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Z A P I S N I K 

 

s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 28. prosinca 2015., u 

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

 

Nazočni vijećnici: Nikola Mažar, Krešimir Raguž, Pilip Karaula, Alen Jakumetović, Igor 

Gavrić, Radivoj Đurić, Robert Rapan, Tomislav Šota, Marina Jokić, 

Darko Buljan, Zoran Konjević, Goran Bošnjak, Slavica Jelinić, Dejan 

Drakulić, Miroslav Mikerević, Nebojša Vidović, Srđan Kolar. 

 

Odsutni vijećnici: Mirjana Semenić-Rutko, Nenad Bučko, Biljana Gaća, Nebojša Bajić. 

   

Ostali nazočni: Gradonačelnik 

M. Pavliček – zamjenik gradonačelnika 

S. Mialković - zamjenik gradonačelnika 

Pročelnici – S. Tokić, N. Gažo, A. Živanović, M. Grubišić, G. 

Martinović, M. Sekulić i A. Džalto 

L. Nikšić – zamjenica pročelnice UO za prostorno uređenje, provedbu 

dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom 

imovinom 

Ž. Pul – voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i provedbu 

dokumenata prostornog uređenja i gradnje 

Zoran Hebar – odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga prostornog 

plana  

D. Foriš – Razvojna agencija Vukovar -VURA 

K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o. 

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

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

mjesne odbore 

predstavnici medija 

 

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

savjetnika za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesne odbore da izvrši prozivku 

vijećnika. 

Nakon prozivke utvrđuje se kako je na sjednici nazočno 17 od ukupno 21 vijećnika te se 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 16. sjednice, održane 23. studenoga 

2015.  

 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 16. sjednice, održane 23. studenoga 

2015. i isti je jednoglasno (17) usvojen. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

 

P. Karaula – postavlja pitanje za gradonačelnika ili za direktora tvrtke Komunalac. Pitanje se 

odnosi na spaljivanje korova u nekim dijelovima grada,;zanima ga da li se to može 

organizirati na način da se otpad, i to lišče, skuplja za neku proizvodnju, da se grad ne bi više 

dimio, odnosno zagađivao. 

 



2 
 

I. Štrangarević – odgovara kako je za iduću godinu od projekata planirano za narudžbu par 

kompostera za individualna kućanstva, nabava kontejnera za bio otpad za više stambene 

objekte i predviđena izgradnja kompostane što je predviđeno za izgradnju u roku od 2 godine 

uz pomoć razvoja za obnovu. 

 

K. Raguž – postavlja pitanje u vezi zgrada Dunav 1 i Dunav 2, napominje da je nedavno 

kotlovnica na lož ulje prebačena na kotlovnicu na pelete, pa ga zanima da li će se razlika u 

cijeni između lož ulja i peleta odraziti na cijenu grijanja za stanovnike tih zgrada i koliko. 

Zanima ga isto tako da li se neke druge kotlovnice planiraju prebaciti na druge derivate. 

 

K. Lovreščak – odgovara kako je dao izjavu u zadnjim Vukovarskim novinama da će kilovat 

sat biti jeftiniji 20% i da će doći do umanjena na računima. 

 

Z. Konjević – podsjeća kako je kraj godine, prave se bilance pa će napraviti kratki podsjetnik 

rada Gradskog vijeća Grada Vukovara te dodaje da je na 16 sjednica, ne računajući prve dvije 

konstatirajuće, bilo 149 točaka dnevnog reda, ne računajući točke prijedloga i informacija. 

Shodno tome pita gradonačelnika kako komentira činjenicu da je u tih 149 točaka, na 16 

sjednica, za području gospodarstva bilo samo 4 točke dnevnog reda i to na drugoj sjednici na 

prvoj točki, donošenje odluke o potpisivanju ugovora o partnerstvu i sufinanciranju na 

projektu poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture grada Vukovara, na 5. i 12. sjednici su 

imali istu točku mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za 2015. 

Nabraja dalje kako je na 12. sjednici bila točka donošenje odluke oslobađanja Vupika d.d 

Vukovar plaćanja komunalnog doprinosa i na 14. sjednica donošenje odluke o isplati naknade 

za nekretninu trgovačkom društvu vukovarska gospodarska zona d.o.o Vukovar. 

 

Gradonačelnik – odgovara kako ne zna kako da odgovori na pitanje jer mu nije jasno da li 

vijećnik misli kako mu je puno ili malo te 4 točke. 

 

Z. Konjević – odgovara kako neće komentirati ništa i kako ćemo se vjerojatno svi u 

budućnosti naježiti na jednu od budućih točaka. 

 

D. Buljan –ima pitanje koje se odnosi na rečenicu iz zapisnika koja kaže da su se predstavnici 

drugih stranaka usuglasili da će pitanja sa prošle sjednice ostavljati za narednoj sjednicu, pa 

pita da li sada oni imaju pravo postavljati pitanja i sa prošle sjednice. 

 

Predsjednik – odgovara kako imaju pravo na jedno pitanje. 

 

D. Buljan – shvaća i napominje kako će postaviti dva pitanja za klub i osobno. Postavlja 

osobno pitanje što se tiče nekih građana koji su uočili nedostatak prometnih zrcala u Ulici Tri 

ruže na ulazu u ulicu fra Antuna Tomaševića te sljedeće u Ulici Ivana Meštrovića i izlaz iz 

Radničke ulice na ulicu Sajmište napominjući kako se ne vidi pri uključivanju u promet i kako 

je vrlo teško izaći na glavnu cestu, pa ga zanima da li postoji mogućnost da se postave ta 

prometna zrcala na te lokacije. 

 

Gradonačelnik – slaže se za prvu lokaciju na križanju Tri ruže prema Vuki, za drugu lokaciju 

navodi kako su pokušavali i da je najveći problem što nije dobar kut raskrižja i boji se da to ne 

bi dalo željeni efekt. Napominje da će se sve uzeti u obzir i kod nadležnih i kod MUP-a. 

 

D. Buljan – kaže kako je relativno zadovoljan odgovorom, jer kako navodi ta je ulica nekada 

bila jednosmjerna i misli da je bolje tako nego da se ljudi vrte u krug i stvaraju si dodatne 



3 
 

troškove goriva i zagađenja. Postavlja drugo pitanje u ime Kluba vijećnika, a radi se o već 

postavljenom pitanju vezanom za zgrade Dunav 1 i Dunav 2 te kaže da je u razgovoru sa 

stanarima bilo par upita. Pitanja se odnose na cestu od dvorca do obale Dunava i za 

parkiralište te za kontejnere za otpad i kada će se ukloniti onaj policijski kontejner koji stoji 

pored Dunava. 

 

Gradonačelnik – kaže kako je parking u planu, dodaje da je projekt završen i da je planirano 

iza tih zgrada parkiralište. Za cestu kaže kako je bila ideja da se zatvori prema Dunavu sa 

rimskim kamenom kako bi se uklopila u ambijent dvorca. Što se kontejnere tiče kaže da bi se 

trebao poslati upit ili zahtjev carini kako bi se isti izmjestio, a što se otpada  tiče  kaže da je 

naručeno 10 kontejnera. 

 

D. Buljan – zahvaljuje na odgovoru i nada se da će to stvarno tako i biti. Napominje kako bi 

se trebalo nešto smisliti da ljudi iz Vinkovaca i Osijeka ne parkiraju tamo kada traže besplatan 

parking. 

 

G. Bošnjak – zanima ga, pošto se spominjalo da je uloženo pola milijarde kuna u projekte, u 

kojih je to 4-5 projekata najviše uloženo. 

 

Gradonačelnik – pita po kojim kriterijima misli na treba nabrojati projekte. 

 

G. Bošnjak – po financijskoj vrijednosti. 

 

Gradonačelnik – odgovara kako je najvrjedniji projekt Vodovoda i Hrvatskih voda, vrijedan 

362 miliona kuna, da poslije njega dolazi projekt Hrvatskih voda i Vodovoda - izgradnja 

infrastrukture u Sotinu. Nabraja još projekt sanacije Petrovačke dole, što je izravan projekt 

tvrtke Komunalac u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša. Napominje i projekt obnove Otoka 

sporta pa pita da li treba dalje nabrajati. 

 

G. Bošnjak – kaže kako je uredu i nabraja još par njih kao što su cesta D – 57, šetnica... 

Napominje kako su to sve projekti koje je naslijedio i misli da bi bilo uredu kada bi se to tako 

i iznosilo, a ne sve prisvojavalo. 

 

S. Jelinić – zanima je u tržni centra u Borovu Naselju koji ima dosta toga za ponuditi. 

Napominje kako se na sjednicama vijeća spominjalo kako se hoće napraviti neki centar 

kretanja oko toga trgovačkog centra pa je u razgovoru sa građanima dobila pitanje da se oko 

tržnog centra postavi barem dva info stupa da bi se ljudi mogli i imali jedan više razlog za 

kretanje prema tržnom centru. Napominje isto tako da bi se neka događanja i neki skupovi 

isto mogli prebaciti na tu lokaciju i smatra da to ne bi bila loša ideja. 

 

Gradonačelnik – slaže se, napominje kako je upisano i nada se da će Komunalac to odraditi. 

 

N. Mažar –ima dva pitanja, prvo se odnosi na zaposlenja u gradu Vukovaru, što je i prioritet 

vijećnicima i tu misli na domicilno stanovništvo. Sukladno propisima svjestan je da se 

zapošljavanja vrše putem javnih natječaja, ali postoji i veliki problem na koji se ne bi trebalo 

oglušiti, a to su zapošljavanja sa konotacijama obiteljskih, rodbinskih i sličnih veza i koje u 

građane ulijevaju sumnju kako određeni ljudi dobiju posao. Konkretno misli na Ured državne 

uprave u gradu Vukovaru gdje je na natječaju za višeg referenta za prosvjetu bilo 5 kandidata 

i posao je dobila osoba koja nije iz Vukovara i ima veze sa rukovodećim kadrom Ureda 

državne uprave. U medijima je i odjeknula afera zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za 
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zdravstveno osiguranje gdje je zaposleno 4 osobe koje su djeca zaposlenih u zavodu i mediji 

pokušavaju kroz svoj pristup stati na kraj takvom načinu. Želio bi da Grad uputi dopis kako bi 

neke stvari bile transparentne i da nemamo gorak okus među našim građanima zbog takvih 

postupaka.  

 

Gradonačelnik – kaže kako Grad nije nadležan za takve stvari te napominje da u Gradskoj 

upravi rade samo Vukovarci. 

 

N. Mažar – kaže da će poslati upit kao vijećnik. Postavlja drugo pitanje zahvaljujući kolegi 

vijećniku Bošnjaku na spomenutim projektima i pita gradonačelnika da malo prokomentira 

projekte koji su za njegovog mandata počeli i kako se došlo do tih brojki od 109 zaposlenih u 

jednoj mjeri za poticajne mjere obrtnika,1000% povećanje ulaganja u gospodarstvo Grada 

Vukovara, besplatne udžbenike i povećanje naknade za novorođenčad. Pita je li zadovoljan sa 

svime nabrojanim. 

 

Gradonačelnik – odgovara da je zadovoljan i mišljenja je da uvijek može bolje te prepušta 

riješ pročelnici UO za gospodarstvo. 

 

M. Grubišić – odgovara da što se tiče poticajnih mjera za 2015. Godinu žali što se kroz više 

obavještavanja uvrštenih obrtnika i poduzetnika dosta njih aktiviralo tek krajem godine. 

Izjavljuje da do sada imaju 139, ali vjeruje da će u ovome tjednu biti još njih. Do sada je od 3 

miliona realizirano oko 1,7 milion, napominje kako je i Fond za obnovu i razvoj grada 

Vukovara također dodjeljivao poticaje poduzetnicima za sufinanciranje projekata i iste su 

realizirali kroz jedan javni poziv u iznosu od 2,7 mil. kn. 

 

N. Mažar – zadovoljan je odgovorom i drago mu je što vidi da Gradske tvrtke imaju pozitivna 

poslovanje, isto tako mu je drago vidjeti brod za vađenje pijeska iz Dunava i još pokoje 

određene institucije. 

 

R. Rapan – kaže kako je kolega Mažar postavio slično pitanje, ali da je željeni odgovor dobio 

od pročelnice, zahvaljuje. 

 

M. Mikerević – kaže kako neke aktivnosti koje su bile zanemarene u gradu potiču 

postavljanje pitanja na ovim sjednicama. Napominje kako je postavio pitanje vezano za 

„Crveni magacin“, odnosno reklame za „bobi“ te pita plaćaju li oni koju su tu reklamu nešto 

Gradu. Pita zašto se reklama ne ukloni jer narušava izgled te zgrade. 

 

Gradonačelnik – Izjavljuje kako je to bio jedan od većih sponzora Vukovar film festivala i da 

su odlučili ostaviti to na tom mjestu jer bolje izgleda tako nego da nema ničega jer zgrada ne 

izgleda baš najbolje. Misli da neke obaveze da to maknu nemaju, ali ako isto vrijeđa nekoga 

nije problem isto i ukloniti. 

 

M. Mikerević – odgovara gradonačelniku ako ne misli da se ta zgrada ne treba čuvati u onom 

obliku u kakvom je sada neka istu sruši. Napominje ako je ona zaštićena ne treba joj 

narušavati izgled.  

 

S. Kolar – zanima ga bazena u Borovu Naselju te pita kada bi trebao biti gotov. 

 

Gradonačelnik – kaže kako je bazen trebao biti završen do 30. 06. 2015., pa je pomaknuto do 

kraja ove godine te je sada opet dobio informaciju da će biti gotov do 30. 06. 2016. Misli da 
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se radovi primiču kraju i vjeruje da će do proljeća-ljeta radovi biti gotovi. Ne želi točno tvrditi 

jer se vidi iz prakse da ništa nije sigurno. 

S. Kolar – nije zadovoljan jer nije dobio specifičniji odgovor. 

 

Gradonačelnik –odgovara na komentar da to nije projekt grada Vukovara već Fonda za 

obnovu i razvoj grada Vukovara, a koliko zna razlog pomicanja rokova završetka je zato što 

je više izvođača radova otišlo u stečaj prilikom izvođenja toga projekta. 

 

N. Vidović – postavlja pitanje vezano za božićnice za umirovljenike, jer neki od njih nisu 

mogli da ostvare pravo na isto te ga zanima može li se provjeriti zašto je to tako. 

 

A. Živanović – napominje da će biti dosta kratka jer nema baš puno informacija o tome, osim 

da pojedini umirovljenici nisu na popisu, još navodi da je to isključivo problem kod 

mirovinskog koji ne ažurira te podatke. Izjavljuje da su kontaktirali i centar u Zagrebu, ali 

ipak ništa. Napominje kako će oni svakako pomoći svim umirovljenicima koji dođu ovdje 

tako što će ih pokušati staviti na popis i utvrditi njihovo mirovinsko stanje. 

 

N. Vidović – izjavljuje da nije mislio ništa negativno nego samo da se proba nešto riješiti. Pita 

da li postoji mogućnosti da se nekako retroaktivno riješi ovaj problem. 

 

A. Živanović – ponavlja da će ih uvesti na popis i da misli da će dobar broj ostvariti uvjete. 

 

D. Drakulić – kaže da je primijetio jedan problem kad se ide Bogdanovačkom ulicom, 

obilaznicom, kod malog mini-marketa, podvožnjakom do naselja Dobra voda, nastavlja da 

postoji pješačka staza do skretanja za Desnu supodericu te ga zanima može li se na tom 

mjestu postaviti rasvjeta. Smatra da je mjesto opasno za građane koji tu prolaze po mraku. 

 

Gradonačelnik – nije planirano, ali sada je zabilježeno i riješiti će se. 

 

D. Drakulić – drugo pitanje postavlja u ime Kluba vijećnika vezano za trgovački centar u 

Borovu naselju. Zanima ga da li je došlo do nekih pomaka kod poticajnih mjera i općenito 

oko samog tržnog centra. 

 

I. Štrangarević – odgovara kako je u svibnju cijena klupe u tržnom centru smanjena za 50 %, 

odnosno na 10 kuna. Kaže da se trude napraviti certifikat kako bi ujedinili sve OPG – ove i 

napravili nešto dobro. Napominje kako je najveći problem neposječenost tržnog centra i da se 

trude na razne načine to riješiti. Napominje kako se razmišljalo i o besplatnim mjestima, ali 

nije bilo uspjeha. 

 

D. Drakulić - nije zadovoljan odgovorom. Misli kako nije bilo uspjeha oko priče sa tim 

trgovačkim centrom sa problemom oko prodaje kod pošte, napominje da je vidio par 

nepravilnosti što se tiče prodaje borova na parkingu. Iznosi ideju da se trgovački centar 

pretvori u neku dvoranu za mlade s ciljem da se tamo provodite razne aktivnosti. Mišljenja je 

kako je taj prostor idealan za takvo što. 

 

M. Jokić – pita postavlja u vezi projekta Vukovar, pošto je pokrivenost kanalizacije sada 

velika, građane zanima da li će se cijene priključaka na kanalizaciju smanjiti. 

 

Gradonačelnik – odgovara da će cijena biti određena po mjestu stanovanja, ali da nekih 

povlaštenih cijena neće biti. 
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U 9:30 na sjednicu došla vijećnica M. Semenić – Rutko, na sjednici prisutno 18 vijećnika. 

 

Predsjednik pita ima li prijedloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda. 

G. Bošnjak – pita zašto njihov prijedlog nije uvršten u Dnevni red. 

Predsjednik – odgovara da će isti biti uvršten u jednu od nadolazećih sjednica. 

D. Drakulić – traži da točke 3. i 4. Dnevnog reda obrnu poredak te je vijećnik temeljem 

objašnjenja zamjenice pročelnice UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata 

prostornog uređenja i i gradnje i upravljanje gradskom imovinom odustao od zahtjeva. 

Gradonačelnik – traži dopunu Dnevnog reda sa točkom „Donošenje izmjena Programa 

utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. 

godinu“. 

Predsjednik daje na glasovanje dopunsku točku i ista je jednoglasno (17) usvojena. 

 

 

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

jednoglasno (17) usvojen. 

 

D N E V N I     R E D 

 

 

1. Donošenje Odluke o dopuni odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić) 

2. Donošenje II. izmjena i dopuna PPUG Vukovar  

(Izvjestitelji: K. Raguž i Zoran Hebar) 

3. Donošenje II. izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara  

(Izvjestitelji: K. Raguž i Z. Hebar) 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba iz područja 

kulture i tehničke kulture u Gradu Vukovaru za 2016. 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Sekulić) 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba iz područja 

socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz 

Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar za 2016. 

(Izvjestitelji: T. Šota i A. Živanović) 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba iz područja 

sporta i sportskih manifestacija za 2016. 

(Izvjestitelji: T. Šota i A. Živanović) 

7. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: K. Raguž i S. Tokić) 

8. Donošenje izmjena Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu 

9. Prijedlozi i informacije 

 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O USTROJSTVU UPRAVNIH 

TIJELA GRADA VUKOVARA 



7 
 

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

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

mjesne odbore. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

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

N. Vidović – ispred Kluba SDSS-a –prihvaća se. 

 

D. Drakulić – izašao iz vijećnice. 

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, N. Vidović i B. Šašić. 

D. Drakulić – došao na sjednicu, prisutno 18 viećnika. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi 

O D L U K A 

o dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara 
Članak 1. 

U Odluci o ustrojstvo upravnih tijela Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada 

Vukovara broj 9/14 i 1/15),u članku 9. stavku 1. iza riječi: „.uređenja i gradnje“ i zareza 

dodaju se riječi: „procjenu vrijednosti nekretnina“ i zarez. 

U istom stavku iza podstavka 21. dodaju se podstavak 22. koji glasi: 

„-obavlja poslove iz nadležnosti upravnih tijela velikoga grada u provedbi Zakona o procjeni 

vrijednosti nekretnina,“ 

 Dosadašnji podstavci 22 do 24 postaju podstavci 23 do 25. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PPUG VUKOVAR 

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

normativnu djelatnost i Zoran Hebar - odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga prostornog 

plana. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – 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. Drakulić, Z. Hebar i Ž. Pul. 

  

 Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) 

donosi 

O D L U K A  

o donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 

Grada Vukovara 

 

 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 
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DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA GUP-A GRADA VUKOVARA 

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

normativnu djelatnost i Zoran Hebar - odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga prostornog 

plana. 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – 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. Drakulić, Z. Hebar i Ž. Pul. 

 

U 10:50 na sjenicu došao vijećnik N. Bajić, na sjednici prisutno 19 vijećnika. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 18 glasova „ZA“ i 

jednim glasom „SUZDRŽAN“ (N. Bajić) donosi 

O D L U K A  

o donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana 

Grada Vukovara 
 

 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH 

POTREBA IZ PODRUČJA KULTURE I TEHNIČKE KULTURE U GRADU 

VUKOVARU ZA 2016. 

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

Sekulić – pročelnica UO za kulturu i turizam. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, M. Sekulić, D. Drakulić, Z. Konjević, N. Bajić, N. 

Mažar, D. Buljan, S. Jelinić, P. Karaula, K. Raguž, M. Semenić-Rutko. 

 

N. Bajić ima pisane amandmane: 

1. Vukovarsko srpsko pjevačko društvo „Javor“ – povećanje sredstava za 6.000,00 kn sa 

stavke proračunske rezerve. 

Gradonačelnik – ne prihvaća amandman. 

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

2. KUD „Sloga“ – povećanje sredstava za 15.000,00 kn sa stavke proračunske rezerve. 

Gradonačelnik – ne prihvaća amandman. 

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

 

Nakon rasprave i amandmana predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 

glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDP) donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Program financiranja javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture 

u gradu Vukovaru za 2016. godinu koji je sastavni dio ove Odluke. 
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Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH 

POTREBA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI I 

HUMANITARNE DJELATNOSTI, UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG 

RATA TE DRUGIM PODRUČJIMA OD INTERESA ZA GRAD VUKOVAR ZA 2016. 

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

Živanović – pročelnica UO za društvene djelatnosti. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – 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 A. Živanović. 

 

N. Vidović i G. Bošnjak – izašli, prisutno 17 vijećnika. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 15 glasova „ZA“ i 2 

glasa „SUZDRŽAN“ (SDP) donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Program financiranja javnih potreba u Gradu Vukovaru za 2016. godinu u 

područjima socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz 

Domovinskog rata i udruga ostalih područja od interesa za grad Vukovar koji je sastavni dio 

ove Odluke. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH 

POTREBA IZ PODRUČJA SPORTA I SPORTSKIH MANIFESTACIJA ZA 2016. 

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

Živanović – pročelnica UO za društvene djelatnosti. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – 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: N. Bajić, A. Živanović, D. Drakulić, S. Kolar, gradonačelnik, G. 

Bošnjak, T. Šota. 

 

Usmeni amandmani vijećnika G. Bošnjaka: 

1. Veslački klub – povećanje za 20.000,00 kn iz sredstava pričuve. 

Predsjednik moli vijećnike da glasuju da li vijećnik može dati amandman – 17 glasova 

„ZA“ 

Gradonačelnik – ne prihvaća amandman. 
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Predsjednik daje na glasovanje amandman i isti sa 3 glasova „ZA“ (SDP) nije 

prihvaćen. 

 

 

Pisani amandman vijećnika N. Bajića: 

1. Udruzi mladih „Reakcija“ – 10.000,00 kn za održavanje memorijalnog turnira 

Slobodan Tišov iz proračunske rezerve 

Gradonačelnik – prihvaća amandman, ali da se sredstva skinu sa stavke II. poziva za 

financiranje javnih poziva u sportu za 2016. 

 

Usmeni amandmani vijećnice M. Semenić-Rutko: 

1. KK Borovo – povećanje sredstava za 20.000,00 kn. 

Predsjednik moli vijećnike da glasuju da li vijećnik može dati amandman – 17 glasova 

„ZA“. 

Gradonačelnik – ne prihvaća amandman. 

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

 

Nakon rasprave i amandmana predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 15 

glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“ (SDP i M. Semenić-Rutko) donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Program financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2016. 

godinu koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

GRADA VUKOVARA 

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

normativnu djelatnost i S. Tokić – pročelnica UO za opće poslove i ured gradonačelnika. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – 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: Z. Konjević, S. Tokić, G. Bošnjak, N. Bajić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) donosi 

PRAVILNIK 

o ocjenjivanju službenika i namještenika  

Grada Vukovara 

Tekst Pravilnika se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA 

OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015. 

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

Martinović – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) 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 2015. godinu 
U Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2015. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara), 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 2015. godini u iznosu od 

150.000,00 kuna.“ 

 

Izmjene programa se prilažu zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOZI, INFORMACIJE 

 

Dovršeno u 14.30 sati. 

 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Igor Gavrić, mag.ing. 


