruga 

socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti.  

Predlagatelj – prihvaća amandman. 

 

Vijećnica S. Jelinić – predlaže amandman br. 10. da se Udruzi roditelja djece s posebnim 

potrebama „Vukovarski leptirići“ povećaju sredstava za 10.000,00 kn iz sredstava Udruga 

socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti.  

Predlagatelj – prihvaća amandman. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“ i 9 

glasova „SUZDRŽAN“ donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Program financiranja javnih potreba u ostalim područjima društvenih 

djelatnosti Grada Vukovara za 2015. koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

Odluka i Program se prilažu zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 21. 
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DONOŠENJE PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI, 

TEHNIČKOJ KULTURI I TURIZMU GRADA VUKOVARA ZA 2015. 

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

– privremeni pročelnik. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave – ne prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, N. Bajić, M. Pavliček, N. Genčić, B. Gaća, G. 

Bošnjak, N. Mažar i D. Buljan.. 

 

Vijećnik N. Bajić – predlaže amandman br. 1. da se KUD-u Sloga povećaju sredstava za 

40.000,00 kn iz sredstava proračunske rezerve.  

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 5 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Klub vijećnika SDP-a i HNS-a – predlaže amandman br. 2. da se udruzi „Bijela golubica“ 

povećaju sredstava za 5.000,00 kn iz sredstava proračunske pričuve. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 8 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Klub vijećnika SDP-a i HNS-a – predlaže amandman br. 3. da se udruzi „Vukovarski slikari“ 

povećaju sredstava za2.000,00 kn iz sredstava proračunske pričuve. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 7 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Klub vijećnika SDSS-a – predlaže amandman br. 4. da se SKD-u „Prosvjeta“, pododbor 

Vukovar povećaju sredstava za 16.000,00 kn iz sredstava proračunske rezerve.  

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 9 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Klub vijećnika SDSS-a – predlaže amandman br. 5. da se Vukovarskom srpskom pjevačkom 

društvu „Javor“ povećaju sredstava za 15.000,00 kn iz sredstava proračunske rezerve.  

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 9 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Klub vijećnika SDSS-a – predlaže amandman br. 6. da se Ansamblu narodnih igara SKD 

Prosvjeta Vukovar povećaju sredstava za 10.000,00 kn iz sredstava Manifestacije iz područja 

kulture, redni broj 5. Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja.  

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 9 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Klub vijećnika SDSS-a – predlaže amandman br. 7. da se Društvu za srpski jezik i književnost 

u RH povećaju sredstava za 5.000,00 kn iz sredstava proračunske rezerve.  

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 5 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 
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Klub vijećnika SDSS-a – predlaže amandman br. 8. da se Udruzi antifašističkih boraca i 

antifašista Grada Vukovara povećaju sredstava za održavanje manifestacija Duduk 2015. Za 

10.000,00 kn iz sredstava proračunske rezerve.  

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 9 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“ 

(HDZ, HSP AS, S. Jelinić), 4 glasa „PROTIV“ (SDP) i 5 glasova „SUZDRŽAN“ (SDSS i N. 

Bajić) donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Program financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i turizmu 

Grada Vukovara za 2015. koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

Odluka i Program se prilažu zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 22. 

DONOŠENJE: 

a. ODLUKE O PONIŠTAVANJU  ODLUKE O PRIJENOSU OSNIVAČKIH 

PRAVA NAD ZOIS-OM SA GRADA VUKOVARA NA RAZVOJNU 

AGENCIJU VUKOVAR D.O.O. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i I. Antolović - viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a –nakon rasprave - prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, I. Antolović, G. Bošnjak, D. Drakulić i P. Karaula. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (nedostaje 

S. Kolar) donosi 

O D L U K A 

o poništenju odluke o prijenosu osnivačkih prava i obveza nad ZOiS-om sa Grada 

Vukovara na Razvojnu agenciju Vukovar d.o.o. 

I. 

Poništava se odluka o prijenosu osnivačkih prava i obvezna nad Javnom ustanovom za 

zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije- ZOiS, Osijek, Europske avenije 4/II, OIB 

87442132163, na trgovačko društvo Razvojna agencija Vukovar d.o.o. Vukovar, 

KLASA:363-01/13-01/48, URBROJ:2196/01-01-13-2, od 20. ožujka 2013. godine. 

II. 

Za provođenje ove odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša i Upravni odjel za financije i nabavu. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

b. ODLUKE O ZAKLJUČENJU SUDSKE NAGODBE O MEĐUSOBNIM 

PRAVIMA I OBVEZAMA IZMEĐU GRADA VUKOVARA I TRGOVAČKIH 
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DRUŠTAVA SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNGS AG, AUSTRIJA I 

STRABAG AG, AUSTRIJA 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i I. Antolović - viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a –nakon rasprave – prema savjesti. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – suzdržani. 

 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, I. Antolović i G. Bošnjak. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 12 glasova „ZA“, 

jednim glasom „PROTIV“ (D. Buljan) i 7 glasova „SUZDRŽAN“ ( SDSS, N. Bajić, B. Gaća 

i Z. Konjević) donosi 
O D L U K A 

o zaključenju sudske nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vukovara i 

trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austrija, i Strabag AG, Austrija 

I. 

U postupku mirenja koji se vodi pred Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske, Grad 

Vukovar zaključiti će sudsku nagodbu sa tužiteljima- trgovačkim društvima Saubermacher 

Dienstleistungs AG, Austrija, i Strabag AG, Austrija, a kojom nagodbom će se riješiti svi međusobni 

sporni odnosi koji proizlaze iz Ugovora o izgradnji i pogonu regionalnog odlagališta komunalnog 

otpada od 17. ožujka 2006. godine. 

Tekst sudske nagodbe čini sastavni dio ove odluke. 

II. 

Sudskom nagodbom iz točke I. ove odluke Grad Vukovar će se obvezati:  

a) trgovačkom društvu SAUBERMACHER-DIENSTLEISTUNGS AG isplatiti ukupan iznos od 

483.000,00 EUR pri čemu iznos od 338.100,00 EUR dospijeva 30.04.2015. godine, iznos od 

77.280,00 EUR s ugovornom kamatom u visini 6-mjesečnog EURIBOR-a uvećanog za 3 

postotna poena tekućom od 01.05.2015. do plaćanja dospijeva 31.01.2016. godine, a iznos od 

67.620,00 EUR s ugovornom kamatom u visini 6-mjesečnog EURIBOR-a uvećanog za 3 

postotna poena tekućom od 01.05.2015. do plaćanja dospijeva 31.12.2016. godine, 

b) trgovačkom društvu STRABAG AG isplatiti ukupan iznos od 322.000,00 EUR pri čemu iznos 

od 225.400,00 EUR dospijeva 30.04.2015. godine, iznos od 51.520,00 EUR s ugovornom 

kamatom u visini 6-mjesečnog EURIBOR-a uvećanog za 3 postotna poena tekućom od 

01.05.2015. do plaćanja dospijeva 31.01.2016. godine, a iznos od 45.080,00 EUR s 

ugovornom kamatom u visini 6-mjesečnog EURIBOR-a uvećanog za 3 postotna poena 

tekućom od 01.05.2015. do plaćanja dospijeva 31.12.2016. godine.  

 III. 

Gradonačelnik Grada Vukovara ovlašćuje se na potpisivanje sudske nagodbe. 

Gradonačelnik se ovlašćuje na potpisivanje sudske nagodbe i u slučaju izmjene njenih 

pojedinih odredbi, ako se tim izmjenama Grad Vukovar ne dovodi u nepovoljniji položaj. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 23. 

a. DONOŠENJE PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2015. 

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

- pročelnica. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a –nakon rasprave – ne prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, gradonačelnik, M. Pavliček, D. Drakulić, A. Džalto, D. 

Njegić, D. Holoker-Radumilo, S. Jelinić, N. Bajić, B. Gaća, T. Šota, K. Raguž, S. Kolar, Z. 

Konjević, M. Semenić-Rutko i D. Buljan. 

 

Vijećnica S. Jelinić – predlaže amandman br. 1. da se u Glavi 2: Obrazovanje, stavci 

R.150.2.1.20 Aktivnosti: Pomoći studentima i osnovnoškolcima – grad, 372 Ostale naknade 

građanima i kućanstvima povećaju za 500.000,00 kn iz sredstava R.150.3. Glava 3: ŠPORT, 

381 Tekuće donacije.  

Predlagatelj – prihvaća amandman. 

 

Vijećnica S. Jelinić – predlaže amandman br. 2. da se u  Glavi 3: Ostali rashodi, R.120.4.3. 

Program: Javni radovi-HZZ povećaju sredstava za 100.000,00 kn iz sredstavaR.120.4.1. 

Program: Tekući program, R.120.4.1.1. Aktivnosti: Održavanje trajekta Golubica i pontona.  

Predlagatelj – prihvaća amandman. 

 

Vijećnica S. Jelinić – predlaže amandman br. 3. da se Glava 1: Socijalna skrb, R.150.1.1.2. 

Program: Socijalni program, u stavci R.150.1.1.2.1. Aktivnost: Socijalne pomoći povećaju 

sredstava za 500.000,00 kn iz sredstava Glava 1: Komunalno gospodarstvo, R120.2.2. 

Program: Plan razvojnih programa, R.120.2.2.9. Aktivnosti: Izgradnja i uređenje centra grada.  

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 5 glasova „ZA“ nije prihvaćen 

 

Vijećnica S. Jelinić – predlaže amandman br. 4. da se u  Glavi 1: Socijalna skrb,  R.150.1.1.2. 

Program: Socijalni program, u stavci R.150.1.1.2.5. Aktivnost: Rad s djecom sa posebnim 

potrebama povećaju sredstava za 300.000,00 kn iz sredstava Glava 3: Šport, 422 Postrojenja i 

opreme.  

Predlagatelj – prihvaća amandman. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“, 4 

glasa „PROTIV“ (SDP) i 5 glasova „SUZDRŽAN“ (SDSS i N. Bajić) donosi 

ODLUKA O 

PRORAČUNU Grada Vukovara  

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. 

 

Tekst Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

b. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2015. 

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

- pročelnica. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 
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G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – suzdržani. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – suzdržani. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“ i 9 glasova 

„SUZDRĆAN“ (SDP I SDSS) donosi  

 

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

GRADA VUKOVARA ZA 2015 
 

Tekst Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 24. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KOMUNALNOM DOPRINOSU 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Čulig – privremeni pročelnik. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave - prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave – prihvaća se. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi (nedostaje G. 

Bošnjak) 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 25. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Čulig – privremeni pročelnik. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a –prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, D. Drakulić i D. Čulig. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

o izmjeni odluke davanja koncesije 

I. 

Mijenja se točka I. Odluke Gradskog vijeća Grada Vukovara od 21. studenoga 2000. godine, 

Klasa:361-01/00-01/37, Urbroj:2188/02-01-00-5, na način da ista sada glasi: 
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"Koncesija za obavljanje djelatnosti opskrbe prirodnim plinom, te gradnju i održavanje plinskog 

sustava na području Grada Vukovara dodjeljuje se trgovačkom društvu Prvo plinarsko društvo- 

distribucija plina d.o.o. Vukovar, A. Stepinca 27, OIB 51543249867." 

II. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara na zaključenje dodatka Ugovora o koncesiji za 

obavljanje djelatnosti opskrbe prirodnim plinom, te gradnji i održavanju plinskog sustava 

zaključen 20. travnja 2001.godine, a sastavni dio kojeg ugovora čine i  Ugovor o realizaciji 

koncesije zaključen 20.04.2001.godine, Ugovor o  prijenosu koncesijskih prava zaključen 

28.10.2005. godine i Aneks Ugovoru o koncesiji za obavljanje djelatnosti opskrbe prirodnim 

plinom, te gradnji i održavanju plinskog sustava zaključen  20.06.2010. godine. 

Dodatkom ugovora će se izvršiti promjena koncesionar na način da dosadašnji koncesionar- 

trgovačko društvo Prvo plinarsko društvo d.o.o. za distribuciju plina Vukovar, A. Stepinca 27, 

OIB 58292277611, izlazi iz ugovornog odnosa, a na njegovo mjesto stupa trgovačko društvo Prvo 

plinarsko društvo – distribucija plina d.o.o. Vukovar, A.Stepinca 27., OIB 51543249867, na kojeg 

dosadašnji koncesionar, uslijed korporativnog restrukturiranja, prenosi osnovna i nerazdvojiva 

koncesijska prava koncesionara- pravo vlasništva izgrađene plinovodne mreže, pravo na 

distribuciju plina i pravo na izgradnju distribucijskog sustava, što predstavlja i bitan uvjet za 

sklapanje dodatka ugovora o koncesiji. 

Nacrt dodatka ugovora sastavni je dio ove odluke. 

III. 

Ukoliko se uvjet iz točke II. ove odluke ne ispuni u roku od četiri mjeseca od dana zaključenja 

dodatka Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti opskrbe prirodnim plinom, te gradnji i 

održavanju plinskog sustava, ova odluka prestaje važiti. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 26. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

Dovršeno u 17:15 sati. 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Igor Gavrić, mag.ing. 


