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Z A P I S N I K 

 

s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 25. travnja 2018., u Gradskoj 

vijećnici soba br. 36, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 8,00 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Kristina Ozdanovac, Radivoj Đurić, Robert Rapan, Filip Sušac, 

Jasmina Jukić, Darija Benaković, Tomislav Šota, Domagoj Bilić, Sava 

Manojlović Igor Naletilić, David Vlajčić, Predrag Mišić, Renata 

Kovačić, Goran Bošnjak, Biljana Gaća, Darko Buljan, Mirjana 

Semenić Rutko, Borislav Nikolić, Pavao Josić,Vesna Vujić i 

Aleksandar Pribičević. 

 

Odsutni vijećnici: Srđan Kolar i Ivana Radoš. 

   

Ostali nazočni: gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika - M. Pavliček, I. Mujkić i S. 

Milaković 

Pročelnici – V. Šibalić, D. Čulig, I. Antolović, N. Gažo, M. Sekulić, M. 

Grubišić, S. Tokić i M. Grubišić 

Ž. Pul – voditeljica odsjeka za prostorno uređenje, provedbu 

dokumenata prostornog uređenja i gradnje 

D. Tadić – viši stručni suradnik za zaštitu okoliša 

Darija Benja – predstavnica izrađivača Urbanističkog plana „Vučedol“ 

J. Beljička-Karlaš - DV Vukovar 2 

M. Kulić – DV Vukovar 1 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar 

Z. Jukić – Javna vatrogasna postrojba 

D. Foriš – VURA d.o.o. 

I. Szabo – Sportski objekti Vukovar 

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

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

M. Đermadi – Hrvatski radio Vukovar 

K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o. 

Marija Tomić – Gradski savjet mladih 

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

mjesne odbore i 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 21 od ukupno 23 vijećnika te 

se konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 8. sjednice, održane 27. ožujka 

2018. 

D. Buljan – kaže kako nedostaje odgovor pročelnice M. Sekulić na njegovo pitanje te traži da 

se isto ispravi. 
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Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika, s navedenom primjedbom, s 8. 

sjednice, održane 27. ožujka 2018. i isti je s 20 glasova „ZA“ i jednim glasom „PROTIV“ 

(ŽIVI ZID) usvojen. 

 

Predsjednik pročitao priopćenje vijećnika A. Pribičevića o prelasku iz Demokratske srpske 

stranke (DSS) u Samostalnu demokratsku srpsku stranku (SDSS). 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

D. Vlajčić – postavlja pitanje vezano za novi zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je na 

snazi od početka ožujka ove god.; pita gradonačelnika kako misli da će se on odraziti na 

građane Grada Vukovara. 

Gradonačelnik – odgovara da je Grad sukladno novom zakonu o raspolaganju 

poljoprivrednim zemljištem prionuo na ispunjavanje odredbi koje nalažu donošenje programa 

raspolaganja na razini lokalne jedinice i angažirali su mjerodavne tvrtke. Grad Vukovar je, za 

razliku od Općina kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, u specifičnoj situaciji radi 

velikog gospodarskog subjekta (Vupik) koji upošljava znatan broj ljudi te ima zadaću 

napraviti ravnotežu u pristupu programu kako bi maksimalno zadovoljili potrebe Vupika i 

OPG-a.  

K. Ozdanovac – komentira da su građani Olajnice komentirali izradu parkinga prema rijeci 

Vuki. Zanima je postoji li mogućnost da se već postojeći parking proširi jer je zelena površina 

prema Vuki mjesto gdje su parkovi za djecu. 

Gradonačelnik – odgovara kako je Generalni urbanistički plan na snazi od 2006., a procedura 

donošenja je dugotrajna. Sad se nalazimo uslijed procedure izmjene GUP-a koji nalaže 

konzultiranje sa zainteresiranom javnošću gdje građani mogu iznijeti svoja mišljenja i 

primjedbe. Primjedbi nije bilo i GUP-om je predviđena prometnica paralelno s rijekom 

Vukom i Ulicom 204. vukovarske brigade te će Grad, uvažavajući takvu situaciju u GUP-u, a  

radi nedostatka parkirnih mjesta na Olajnici ove godine krenuti s izgradnjom tj. probojem 

ceste prema toplani, između Olajnice i Vuke, s parkiralištem s obje strane. Projekt je spreman 

i čeka se raspisivanje javne nabave. Budući da je već bilo sličnih upita građana, a i sam Grad 

se vodi mišljenjem da je prostor između Vuke i Olajnice preuzak i prirodno je da on bude 

zelena rekreativna oaza. To će značiti odgađanje radova i rješavanje problema parkiranja na 

Olajnici za minimalno 2 do 3 godine i temeljem svih uputa i mišljenja organizirat će sastanak 

s građanima Olajnice te pokušati dobiti njihovo mišljenje. Dosta puta su se susreli sa sličnim 

problemima, ali radi se o obvezujućim aktima koje nije lako donijeti i koji su skupi, a u fazi 

realizacije se nađu građani, udruge i slično kojima nešto ne odgovara. Procedura promjena 

traje dvije do tri godine upravo radi prava javnosti koji mogu ukazati na potrebe i mišljenja no 

tada to ne koriste već u trenutku realizacije negoduju. Na taj način se narušavaju planovi i 

dinamika izvođenja radova, potrošnja proračunskih sredstava, a radi se o dokumentu koji se 

donosi za dug period, odnosno zauvijek. Na kraju kaže da će uvažavajući problem parkiranja 

na Olajnici i razmišljanje građana te donijeti optimalno rješenje koje će zadovoljiti i njih i 

urbanističko uređenje središta grada . 

K. Ozdnovac – kaže da se slaže s gradonačelnikom, ali napominje da 2005. nije bila u 

Gradskom vijeću te nije mogla urgirati. Ne vidi razlog zašto je dječje igralište uz Vuku, ako je 

na tom mjestu u planu prometnica. Smatra da se treba konzultirati s javnošću i naći rješenje 

koje će ići i u korist Gradu i građanima. 

Ž. Pul – dodaje kako će sljedeći mjesec biti otvorena javna rasprava o trećim izmjenama i 

dopunama GUP-a i javnost će biti pozvana putem Vukovarskih novina i stranica Grada. 

Osnovni plan je donesen 2007. i svake izmjene traju mjesec dana. 

Gradonačelnik – dodaje da reći kako se to nije znalo je neozbiljno. 

R. Đurić – pita kada se očekuje početak tretiranja komaraca. 
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Gradonačelnik – odgovara da je sukladno potpisanim ugovorima prvo larvicidno tretiranje u 

gradu provedeno, adulcitivno tretiranje će biti kada stručne službe dobiju informaciju da to 

treba činiti, tj. kada bude 30 uboda u 15 minuta.   

R. Kovačić – pita je li pokazan interes za otvaranjem druge smjene u dječjim vrtićima i hoće 

li se Grad Vukovar prijaviti na natječaj ministarstva koji to omogućuje.  

Gradonačelnik – odgovara da će se Grad javiti na natječaj. 

M. Kulić – kaže da je za pedesetero djece pokazan interes za rad u dvije smjene te su stupili u 

kontakt s VURA-om i počeli raditi na projektu kako bi se prijavili; sve je u tijeku. 

J. Beljička Karlaš – u Dječjem vrtiću Vukovar 2 provedena je anketa i krajnji rezultat 

pokazuje da je 36 roditelja iskazalo interes, pružena je mogućnost za smještanje djece i u 

druge gradske vrtiće. Nada se da će zajedno ući u projekt koji je u tijeku. 

M. Semenić Rutko – pitanje postavlja vezano za rad ljekarni u gradu Vukovaru. Dodaje kako 

u Zakonu o JLS stoji da Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju 

poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu 

Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na, 

između ostalog i primarnu zdravstvenu zaštitu, a prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Jedinica 

područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave može osigurati sredstva za 

zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području i iznad standarda utvrđenih obveznim 

zdravstvenim osiguranjem te člankom 26. istog Zakona zdravstvena zaštita na primarnoj 

razini obuhvaća, između ostalog, opskrbu i izradu lijekova te opskrbu medicinskim 

proizvodima. I u Statutu Grada Vukovara, u čl. 15., stoji da je JLS obavlja poslove primarne 

zdravstvene zaštite. Bez obzira što osnivanje nije u djelokrugu Grada svi koji rade u javnim 

sektorima moraju se pridržavati pravilnika koje donosi ministarstvo i HZZO, a moguće je i 

ugovoriti s lokalnom samoupravom te produžiti rad uz sufinanciranje. To znači da nije 

nemoguće omogućiti rad ljekarni 24 sata, a i to je djelokrug rada JLS. Pita je li moguće, 

sukladno svim zakonima, promijeniti ili sufinancirati duži rad ljekarni. 

Gradonačelnik – odgovara da rade na tome mada je jedinica regionalne samouprave zadužena 

za rad ljekarni poglavito sukladno pravilniku i potpisanom sporazumu sa HZZO-om. 

M. Semenić Rutko - komentira da su održali puno sastanaka o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, 

a znaju i demografsku problematiku u Gradu i da bi zadržali ljude osim dodatnih sadržaja za 

djecu važno je imati odgovarajuću zdravstvenu skrb te primarnu zdravstvenu skrb – to je u 

interesu građana. Ponekad to košta i više nego li je cost-benefit dobro, ali treba se potruditi i 

zadržati ljude u Vukovaru. 

Gradonačelnik - kaže da će sukladno inicijativi vijećnice HKS-a s prošle sjednice Grad 

osigurati 24 satno radno vrijeme ljekarni. 

P. Josić – pitanje postavlja vezano za naplatu paušala za odvoz komunalnog otpada. Građani 

misle kako su cijenu paušala izglasali gradski vijećnici, no nije u dosadašnjim donesenim 

aktima prepoznao da će doći do poskupljenja. Bilo je govora kako će se cijena formirati 

sukladno volumenu komunalnog otpada, da će biti poštenije i ekološki prihvatljivije, no 

ispostavilo se da će biti bolje, ali nekim građanima će se cijena usluge povećati i za 100 %. 

Smatra da paušal za kuće u kojima nitko ne živi nije korektno naplaćivati. Građani su u tvrtki 

Komunalac dobili informaciju da će im ukinuti plaćanje paušala ukoliko odjave vodu i struju. 

Vijećnik komentira zašto je opravdano plaćati paušal za vodu te se nadovezuje i kaže da će 

Gradsko vijeće donijeti odluku po kojoj će se postupati te mogu odlučiti da se paušal ne 

naplaćuje, a u suprotnom će cijena usluge biti skupa – na kraju pita hoće li ukinuti plaćanje 

paušala. 

Gradonačelnik – kako je rečeno prilikom usvajanja Odluke o gospodarenju otpadom riječ je o 

prihvaćenim obvezama koje se primjenjuju na razini države. Točno je da će se nekim 

kućanstvima cijena usluge povećati i za 100%, ali napominje da će se nekima i smanjiti. 

Sukladno novom načinu naplate cijena će se formirati temeljem količine komunalnog otpada, 
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a ne po broju članova kućanstva, time se postiže bit – odvajanje otpada i smanjenje količine 

komunalnog otpada. RH je od Europske unije dobila jasne smjernice i odrednice te vrijeme 

prilagodbe u kojem bi ukupna količina komunalnog otpada iz godine u godinu bila sve manja. 

U slučaju neispunjavanja odredbi naplaćivat će se kazne. Grad može donijeti odluku da sve 

javne usluge budu besplatne, no tko bi želio živjeti u takvom kaosu. Borit će se za svaki korak 

k boljem kako bi život u gradu bio kvalitetniji i ugodniji. 

P. Josić – kaže da nije spominjao besplatne usluge; pitao je da se ukine paušal i da cijene 

ostanu iste, a građani će to znati cijeniti. 

Gradonačelnik – kaže da se od ožujka 2003. Cijena usluge nije mijenjala, a prosječna plaća je 

bila 1.800,00 kn dok je sada 3.400,00 kn. nisu naseljene sve kuće i stanovi no radi ekonomske 

opravdanosti će se naplaćivati svima kako oni koji žive u Vukovaru ne bi plaćali i za one koji 

su u Zagrebu ili negdje drugdje kako je bilo u slučaju toplinske energije. Teže k tome da bude 

pravednija podjela. 

M. Pavliček – pojašnjava da je paušal sastavni dio nove uredbe o odvajanju i sortiranju 

komunalnog otpada i da je bila otvorena javna rasprava te su građani upoznati s novim 

prijedlogom koji je prihvatila i Udruga za zaštitu potrošača. Svjesni su da ima nekretnina koje 

su prazne, ali njihovi vlasnici povremeno dolaze u Vukovar i za to vrijeme prave smeće te ga 

ono netko mora pokupiti i dalje zbrinuti. Paušal je sastavni dio nove uredbe i neće doći do 

promjena, ali s obzirom na specifične slučajeve kao u primjeru kad netko ima dvije ili više 

nekretnina u Vukovaru i ovdje živi, tada će plaćati jedan paušal. 

B. Gaća – pitanje postavlja vezano za interkulturnu školu, napomenuvši da je ona osnovana 

20. prosinca 2016., a Grad Vukovar je njen osnivač te se dužan o njoj i brinuti. Budući da je 

prošla godina i 4 mjeseca, a ništa se nije dogodilo pita zašto nije krenuo predškolski i 

osnovnoškolski program. 

Gradonačelnik – odgovara kako su pokrenuti svi mehanizmi, imenovan je vršitelj dužnosti 

ravnatelja no sve stoji radi Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva znanosti i Norveške 

jer je došlo do promjena u promišljanju, a promjene su se dogodile i u dogovorima između 

Hrvatske i Norveške koja taj projekt financira. Čekaju se dogovori između dva ministarstva 

jer se njihova mišljenja ne poklapaju, a Gradu nije u interesu da zgrada stoji prazna i da 

propada. Grad je poduzeo početne radnje kako bi škola krenula s radom, međutim radi 

neodlučnosti i jasnog stava nisu dobili informaciju u kom smjeru treba ići. Postoje razni 

prijedlozi, ali ništa još nije potvrđeno. 

B. Gaća – nije zadovoljna tom situacijom te pita zašto privremeni ravnatelj ne dolazi na 

sjednice Gradskog vijeća, pošto se radi o školi pod ingerencijom Grada. Smatra da je 

predškolski odgoj mogao krenuti jer je zgrada uređena i zanima je zašto bar to nije krenulo. 

Komentira kako je HDZ na lokalnoj i državnoj razini na vlasti pa bi se trebalo naći načina, 

ako se nešto želi realizirati, u suprotnom se traže izgovori. Završava kako je škola završena 

prije godinu i četiri mjeseca, a ništa se nije napravilo. 

Gradonačelnik – dodaje kako vd ravnatelj ne vrši dužnost profesionalno te još uvije radi na 

svom prijašnjem radnom mjestu u školi u Vinkovcima te ga ne treba uspoređivati s 

ravnateljima koji svoj posao obavljaju profesionalno i posvećeni su ustanovi u kojoj rade. 

Grad ima jasan pristup cijeloj ideji oko interkulturne škole, ukoliko RH s ministarstvima stoji 

iza takve škole Grad će to podržati, a u suprotnom će odustati od cijele ideje. Zaključke o 

svemu svatko može iskazati po svom viđenju. 

A. Kustura – dodaje da predškolski odgoj nije započeo radi nedostataka koje je utvrdilo 

povjerenstvo. Za sve što je potrebno prikupljeni su troškovnici, najveća stavka je izgradnja 

zaštitne ograde za koju treba ishoditi suglasnost tvrtke Borovo jer je zemljište oko škole u 

njihovu vlasništvu. 

 D. Buljan – nezadovoljan je što gradonačelnik koristi djecu u političku promociju, a to se 

najviše odnosi na djecu vrtićke dobi koja su stajala na suncu prije nastupa na tržnici, a Grad 
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im nije osigurao ni vodu. Nakon uvoda postavlja pitanje vezano za obilaznicu i navodi da je u 

Vukovarskim novinama, u svibnju 2017., izašao članak kako uskoro kreće izgradnja 

obilaznice te da će iste godine biti završena. Koliko vidi ništa se nije pokrenulo te pita zašto. 

Gradonačelnik – nezadovoljan je uvodnom riječi vijećnika koja nema veze s pitanjem. Kratko 

komentira da je cijela organizacija na tržnici bila lijepa te pohvaljuje organizatore, a što se 

djece tiče dodaje da su odgajateljice i ravnateljica odgovorne  oko brige o njima i vjeruje kako 

znaju svoj posao te da djeci ništa nije nedostajalo. Na pitanje o obilaznici odgovara kako će i 

taj projekt krenuti kao i svi do sada. 

Predsjednik – izriče vijećniku P. Josiću opomenu radi upadanja u riječ i ometanja izlaganja 

gradonačelnika i vijećnika. 

D. Buljan – komentira kako je on djeci nosio vodu te da neće račun za to ispostaviti Gradu. 

Protivi se što gradonačelnik želi odgovarati na njegov komentar. 

Gradonačelnik – pohvaljuje vijećnika što je kupio vodu za svoju i ostalu djecu te dodaje kako 

bi isto tako postupio. 

B. Gaća – povreda Poslovnika po članku 54., stavku 2. 

Predsjednik – kaže da nije bilo povrede Poslovnika jer odlučuje on hoće li dati mogućnost 

odgovora na komentar. 

G. Bošnjak – prvo pitanje postavlja vezano za naplatu priključka na kanalizaciju za 

stanovnika naselja Sotin koji stoji 3.000,00 kuna te pita zašto nitko mjerodavan nije otišao u 

Sotin i dao građanima objašnjenje i odgovore na njihova pitanja zašto tolika cijena jer su 

dobili samo pisani odgovor putem pošte. Traži i komentar na glasine da je peticijom 

stanovnika Lipovače cijena priključka smanjena za 1.700,00 kuna i da će za Borovo biti 

besplatan priključak. 

Gradonačelnik – kaže da su ista pitanja postavili građani Sotina i proslijedili ih Gradu. Što se 

tiče cijene priključka za Lipovaču i Borovo kaže da to nije točno, ali za Općinu Borovo ne zna 

informaciju te je načuo da je riječ o sufinanciranju priključka od strane Općine, no ta 

informacija nije pouzdana. U Sotinu će organizirati javnu tribinu baš vezanu za to pitanje 

kako bi građane upoznali sa situacijom. Smatra da građani trebaju imati svijest o tome koliko 

je novaca od strane Hrvatskih voda utrošeno u projekt izgradnje uređaja kanalizacijske mreže. 

M. Pavliček – kaže da je cijena određena dužinom odvoda od glavne cijevi do kuća, a na 

Lipovači je ta dužina puno kraća. Takav je izračun troškova i biti će omogućeno plaćanje u 12 

rata kako bi se stanovnicima omogućilo lakše podnošenje troška. Imaju informaciju da je 

odaziv za priključenje na novu mrežu dosta velik i procjena je da će preko 80% mještana biti 

priključeno na novu mrežu. 

G. Bošnjak – smatra da je trebalo građane informirati prije nego su im izračuni stigli poštom 

te bi cijela situacija bila jasnija i riješili bi nedoumice. Drugo pitanje postavlja vezano za 

prometnu situaciju u gradu i projekta Vukovar te mu se čini da je, kako vrijeme prolazi, 

situacija sve gora. To pitanje ističe jer je nedavno održana konferencija za medije s 

definiranim rokovima završetka pojedinih ulica. Pita jesu li ti rokovi definirani sada ili su oni 

definirani ugovorom, ako su definirani ugovorom pitanje je jesu li naplaćeni penal. Dalje pita 

hoće li biti naplaćivanja penala ukoliko rokovi izneseni na tiskovnoj konferenciji neće biti 

poštovani. 

Gradonačelnik – odgovara da je Ulica 204. vukovarske brigade u većem dijelu sanirana te će 

ona biti završena ovih dana sukladno planovima. Što se tiče penala kaže da gdje je Grad 

Vukovar investitor, ako dođe do prekoračenja rokova bez opravdanog razloga vrše se 

susprege sukladno potpisanim ugovorima.   

D. Tišov – odgovara da su potpisana tri ugovora, a sastoje se od jednog konačnog roka radova 

i po dinamici nisu bili vidljivi dodatni rokovi po određenim komponentama. Prije mjesec dana 

su od izvođača zatražili detaljan plan za završetak radova po ulicama kako bi znali kada će 

koja ulica biti sanirana. Sukladno osnovnom ugovoru dogodilo se ono što su i predvidjeli; 
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izvođač je radovima koji obuhvaćaju više posla i financijske naplate, odnosno radovima na 

iskopu i polaganju cjevovoda, a otvorenih istovremeno, paralelno kasnio sa samom sanacijom 

iskopa. Predstavljeni rokovi su definirani od strane izvođača i pridržavaju ih se, po završetku 

će ostati radovi uređenja. Problematičan dio je ostao na dionici kroz ulicu S. Radića gdje je 

problem u prometovanju jer će dio od skretanja za Slaviju do sretanja prema crkvi sv. Filipa i 

Jakova radi, a promet će biti preusmjeren kroz Trg Slavija i Vatikansku ulicu do Mitnice. 

Nakon tih radova problematična ostaje još cijela Ulica S. Radića, od Bećarskog križa, koji 

nije saniran završnim slojem jer u punoj širini ide asfaltiranje tog dijela do Vodotornja te se 

radi toga očekuje pojačana gužva u prometovanju kroz grad.  

G. Bošnjak – komentira da građani oštećuju automobile te je pitanje kome da pošalju račune 

za popravke. Dodaje da se na dijelovima Ulice 204. vukovarske brigade teško mimoići s 

autom iz suprotnog smjera te predlaže regulaciju prometa na tom dijelu. Na kraju dodaje kako 

se nada da će se izvođači pridržavati zadanih rokova. 

F. Sušac – postavlja pitanje vezano za višestambenu zgradi na adresi Trg RH 2. Sredinom 

prošle godine stanari su odlučili promijeniti upravitelja zgrade koji je do tada bio Tehnostan i 

angažirali su novog iz Vinkovaca, tvrtku Stanar s kojim su 5. lipnja 2017. potpisali ugovor. 

Skupili su i dovoljan broj potpisa od stanara kako bi promijenili upravitelja i po tome 

Tehnostanu treba ugovor završiti 1. listopada 2017. te tvrtka Stanar treba biti njihov novi 

upravitelj no tu kreće problem. Tvrtka Tehnostan tvrdi da situacija nije službena i valjana te 

da su potpisi stanara lažirani što su i proslijedili policiji i DORH-u, međutim DORH utvrđuje 

kako su potpisi legalni. Nakon toga obje tvrtke, Tehnostan i Stanar, šalju obavijesti kojima 

tvrde da su upravitelji. Pita što se može poručiti građanima s obzirom da dobivaju uplatnice 

od obje tvrtke za jednu uslugu, a tvrtke su međusobno u sudskom sporu.  

Gradonačelnik – misli da Grad nema ingerencije nad ovakvim stvarima te daje riječ direktoru 

Tehnostana. 

K. Lovrenščak – iznosi da je upravljanje višestambenim zgradama tržišna djelatnost i postoji 

mogućnost da svaka višestambena zgrada odabere svog upravitelja što su neke zgrade 

napravile i promijenile dotadašnjeg upravitelje te izabrale tvrtku Stanar iz Vinkovaca, a 

proceduru su poštivali kao i otkazni rok. Po pitanju sporne zgrade kaže da nije poštivan 

otkazni koji je trebao isteći s 1. listopada 2017. Tvrtka je 12. srpnja 2017. poslala stanarima 

obavijest, a uplatnice za srpanj su poslali retroaktivno. Smatra kako se radi o prekršaju te kao 

gradska tvrtka nemaju pravo upravljati novčanim sredstvima te zgrade te sa 1. srpnja sredstva 

prebaciti drugom upravitelju. Radi se o tvrtki bez renomea čija je povijest isprepletena 

sudskim presudama te je logično da u poslovanju s takvom tvrtkom koja donese potpisnu listu 

s 51% glasova, a Odluka se donosi po površinskom udjelu, a ne po broju glasova stanara, 

treba biti na oprezu. Morali su provjeriti svaki glas i uvidom u činjenice utvrdili su da nema 

dovoljne većine kako bi se odluka o promjeni provela. Državno odvjetništvo nije uvidjelo 

prekršaj te su dalje stvar dali na sud i u međuvremenu je 7% suvlasnika odustalo od takve 

odluke. Volio bi da suvlasnici sami donesu odluku o odabiru upravitelja ponajviše radi njih 

samih i to nužno ne treba biti tvrtka Tehnostan. Cijela stvar je na sudu, ali boji se kako je 

praksa pokazala da su to dugotrajni postupci. Održat će još jedan sastanka sa stanarima kako 

bi se lakše odlučili kojem upravitelju žele dati povjerenje. 

F. Sušac – komentira da je pitanje na Gradskom vijeću postavio jer se radi o gradskoj tvrtki i 

nadao se da će gradonačelnik odgovor preusmjeriti na direktora kako je i učinio. 

J. Jukić – pohvaljuje uključenost vrtića i škola u manifestacije u gradu te educiranje djece o 

važnosti zdrave prehrane. Pita hoće li se uskoro jelovnici u vrtićima prilagoditi zdravoj 

prehrani i uvesti više zdravih namirnica i voća. 

M. Kulić – odgovara da se ne slaže da jelovnik u vrtiću nije zdrav, dodaje kako se pridržavaju 

propisanih normi i uveli su jedan dan u tjednu kada djeca mogu birati što žele jesti. 
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J. Jukić – komentira kako je pitala hoće li se u prehranu uvesti više zdravih namirnica jer po 

postojećem jelovniku djeca dobiju slatki doručak, slatku užinu, slatku popodnevnu 

užinu….kao primjer navodi da se marmelada zamjeni medom, uvesti jaja, a to bi se moglo 

uklopiti i financijski. 

M. Kulić – kaže kako je bila na aktivu ravnatelja predškolskih ustanova i obroci su u prosjeku 

11-12 kuna. Roditelji boravak u vrtiću plaćaju 600-700 kuna, a mogu razgovarati i o 

povećanju cijene pa će se i u smjeru prehrane moći nešto promijeniti. Jelovnik u dogovoru s 

roditeljima prilagođavaju djeci.  

B. Nikolić – postavlja pitanje vezano za proračunska sredstva dodijeljena od Ministarstva 

kulture (150.000,00 kn) namijenjenih za Dudik. Sredstva su bila predviđena za istraživanje 

tog područja, grobnica, posmrtnih ostataka kako bi se utvrdio obuhvat cjelokupnog 

kompleksa, a s time i obnova. Zanima ga je li Grad iskoristio ta sredstva u tu svrhu i kakvi su 

planovi u budućnosti vezani za danju obnovu spomen područja. 

Gradonačelnik – odgovara da su sredstva namijenjena istraživanju i zato su na inicijativu NK 

Mitnica pokrenuli projekt proširivanja, tj upisa igrališta na tom području, a spomen obilježje 

Dudik,. sukladno sredstvima Ministarstva kulture, krenulo je s obnovom. Misli da je u tijeku 

II. faza. Grad je sugerirao Ministarstvu da je područje davno istraženo, kako postoje knjige i 

zapisi o tome, ustanovljeno je da tamo nema posmrtnih ostataka, a oni koji su nađeni 

prebačeni su u kosturnicu, ali ministarstvo je ipak odredio da sredstva budu namijenjena za 

istraživanja no naknadno su došli do dokumentacije iz koje je vidljivo da je područje davno 

prije istraženo i odustali su od sredstava. U prvoj fazi obnovljeni su bakreni šiljci na 

spomeniku, a druga faza obuhvaća zamjenu oštećenih kamenih elemenata u samoj 

konstrukciji šiljaka. Nastavit će se s restauracijom spomenika i osmišljavanjem pristupnih 

prilaza samom spomeniku. 

V. Vujić – postavlja pitanje vezano za sportsko igralište NK Vuteks Sloga, ističe da je 

pomoćno igralište u lošem stanju, kako su i govorili na prethodnim sjednicama. Prošle godine 

u studenom je pokazan interes za rješavanjem tog problema te je istaknuto kako je stadion NK 

Vukovar 91 prioritet. Sada pita i moli da pomognu NK Vuteks Sloga i pita je li stadion 

Vukovar 91 riješen te ima li prostora da se riješi i stadion Vuteks Sloga. 

Gradonačelnik – odgovara da radovi na stadionu Vukovar 91 nisu ni počeli. Grad brine o 

svim klubovima, svi dobivaju velika sredstva iz proračuna no kad je riječ o infrastrukturnim 

radovima i prioritetima zbog komplikacija s projektantom, kojeg je preporučio Atletski savez 

Hrvatske, projekt nije ni započeo. Početak radova se očekuje uskoro s obzirom na pritisak 

rokova. Svima je u interesu da projekt krene što prije, ali ovise o partnerima koji zadržavaju i 

koče radove. Vezano za pomoćni teren na stadionu Vuteks Sloga kaže da obnova neće skoro 

početi.  

Aktualni sat je završen. 

 

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

Prijedloga nije bilo. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je s 20 glasova „ZA“ i 

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) usvojen. 

 

D N E V N I     R E D 

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana 

uređenja „Vučedol“ 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i Darija Benja – predstavnica izrađivača plana) 

2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada 

Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i gradonačelnik) 
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3. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za 

razdoblje od 2017. do 2023. 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Tadić) 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Grada 

Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Tadić) 

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta 

mladih Grada Vukovara za 2018. 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Tomić) 

6. Donošenje Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Osnovnim školama u Gradu 

Vukovaru 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Kustura) 

7. Prijedlozi i informacije 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „VUČEDOL“ 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Benja - predstavnica izrađivača plana. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: M. Semenić Rutko, D. Benja, Ž. Pul, P. Josić. 

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

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja "Vučedol" 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USTROJSTVU 

UPRAVNIH TIJELA GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i gradonačelnik. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave – po savjesti. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, gradonačelnik, P. Josić, M. Semenić Rutko, D. Buljan. 
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“, 3 

glasa „PROTIV“ (ŽIVI ZID, D. Buljan i MB 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI) i 2 

glasa „SUZDRŽAN“ (g. Bošnjak i B. Gaća) donosi  

ODLUKA 

o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

GRADA VUKOVARA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2023. 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Tadić – viši stručni suradnik za zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

D. Tadić predlaže da se u odredbi o stupanju na snagu odluke stavi da ista stupa na snagu 

prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara. 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, D. Tadić, P. Josić, M. Semenić Rutko. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“ i 

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi (D. Buljan izašao) 

ODLUKA 

o donošenju Plana gospodarenja otpadom 

I. 

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017.-2023. godine. 

II. 

Plan gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017.-2023. godine sastavni je 

dio ove Odluke. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU 

PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I 

BIORAZGRADIVOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Tadić – viši stručni suradnik za zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

D. Tadić predlaže da se u odredbi o stupanju na snagu odluke stavi da ista stupa na snagu 

prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara. 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, D. Tadić, B. Gaća, P. Josić, I. Štrangarević, B. Nikolić.  
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“, 3 

glasa „SUZDRŽAN“ (SDP) i jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada 

Vukovara 

 

Članak 1. 

U zaglavlju Odluke iza riječi „stavka 7.“ dodaje se tekst „i članka 31. stavka 2“.  

Članak 2. 

Članak 31. se dopunjava stavcima 5., 6., 7. i 8. koji glase: 

5) Naknada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se po jedinici volumena miješanog 

komunalnog otpada predanog Davatelju usluge, a predstavlja prihod Grada Vukovara. 

6) Jedinični iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka, koji je uračunat u jediničnu cijenu za 

pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada (JCV), određuje se u iznosu 

od 0,007 kn/l, a obračunava se putem računa za javnu uslugu te se iskazuje zasebno. 

7) Sredstva naplaćene naknade iz stavka 1. ovog članka prenose se Gradu Vukovaru do 31. 

ožujka tekuće godine za prethodnu godinu temeljem knjigovodstvene evidencije Davatelja 

usluge. 

8) Nadzor nad obračunom i naplatom naknade obavlja nadležno upravno tijelo Grada 

Vukovara. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA VUKOVARA ZA 2018. 

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

– predsjednica Gradskog savjeta mladih. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: predsjednik, M. Tomić, B. Gaća, M. Semenić Rutko, I. Naletilić, A. 

Kustura, K. Ozdanovac, G. Bošnjak. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Program rada i financijski plan Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara 

za 2018. godinu. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD 

OSNOVNIM ŠKOLAMA U GRADU VUKOVARU 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i A. Kustura – pročelnica UO za društvene djelatnosti. 
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Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, B. Gaća, A. Kustura, P. Josić, M. Semenić Rutko, F. 

Sušac, D. Benaković. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21) donosi 

O D L U K A 

o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama u Gradu Vukovaru 

Članak 1. 

Grad Vukovar namjerava preuzeti od Vukovarsko-srijemske županije osnivačka prava nad 

sedam osnovnih škola na svom području radi stjecanja uvjeta za obavljanje poslova osnovnog 

školstva, odnosno osiguranja prihoda za njihovo obavljanje.  

Članak 2. 

Osnivačka prava preuzimaju se za sljedeće škole s područja Grada Vukovara:  

1. Osnovna škola Siniše Glavaševića, Dr. Ante Starčevića 5, 32010 Vukovar 

2. Osnovna škola Blage Zadre, Marka Marulića 2, 32010 Vukovar 

3. Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, 204. vukovarske brigade 24/A, 32000 Vukovar 

4. Osnovna škola Antuna Bauera, Trg Matije Gupca bb, 32000 Vukovar 

5. Osnovna škola Nikole Andrića, Voćarska 1, 32000 Vukovar 

6. Osnovna škola Mitnica, Fruškogorska 2, 32000, Vukovar 

7. Osnovna škola Josipa Matoša, Petra Preradovića 40, 32000 Vukovar 

Članak 3. 

Poslovi skrbi nad sedam osnovnih škola obavljat će se u Upravnom odjelu nadležnom za 

poslove osnovnog školstva u Gradu Vukovaru.  

Članak 4. 

Zadužuje se Upravni odjel nadležan za poslove osnovnog školstva da podnese zahtjev 

Skupštini Vukovarsko-srijemske županije da donese Odluku o prijenosu osnivačkih prava nad 

sedam osnovnih škola na području grada Vukovara s Vukovarsko-srijemske županije na Grad 

Vukovar. 

Članak 5. 

Zadužuje se Upravni odjel nadležan za financije da, najkasnije do priprema za donošenje 

Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, Odluke o kriterijima i mjerilima za 

utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 

školstva u 2019. godini i Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna 

iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave za 2019. godinu, podnese zahtjev za sudjelovanjem Grada Vukovara u raspodjeli 

sredstava s pozicije potpore izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu 

Republike Hrvatske, a Upravni odjel nadležan za poslove osnovnog školstva da sastavi nacrt 

Plana raspodjele sredstava školama ostvarenih iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi 

1,9 % od potpore izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike 

Hrvatske.  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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TOČKA 7. 

PRIJEDLOZI, INFORMACIJE 

 

 

 

Dovršeno u 11.15 sati. 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Tomislav Šota 


