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Z A P I S N I K 

 

sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 11. studenoga 2011., u 

Gradskoj vijećnici soba br. 32, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, sa početkom u 10,00 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Tomislav Džanak, Goran Bošnjak, Mile Ivković, Siniša Mudri, Pavle 

Augustinov, Vinko Erak, Elvira Dejak, Zdravko Dedić, Mira 

Miladinov, Maja Vincetić, Srđan Šijaković, Darko Buljan, Danica 

Travarić, Ljuban Bjelajac, Pilip Karuala, Ivanka Mihajlović, Krešimir 

Raguž, Mirjana Ivanković, Alen Jakumetović, Slobodan Ristić, Radivoj 

Đurić, Ilija Vojnović, Dragan Crnogorac, Srđan Milaković, Đorđe 

Macut, Igor Gavrić, Robert Rapan,  

 

Odsutni vijećnici:  Damir Barna, Tomislav Šota i Miroslav Mikerević 

 

Ostali nazočni: Željko Sabo – gradonačelnik 

Željko Pinjuh- zamjenik gradonačelnika 

Dejan Drakulić – zamjenik gradonačelnika 

Dragica Holoker-Radumilo, Đorđe Njegić, Siniša Kovačić, D. Njegić - 

pročelnici Upravnih odjela 

Anita Bajer Jakovac – ispred Gradske knjižnice Vukovar 

M. Leko – direktor Komunalca 

I. Kamerla – direktor Tehnostana 

D. Foriš – direktor Vukovarske razvojne agencije 

M. Zebec – direktorica Vodovoda grada Vukovara 

Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća 

Tomislav Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika te predstavnici 

javnih medija 

 

Predsjednik Gradskog vijeća 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 27 od ukupno 30 vijećnika te 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

 

I. Mihajlović – obraća se predsjedniku ispred Kluba vijećnika HDZ-a i kaže neće postavljati 

pitanja gradonačelniku jer su odgovori koje dobiju ispod razine njihove komunikacije, a 

kritiku upućuje i medijima koji, prema njihovu mišljenju, ne prenose istinu.  

 

Đ. Macut – postavlja pitanje vezano za mjesne odbore u gradu Vukovaru; mišljenja je da do 

problema ne bi dolazilo da su mjesni odbori formirani, smatra da građani ne sudjeluju u ničem 

što se u gradu događa, hvale vrijedni su svi radovi, ali građani ne sudjeluju i nemaju kako 

izraziti svoje sugestije, želje i potrebe. Smatra da ni vijećnici u ničem ne sudjeluju i mišljenja 

je da se sve dešava mimo njih. Napominje da su mjesni odbori zakonska odredba, a grad 

Vukovar ih nema te dodaje da se spominje nedostatak prostora, što smatra da nije točno. 

Mišljenja je da se građane mora uključiti u proces grada i da se građane mora štošta pitati jer i 

oni imaju pravo izraziti svoje želje i potrebe. Predlaže da se dan kada se građani budu 
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izjašnjavali referendumom za ulazak Hrvatske u Europsku uniju pokušaju formirati i mjesni 

odbori kako bi se izbjegli financijski troškovi. Postavlja pitanje gradonačelniku da li razmišlja 

o mogućnosti da se na dan potpisivanja referenduma za ulazak u Europsku uniju iskoristi i za 

formiranje mjesnih odbora.  

 

Gradonačelnik – govori da je donese i prijedlog odluke da se u proljeće slijedeće godine održe 

izbori za mjesne odbore. Mjesne odbore smatra važnima i kaže da oni trebaju biti, kao i sami 

izbori za iste. Dodaje da se u rebalansu proračuna nalazi stavka kojom su osigurana sredstva 

kojim će se prostori za mjesne odbore osigurati do proljeća. Dalje kaže da apelira na sve 

vijećnike da oni budu glasnici građana, napominje da za to nisu potrebne peticije već je 

dovoljno da vijećnik nastupi u ime skupine građana i zatraži stavljanje neke određene 

problematike u dnevni red Gradskog vijeća, ali smatra da su i peticije jedan demokratski način 

da građani izreze svoju volju.  

 

Đ. Macut – kaže da su se već naslušali takvih odgovora i postavlja pitanje zašto, na njihove 

prijedlog, se ne iskoristi isto u vrijeme potpisivanja referenduma. 

 

Gradonačelnik – odgovara da se uvijek zalagao za štednju i nema ništa protiv takovog 

prijedloga i ukoliko isto bude dozvoljeno, odnosno ukoliko se državna vlast složi ići će 

prijedlog da se ti izbori održe kad i izbori za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. 

 

Đ. Macut – konstatira i dodaje da su izbori za Vijeća nacionalnih manjina obaveza, da se 

održavaju svake četiri godine i napominje da su došli u poziciju da su izbore koji su trebali 

biti u svibnju pomjerili na srpanj te naglašava da oni nisu bili neočekivani. 

 

Gradonačelnik – odgovara da se slaže sa svime što je vijećnik rekao samo napominje da 

plaćanje istih nije bila obveza Grada Vukovara, napominje da je iste trebao platiti netko drugi, 

ali ne želi to dalje komentirati. 

 

I. Vojnović – pohvaljuje izvođenje radova na Spomeniku žrtava fašizma, ali povezuje sa tim i 

održavanje spomenika na Dudiku. Smatra sramotnim ono što se radi tamo; postavljaju se 

ograde koje zatvaraju stazu kojom se nekada dolazilo do spomenika kako bi se na tom mjestu 

odala počast. Komentira da su tamo postavljene kućice koje služe kao svlačionice za obližnje 

igralište pa pita da li za isto postoji građevinska dozvola te tko je odobrio da se takvo što 

postavi na toj lokaciji. Mišljenja je da se na tom mjestu ne bi trebalo ništa graditi sve dok se 

od Ministarstva kulture ili Grada Vukovara ne dobije rješenje vezano za Spomen obilježje 

Dudik. Dalje komentira da se trava tamo rijetko ili uopće ne kosi. Kaže da se i drugi 

spomenici antifašistima trebaju smjestiti na neku lokaciju, a ne da oni propadaju. 

 

Gradonačelnik – odgovara da je prilikom održavanja sastanka Komisije iz Ministarstva 

kulture, koje se održalo u Županiji i na kojoj se govorilo o kulturnim spomenicima na 

području naše županije, spomenuo i potaknuo rješavanje spomen obilježja Dudik i dobio je 

odgovor da kada se poslovi vezani za muzej u gradu Vukovaru završe da će ići rješavanje 

ostalih spomenika kulture. Napominje da je to obveza Ministarstva kulture. Dalje kaže da je 

pored spomen obilježja Dudik, u jednom dijelu, u prijašnjem sazivu Gradskog vijeća, 

dozvoljena rekreacija te kaže da za te objekte ne treba građevinska dozvola jer su isti 

montažni i mogu se ukloniti. Što se tiče košnje trave kaže da neki ljudi na tim udaljenijim 

lokacijama žele kositi tu travu o svom trošku jer im ona treba, ali došlo je do verbalnog 

sukoba između nekih osoba i nisu se uspjeli dogovoriti pa stoga se jedno vrijeme nije kosila 

trava tamo. Dodaje da će se nakon izbora ustrojiti nova Vlada i kad novi ministra kulture bude 
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izabran ispred Grada će otići zahtjev za uređenje Spomen obilježja Dudik. Napominje da 

Grad Vukovar ne može raditi nikakav projekt za to područje jer je to obveza ministarstva. 

 

I. Vojnović – komentira da ne može biti zadovoljan odgovorom jer mu nije jasno zašto se taj 

prostor ograđuje i time je zatvorena staza kojom se dolazi do samog mjesta spomenika. 

Napominje da to ne prihvaćaju, traže da se ograda ukloni dok ministarstvo ne krene u obnovu 

tog područja.   

 

Gradonačelnik – kaže da će suradnici iz UO za uređenje grada, upravljanje gradskom 

imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša obići taj teren i vidjeti što se tamo 

dešava te da probaju naći rješenje na zadovoljstvo svih. 

 

P. Karaula – pojašnjava da se nekada to spomen područje protezalo na pola ha, ono je za bivše 

vlasti prošireno na 6-7 ha, Gradsko vijeće je u zakonskim, redovnim procedurama izmijenilo 

prostorni plan i odvojilo jedan dio područja i sada to više nije dio Spomen područja Dudik, to 

je sada prostor označen kao sport i rekreacija. Kada vijećnik Vojnović spominje da je staza 

zatvorena pojašnjava je da se treba napraviti nova cesta ili staza sa druge strane. Napominje 

da je to velika površina čije održavanje će stajati veća financijska sredstva, kaže da nije sve 

spomen područje i da je sada ono površine cca 2-3 ha. Smatra da na tom mjestu može biti i 

spomenik i sport i rekreacija, mišljenja je da to ne bi trebao biti problem; mogu se napraviti 

prilazi do oba objekta, odnosno spomenika, a sportski dio će se održavati o svom trošku što 

opet ide u korist gradskom proračunu. Smatra da je to jedna lijepa slika završetka grada sa 

spomenikom i prostorom za sport i rekreaciju.  

 

I. Vojnović - skreće  pažnju na zahtjev da mu se pripreme papira u kojima će biti vidljivo da 

je to područje provedbom prostornog i generalnog urbanističkog plana promijenjeno, da se 

dio prostora daje za sport i rekreaciju te da se dozvoli medijima da zabilježe o čemu se tamo 

radi.  

 

D. Crnogorac – komentira zemljište i kaže da je ono u vlasništvu Grada Vukovara i te čestice 

se vode kao zaštićeni spomenik kulture, vode se od 1974. I ne mogu se prenamijeniti ili 

promijeniti ni GUP-om ni Prostornim planom. Dalje kaže da Ministarstvo kulture to ima u 

vidu, ono planira obnoviti kompletan kompleks, a pošto je član Državne komisije i kaže da su 

na tom području ljudi, ponajviše srbi iz Srijema, pogubljeni i napominje da je to spomen 

obilježje od interesa i drugim državama, tako je ovo i predmet međudržavnog sporazuma tako 

da Vlada RH, odnosno resorno ministarstvo o tome vode računa i mišljenja je da će sve dalje 

ići u tom pravcu. 

 

M. Miladinov – pita gradonačelnika da li je i ove godine u planu isplata božićnica 

umirovljenicima. 

 

Gradonačelnik – kaže da će i ove godine biti isplaćene božićnice, sredstva su stavljena u 

proračun, a temeljem prošlogodišnjeg iskustva smatra da će to ove godine ići brže.  

 

S. Šijaković – komentira da su u Klubu raspravljali o tvrtki Tehnostan i došli do zaključka da 

je za dug koji je nastao najviše odgovorna Vlada RH, upoznat je sa pismenim upitom koji je 

proslijeđen Vladi te pita gradonačelnika da li je ikakav odgovor stigao, a ako je kakav je isti. 

 

Gradonačelnik – na osnovu zaključka i volje Gradskog vijeća i njega upućen je upit Vladi 

RH, a i prilikom susreta sa premijerkom Jadrankom Kosor razgovarao je o toj temi i upoznao 



4 
 

je sa istim problemom te je dobio odgovor da će ona to razmotriti i žurno odgovoriti. Odgovor 

je stigao od strane ministra Đure Popijača i odbijena je svaka mogućnost bilo kakvog 

subvencioniranja nastalog dugovanja tvrtke Tehnostan tako da se na pomoć države u 

rješavanju ovog problema ne može računati. 

 

S. Milaković – postavlja pitanje vezano za grijanje u sportskoj dvorani u Borovu naselju; 

zašto grijanje nije zastupljeno na adekvatan način, a isto navodi zbog toga što dvoranu koriste 

i djeca koja u svojim školama nemaju dvoranu, jer je grijanje za sportsku dvoranu stajalo 

preko milion kuna, što je plaćeno prije godinu dana od strane Fonda za obnovu i razvoj grada 

Vukovara. 

 

Gradonačelnik – komentira da je grijanje uvedeno, a kolika je temperature ne zna te kaže da 

nije bilo prigovora od bilo koga, a jedino što može učiniti je da netko od suradnika ode više 

puta tijekom dana da se vidi kolika je temperatura u danom momentu. Korisnici dvorane su 

dužni snositi i određene troškove, a Grad sve svoje obveze koje ima redovito plaća i nije 

rađena nikakva redukcija. No napominje da se kontrola temperature može izvršiti. 

 

Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik pita da li ima primjedbi na skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Gradskog 

vijeća.  

Vijećnik P. Karaula napominje da je od pete točke naveden on ispred kluba umjesto vijećnice 

I. Mihajlović i vijećnica D. Travarić kaže da u zapisniku stoji da nije bila prisuta što nije točan 

navod. 

Predsjednik daje na glasanje usvajanje skraćenog zapisnika, sa izmjenama, sa 9. sjednice 

Gradskog vijeća održane 18. listopada 2011. i isto je jednoglasno prihvaćeno.  

 

Predsjednik na zahtjev predlagača kaže da se točke 6. i 7. neće uvrstiti u prijedlog 

Dnevnog reda i predlaže da se točka 5. predloženog Dnevnog reda uvrsti na prvo mjesto, pod 

točku 1., zbog molbe izlagateljice koja ima poslovnih obaveza, što je jednoglasno usvojeno. 

 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda sa izmjenama 

točaka, te se isti jednoglasno usvaja. 

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada Gradske knjižnice Vukovar za 

2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Kukuljica) 

2. Donošenje Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak Đ. Njegić) 

3. Donošenje izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak Đ. Njegić) 

4. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 1. 

siječnja do 31. prosinca 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto) 

5. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi  

(Izvjestitelji: G. Bošnjak Đ. Njegić) 

6. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vukovara 
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(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo) 

7. Pitanja, prijedlozi - razno 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA GRADSKE 

KNJIŽNICE VUKOVAR ZA 2011. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i A. Bajer Jakovac – zamjenica ravnateljice. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

Pojedinačne rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O  D  L  U  K  A 

Prihvaća se Plan i program rada Gradske knjižnice Vukovar za 2011. godinu koji je 

usvojilo Upravno vijeće Gradske knjižnice na sjednici održanoj 26. listopada 2011. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Napomena: predsjednik T. Džanak i vijećnik D. Buljan privremeno napustili sjednicu. 

Sjednicu vodi zamjenik predsjednika G. Bošnjak. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i Đ. Njegić- viši stručni suradnik za praćenje i provedbu prostorno-

planske dokumentacije. 

 

Zamjenik predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: I. Mihajlović, K. Raguž, M. Ivanković,  

gradonačelnik, I. Vojnović, Đ. Njegić, S. Milaković i D. Crnogorac. 

 

Napomena: na sjednicu su se vratili predsjednik i D. Buljan 

 

Nakon pojedinačne rasprave zamjenik predsjednik moli Klubove da se izjasne: 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – suzdržani. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog sa dopunom da se uvrsti iznos od 

200.000,00 kn za hitne intervencije, na glasovanje te se sa 20 glasova „ZA“ i 7 

„SUZDRŽAN“ donosi 

O D L U K A 

Prihvaćaju se Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2011. godinu koje su sastavni dio ove Odluke.  

 

Odluka i teksta Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. 

godinu se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2011. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i Đ. Njegić- viši stručni suradnik za praćenje i provedbu prostorno-

planske dokumentacije. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: S. Milaković, Đ. Njegić, A. Džalto, I. Mihajlović, 

gradonačelnik, I. Vojnović i M. Ivanković. 

Nakon pojedinačne rasprave predsjednik moli Klub HDZ-a da se izjasni: 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – suzdržani. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 20 glasova „ZA“ i 7 

„SUZDRŽAN“ donosi 

O D L U K A 

Prihvaćaju se Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2011. godinu koje su sastavni dio ove Odluke.  

 

Odluka i tekst Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu se 

prilažu Zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PRORAČUNU GRADA 

VUKOVARA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2011. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak – predsjednik Odbora za financije i proračun i A. 

Džalto – pročelnica UO za financije i proračun. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 
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Sjednicu napustio vijećnik D. Crnogorac. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: M. Ivanković, gradonačelnik, G. Bošnjak, I. 

Mihajlović, R. Rapan, S. Milaković i A. Džalto. 

Nakon pojedinačne rasprave predsjednik moli klubove da se izjasbe: 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – suzdržani. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – suzdržani. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 10 

glasova „SUZDRŽAN“ donosi 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovar  

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. 

 

Tekst Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI  

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i i Đ. Njegić- viši stručni suradnik za praćenje i provedbu prostorno-

planske dokumentacije. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a –  prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a –prihvaća se. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: S. Milaković i P. Karaula. 

Đ. Njegić predlaže da se u točki 8. , stavku 2. i 3. iza riječi uporabne dozvole dodaju riječi 

„odnosno drugog akta na osnovu kojeg se objekt može koristiti“. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

ODLUKA 

o komunalnoj naknadi 

 

Tekst Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KULTURNOG 

VIJEĆA GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak predsjednik Komisije za statut poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Holoker-Radumilo-pročelnica UO za društvene djelatnosti, 

zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a –  prihvaća se. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 
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U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: S. Milaković i D. Holoker-Radumilo 

Nakon pojedinačne rasprave predsjednik moli Klub SDSS-a da se izjasni: 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – suzdržani. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 23 glasa „ZA“ i 3 

glasa „SUZDRŽAN“ donosi 

O D L U K A 

o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vukovara 

članak 1. 

 U Odluci o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ 1/05) u 

svim odredbama u kojima su navedene riječi : „Gradsko poglavarstvo“ u bilo kojem padežu, 

zamjenjuju se odgovarajućim oblikom riječi: „gradonačelnik Grada Vukovara“. 

članak 2. 

 U članku 3., stavku 1., točki 3. iza riječi: „djelatnosti“ dodaje se zarez i riječi: 

„zdravstvo, socijalna skrb branitelje i nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: Upravni odjel za 

društvene djelatnosti)“. 

članak 3. 

U članku 7., stavku 2. Riječi: „Gradsko vijeće“ zamjenjuju se riječima: „gradonačelnik 

Grada Vukovara“.   

U članku 7., stavku 2., točki 4. riječ: „predlagača“ zamjenjuje se riječju: 

„predlagatelja“. 

članak 4. 

U članku 12., stavku 1. riječi: „predsjednik Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se 

riječima: „gradonačelnik Grada Vukovara“. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

PITANJA, PRIJEDLOZI – RAZNO 

M Ivanković – interesira je u kakvom je trenutno stanju HNK Vukovar 91. 

 

Gradonačelnik – komentira da je vijećnik T. Šota i nekolicina entuzijasta koji su radili u tom 

klubu, na osnovu prijašnjeg rada kluba, izrazili su nezadovoljstvo i sazvali skupštinu i izabrali 

ljude koji će voditi klub, a njihov statut kaže da u klubu trebaju biti dva predstavnika od 

strane Grada i došli su u Grad na sastanak. Na sastanku su prisustvovali uz njega i predsjednik 

Gradskog vijeća te je predsjedništvo kluba ponudilo mogućnost da se u skupštinu priključe i 

osobe od strane Grada. Bitna informacija je ta da je predsjedništvo kluba donijelo odluku da 

će sva dugovanja kluba izmiriti i da će klub sa novom skupštinom krenuti sa radom od nule. 

To je bio jedan od razloga zašto je on prihvatio mjesto predsjednika HNK Vukovar 91 u 

trajanju od 6 mjeseci. Dugovanja kluba iznose preko 2 mil kuna i pitao je da li su sigurni da 

će taj dug moći namiriti. Nakon revizije ostalo je neplaćeno još milion kuna. Pojedincima 

kojima klub duguje njihova potraživanja nisu izdali račune, ali imaju dokaze da dug postoji, 

jer kada bi izdali račun obvezni bi bili platiti PDV, a pitanje je da li će svoja potraživanja 

moći naplatiti. Čim se krenulo sa radom račun kluba je bio blokiran te je otvoren pomoćni 

račun škole nogometa i preko tog računa su se mirile obveze kluba (za potrebe sudaca, 

odigravanja utakmica i slično). Nakon toga je T. Šota, kao direktor škole nogometa, rekao da 

tako ne želi raditi. Nakon problema koji su nastupili predsjedništvo kluba je iznijelo 

zajednički stav da HNK Vukovar 91, u zatečenom stanju, nema šanse opstati, jer je i njegov 

stav bio da neće izaći pred Gradsko vijeće sa zahtjevom da se tom klubu osiguraju sredstava u 
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proračunu kako bi se pokrivali nečiji tuđi propusti i gubici. Zaključak je da se pokrene 

kaznena prijava protiv bivših čelnika kluba, da se svi dokumenti i pisani materijali u kojima 

postoje ukazi da je činjen prekršaj ili nezakonita radnja predoče, da klub ide u stečaj, a u 

razgovoru sa HNS-om klub sa novom registracijom ide u niži rang natjecanja i po 

pretpostavkama skupštine klub se više neće zvati kako se zvao već HNK Vukovar 1991. 

 

M. Ivanković – izražava žaljenje što je u tisku pročitala „bivši nogometni prvoligaš u stečaju 

zbog duga od milion kuna“ i to na dvadesetu obljetnicu postojanja tog nogometnog kluba. 

Prihvaćaju da klub ide u stečaj, ali od 2009. gradonačelnik nije htio dati sredstva klubu 

planirana proračunom i logično je da je klub tako završio. Po njenom mišljenju velika 

odgovornost što je tome tako je na gradonačelniku koji nije poštivao odluke i proračun 

donesen prije njegova mandata i izražava nezadovoljstvo istim. 

 

Gradonačelnik – kaže da zbog potpune informacije svima kaže da mu je žao što na ovoj 

sjednici nije prisutan vijećnik T. Šota i predsjednika nogometne škole „Mali vukovarac“ da 

ponovi ono što je rekao na sastanku, a to je da smatra da je gradonačelnik u pravu jer se ne 

može očekivati da oni koji ne ispunjavaju svoje obveze crpe novac iz gradskog proračuna i da 

se na takvo što žmiri. Njega kao gradonačelnika obvezuje odgovornost prema trošenju 

sredstava iz proračuna, a to obvezuje i ovo Gradsko vijeće. Dalje kaže da škola nogometa za 

djecu i dalje funkcionira kao i do sada, natječu se te je mišljenja da svi klubovi i udruge 

trebaju raditi transparentno, pošteno i časno, a na temelju toga će se donositi odluke koje 

klubove ili udruge će se više financirati, a koje se neće uopće, a to bi trebao biti cilj svima koji 

žele napredak kako sportskih klubova tako i udruga. 

 

P. Karaula- napominje da je i na prošloj sjednici imao prijedlog vezan za paljenje korova i 

lišća u gradu kada je predložio štampanje letaka koji bi se apeliralo i upozorilo građane da ne 

pale lišće jer to drugima smeta te da ih se upozori na sankcije i moguće kazne. Izražava 

žaljenje što nije uspjela njegova ideja te napominje da ne odustaje od te nakane jer se građani 

guše u dimu od paljenja lišća, a palilo se na javnim površinama, u večernjim satima kada 

komunalni redari ne rade. Predlaže da se pokrene jedan mali pogon u Komunalcu koji bi 

skupljao lišće u posebnoj ambalaži i da se pravi kompost, time bi se povećala zaposlenost, a 

riješili bi se ovih neugodnosti koje prouzrokuju oni koji pale lišće te smatra da bi time mogli i 

zaraditi. Ne odustaje od nakane da se tiska letak koji bi informirao i upozorio građane da 

takvim postupcima smetaju drugima i da za isto postoje sankcije. 

 

Gradonačelnik – kaže da je i ovo jedna od tema o kojima je raspravljalo vijeće za prevenciju, 

smatra da taj problem ne ugrožava samo zdravlje ljudi već utječe i na sigurnost u prometu, a 

to je zadatak, između ostalog, vijeća za prevenciju 

 

Dovršeno u 14,00 sati.  

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sablić       Tomislav Džanak 

 


