ZAPISNIK
sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 20. ožujka 2013., u
Gradskoj vijećnici soba br. 32, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, sa početkom u 10,00 sati.
Nazočni vijećnici: Goran Bošnjak, Mile Ivković, Siniša Mudri, Pavle Augustinov, Mira
Miladinov, Maja Vincetić, Biljana Gaća, Darko Buljan, Danica Travarić,
Ljuban Bjelajac, Slobodan Ristić, Đorđe Macut, Ilija Vojnović, Miroslav
Mikerević, Vinko Erak, Elvira Dejak, Tomislav Šota, Krešimir Raguž,
Ivanka Mihajlović, Ivan Penava, Pilip Karuala, Alen Jakumetović,
Radivoj Đurić, Tomislav Džanak, Igor Gavrić i Robert Rapan.
Odsutni vijećnici:
Ostali nazočni:

Zdravko Dedić, Damir Barna, Srđan Milaković i Nebojša Vidović.
Željko Sabo – gradonačelnik
Danijela Stanković – zamjenica gradonačelnika
Željko Pinjuh – zamjenik gradonačelnika
Dejan Drakulić - zamjenik gradonačelnika
D. Holoker-Radumilo, A. Džalto, L. Nikšić, S. Kovačić - pročelnici
Upravnih odjela
Ivana Azenić – Komunalac d.o.o.
Ivan Kamerla – Tehnostan d.o.o.
Milica Zebec – Vodovod grada Vukovara d.o.o.
Davor Foriš – Vukovarska razvojna agencija
Zdenko Jukić – Javna vatrogasna postrojba Vukovar
Vlatka Surma Szabo – Gradska knjižnica Vukovar
Dubravka Sabo – Dječji vrtić Vukovar 1
Slavka Lončar - Dječji vrtić Vukovar 2
Ruža Marić – Muzej grada Vukovara
Ivanka Miličić – Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar
Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog
vijeća
Tomislav Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika te predstavnici
javnih 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 26 od ukupno 30 vijećnika te
konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje.
Predsjednik pita da li ima primjedbi na skraćeni zapisnik sa 23. sjednice Gradskog
vijeća.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje skraćenog zapisnika sa 23. sjednice
Gradskog vijeća, održane 5. veljače 2013. i isti je sa 22 glasa „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“
usvojen.
Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika
I. Penava - postavlja pitanje gradonačelniku da li se smatra odgovornim i u kojoj mjeri za
aktualno stanje u gradu koje rezultira masovnim iseljavanjem mladih obitelji iz grada i
masovnim zatvaranjem obrta u gradu Vukovaru, gdje navodi kako se u proteklih 6 mjeseci
zatvorilo nešto vise od šezdeset obrta i to ne u smislu da su zatvoreni pa da su se novi otvorili
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nego da imamo manje otvorenih obrta nego zatvorenih u periodu od 31. srpnja prošle godine.
Pita gradonačelnika smatra li da je njegova politika odgovorna za to.
Predsjednik – prekida vijećnika napomenom da se bazira na to da pitanje ne bude političko
nego da se odnosi na djelokrug rada gradonačelnika
I. Penava - dodaje da ga se ne prekida u pola pitanja i pita gdje se on to ogriješio u
postavljanju pitanja. Nastavlja i kaže da ne zna da li uopće ima smisla da postavlja pitanje.
Ponavlja svoje pitanje da li se gradonačelnik smatra odgovornim, umjesto da je ulagao u
razvoj gospodarstva, a ne u infrastrukturu što se sada vidi da je bilo krivo.
Gradonačelnik - komentira kako vijećnik govori o neprovjerenim podacima o zatvaranju obrta
i odlaska mladih i da on kao gradonačelnik nema puno utjecaja na to osim da se kao osoba s
imenom i prezimenom koristi uslugama naših trgovina i obrtnika i da prema tome ne ide na
šišanje u Osijek nego se šiša i kupuje u Vukovaru. Tvrdi da novac troši u svome gradu i time
daje doprinos našim gospodarstvenicima; kaže da se ne smatra odgovornim, a da što se tiče
mladih to govore stipendije.
S. Milaković došao u 10:23. Na sjednici je prisutno 27 vijećnika.
I. Penava - dodaje da se ne slaže u potpunosti s odgovorom jer nije dobio odgovor u djelu gdje
su osporeni njegovi argumenti. Tvrdi da su njegovi podaci točni i da ih provjeri ta da se od 31.
srpnja zatvorilo 59 obrta i da će, ako treba, navesti ljude, mlade obitelji koji su otišli putem
Australije, Kanade, Islanda…
Gradonačelnik - iznosi da je usvojeno da Grad Vukovar daje potporu za zasnivanje novog
obrta što nije bio slučaj u prijašnjim mandatima te da zna za odlazak nekih obitelji zbog čega
je iznenađen jer su imali posao u državnim tvrtkama, svoje kuće, ali da su se ipak odlučili na
odlazak u druge države i da smatra da ljudi sami odlučuju zašto odlaze.
I. Mihajlović - kaže kako smo već od 1997. u našem gradu i da se grad stalno reklamira kao
jedno veliko gradilište, ali da svako lice ima i svoje naličje. Kaže da je potaknuta križnim
putem od Bećarskog križa do crkve gdje je vidjela ruševine, tu su bivša zgrada namještaja, pa
trgovina 1. maj. Spominje razrušen minimarket na križanju Bogdanovačke i Duge ulice te
kaže da joj je već dosta govoriti o tome. Pita gradonačelnika kada će se to rješavati i kada će
Vukovar biti bez ruševine.
Gradonačelnik - tvrdi da se svake godine, od kada je postao gradonačelnik, uz pomoć
Hrvatske vojske u Vukovaru uklonjaju sve one ruševine za koje su imali dozvolu da se uklone
i na zadovoljavajući način, posebno što se tiče proračuna Grada Vukovara, jer nas to nije
koštalo ni kune. Kaže kako će tako biti i ove godine i da sve ruševine u Vukovaru možemo
ukloniti jedino ako nam vlasnik dozvoli uklanjanje, a da objekti koje je vijećnica nabrojala
nisu u vlasništvu Grada Vukovara i da Grad ne može dobiti dozvolu za uklanjane tih ruševina
jer nije utvrđeno vlasništvo, a kada bi se to napravilo kao što je bilo u ranijim slučajevima
Grad bi morao platiti odštetu vlasniku za neku ruševinu koja je prijetila da će se urušiti i bila
opasnost za prolaznike ili neke parcele. Tvrdi da građevinska inspekcija može dati nalog da se
ukloni, ali da nalog mora dobiti vlasnik i tek je tada izvršan u roku od osam dana, ali da taj
nalog nemaju kome dati. Kaže kao su za market zainteresirani neki investitori i da će s tim biti
upoznati, a da će ovoga proljeća biti riješeno uklanjanje i ograda da prostor bude primjereniji
nego što je sad.
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I. Mihajlovića - nastavlja da ta zgrada sigurno predstavlja opasnost za građane jer tamo
prolaze gimnazijalci i ljudi koji idu u crkvu i da inspekcija i komunalni redar to rješavaju bez
pristanka vlasnika. Zna da gradonačelnik nema vremena otići do minimarketa, ali da pošalje
svoje suradnike i fotografa da to vide i poslikaju jedno deset slika toga „Trga“ i da će se
gradonačelnik sigurno zacrveniti i posramiti da tako nešto u Vukovaru uopće postoji.
Gradonačelnik - kaže da je to postojalo i prije pa vijećnici to nije smetalo i da samo želi reći
da provjeri kod gospodina Fontane koji je predstojnik svih inspekcija u gradu i s kojim je on
razgovarao i da je dao točan odgovor na pitanje o vlasništvu. Što se tiče minimarketa kaže da
je također odgovorio što će biti u okviru mjesec dana.
P. Karula - kaže da ima dva pitanja. Iznosi da u gradu imamo tri lokacije za plaćanje računa
bez naknade: u Borovu, na Mitnici i u središtu grada te da je ova lokacija u središtu grada
šalterska lokacija i da se kada se prolazi vidi po pedesetak ljudi kako čeka u redu i ljeti i zimi,
ljeti se kuhaju, a zimi se smrzavaju. napominje da u gradu ima slobodnih prostora u koje bi ti
ljudi mogli preseliti da se zimi ne smrzavaju, a ljeti ne padaju od sunčanice. Pita može li se
izdati gradski prostor gdje bi se premjestila lokacija za plaćanje računa.
Gradonačelnik - odgovara da će razmotriti prijedlog vijećnika.
P. Karaula - kaže da ima puno lokala i da se jedan može dati na korištenje. Nastavlja drugim
pitanjem koje može biti i prijedlog; da li se može organizirati sastanak između predstavnika
Gradske uprave i gruntovnice i katastra, budući da se ucrtavanje bespravno sagrađenih
objekata vodi na različite načine i mnogim ljudima razni projektanti uzimaju novce na
različite načine i plaćaju se stvari koji se ne moraju plaćati te da se ljude zavlači na različite
načine, pa bi se na sastanku razradila svaka moguća kombinacije jer su različiti problemi
različitih ljudi, da se nađe način da građanin zna da se kreče točno sa jedne pozicije i da će tu
biti informiran kako treba da mu netko ne uzme novac bespotrebno. Kaže da ima ljudi koji se
ne mogu snaći pa im se oduzimaju novci, pogotovo kada se privatni arhitekti umiješaju i da je
sam imao slično iskustvo. Također želi istaknuti da su tu prognanici u goroj situaciji nego oni
koji su ostali, jer posjeduju neke dokumente.
Gradonačelnik - kaže da je sada pitanje tko je u boljoj poziciji kad je u pitanju rat. Odgovara
da netko tko je ostao i jest imao dozvole, ali kada je u pitanju obnova kuća, onda je rješenje za
obnovu i građevinska dozvola i slaže se da je prijedlog vijećnika izvanredan. Nastavlja kako
je s obzirom na takva pitanja građana rekao da će u Grad Vukovar pozvati ministricu
graditeljstva u okviru nekih objašnjenja, ali i prigovora Vukovaraca konkretno vezano za
visinu nekih troškova koji su u zakonu. Što se tiče postupanja vezanih za legalizaciju Zakon je
jasan i svi koji dođu u Grad dobiju naputke u okviru Zakona što trebaju napraviti. Dodaje da
nije problem u Gradskoj vijećnici organizirati sat između gruntovnice i katastra te gradskih
službi, odgovornih osoba, i pozvati vijećnike. Kaže da će isto organizirati i zahvalio se na
prijedlogu.
P. Karaula - iznosi kako zna da dolazi ministrica i da nije loše ovo što je gradonačelnik rekao,
da se okupe građani radi informiranja, ali da je on više za to da se sastanu te tri odgovorne
službe i da naprave naputak za svaku moguću varijantu. Što se tiče prognanika koji su imali
obnovu, koji su dobili rješenja za o obnovu porušenih kuća, a neki rješenje za prvu i drugu
kategoriju; toje skupina koja ima velikih problema, jer su dobili novac, a za to nemaju
nikakav papir a isti često se traži od njih.
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Gradonačelnik - kaže da one osobe koje rade u Gradu Vukovaru i koje imaju postupanja po
zakonu su uputile dopis ministrici za povratnike ili za ljude u Vukovaru koji su imali prvu,
drugu i treću kategoriju, ne obnovu, nego novčanu isplatu, gdje se tražilo da sve tri kategorije
imaju isto važenje kao što su to četvrta, peta i šesta kategorija. Očekuje se odgovor i na tragu
smo toga što vijećnik govori.
K. Raguž - kaže da su po pravilniku o Unutarnjem redu Gradske uprave predviđena tri mjesta
za komunalnog redara te kako je jedan od djelatnika otišao u mirovinu pa ga zanima hoće li se
za to radno mjesto raspisati natječaj i pita da li će prednost pri zapošljavanju imati hrvatski
branitelji, djeca branitelja ili možda netko treći.
Gradonačelnik - kaže da se razmatra mogućnost i da će sve biti u okviru zakona.
A. Jakumetović - iznosi kako smo svjedoci da su u Županijskoj ulici napravljena parkirna
mjesta i da se rade, ljudi više ne moraju parkirati po javnim površinama, a i da se tako puni
gradski proračun. Pita po kojem su kriteriju Veleučilište Lavoslava Ružičke i Lučka
kapetanija dobili vlastito parkiralište.
Predsjednik - dodaje kako je on radio u Lučkoj kapetaniji i da je tada tražio od Grada da se
odobri korištenje i da parking imaju sve institucije u ovome gradu.
Gradonačelnik - odgovara da institucije moraju imati za svoja službena vozila i ljude koji im
dolaze određena parking mjesta. Kaže da Grad Vukovar i gradski proračun nemaju veze sa
naplatom parkiranja nego da je Grad Vukovar to dao gradskoj tvrtki Komunalac u koncesiju,
odlukom Gradskog vijeća. Pokušava objasniti vijećniku da se time ne puni gradski proračun
nego se sve uplaćuje na tvrtku komunalac. Dodaje da mu je drago da je po prvi puta tvrtka
Komunalac prošle godine samostalno krenula u izgradnju parkirališnih prostora što prije nije
bio slučaj.
Predsjednik - kaže da je kapetanija u specifičnoj situaciji i da je parkiralište obnovljeno
sredstvima ministarstva u okviru zgrade kapetanije te da kapetanija ne bi mogla funkcionirati
kada bi to bilo javno parkiralište, ljudi dovoze na prikolicama čamce koji negdje moraju stati,
a ako ne bi mogli stati ispred kapetanije, blokiralo bi se građane te da kapetanija bez toga
prostora ne bi mogla funkcionirati.
A. Jakumetović - dodaje da se slaže sa vijećnikom, ako je tako i kaže da ljudi trebaju imati
parkirna mjesta, ali ne za svoja osoba vozila i neka se onda kupe službena vozila koja će tamo
biti parkirana, a ne svoja osobna vozila zaposlenika.
Gradonačelnik - tvrdi da je Veleučilište samo izgradilo sve i da će se tvrtku Komunalac pitati
o parkirnim mjestima i da ako netko koristi privatni automobil u službene svrhe da to
vjerojatno netko odobrava. Kaže kako parkirnih mjesta u jednom gradu nikada neće biti
dovoljno.
R. Đurić - postavlja pitanje o otkupu stanova i kaže da je, iz saznanja građana, došlo do
izmjene i da će biti kao u obnovi, 35 kvadrata će se plaćati po 175 eura, a sav ostali višak
kvadrata po 400 eura. Traži od gradonačelnika do objasni zašto je došlo do te izmjene i pošto
taj novac ide u blagajnu Grada Vukovara, da li se može zadržati otkup stanova po 175 eura po
kvadratu.
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Gradonačelnik - odgovara da je u Osijeku dao pisani prijedlog i zahtjev potpredsjedniku
Hrvatske vlade Branku Grčiću, ministru resornog ministarstva, i da je 11. lipnja. 2011. Vlada
Republike Hrvatske donijela uredbu za područje posebne državne skrbi te da u članu 9. stoji
kako nositelj domaćinstva ima 35 kvadrata, svaki član 10 kvadrata i da je tolerancija 10
kvadrata, a preko toga dodatni kvadrati te je tim zakonom na te dodatne kvadrate drugačija
cijena. Kaže kako u dopisu koji je dao predsjedniku Vlade traži brisanje tog članka jer je
tisuću sto ljudi u Vukovaru otkupilo pod drugim uvjetima stanove, a da je ovo sada značajna
razlika u cijeni tih dodatnih kvadrata. Tvrdi da je zatražio i brisanje članka koji ograničava
onome tko kupi stan da ga 7, 8 godina ne može prodati, raspolagati njime, a brojni građani
koji žele otkupiti stan žele to putem kredita od banke, ali banka ne želi dati hipoteku na taj
stan jer postoji ograničenje da se imovinom ne može raspolagati 7 do 10 godina. Dodaje da su
to otežavajuće okolnosti za ljude koji žele kupiti stan, a ne mogu do kredita i da su to dvije
stvari koje je napisao u dopisu i u okviru toga i prijedloga vijećnika on inzistira da se zadrže
isti kriteriji za tisuće ljudi koji su otkupili stanove i ljude koji žele sada napraviti isto. Kaže
kako je upozorio na još jedan problem, da su nositelji stanarskog prava došli u ingerenciju
Agencije za upravljanje državnom imovinom Audio i da je negdje oko tristo ljudi koji su
podnijeli zahtjeve za nositelje stanarskog prava i da je tu Audio kao agencija došao u tu
situaciju, komisijski, i odredio neku veću cijenu stanova za nositelje stanarskog prava u
odnosu na ove stanove i da se traži jednakost za sve. Daje primjer da ako je netko nositelj
stanarskog prava i živio je u stanu trideset godina i sad on treba još skuplje da plati kvadrat
stana umjesto da je to suprotno i da ako netko živi u tom stanu tri godine da bi možda on
trebao platiti malo skuplje. Ponavlja da traži iste kriterije.
T. Šota - kaže da je na prvoj sjednici saziva Gradskog vijeća od 28. ožujka 2011. na
vijećničko pitanje vezano za objavljen natječaj za prodaju zemljišta u Vukovarskoj
gospodarskoj zoni gdje je bilo pitanje koliko se tvrtki javilo na natječaj i koliko se radnih
mjesta očekuje. Tvrdi da je na to gradonačelnik odgovorio da su se javile dvije tvrtke od kojih
bi jedna mogla biti realizirana i da ima potporu dvije banke, Zagrebačke i Hypo banke, ali da
nije mogao reći o kojoj je tvrtki riječ jer nije tada još došlo do potpisivanja ugovora te će se u
istoj otvoriti oko sto radnih mjesta. Nastavlja, da ga nakon dvije godine zanima o kojoj se
tvrtki radilo i da pretpostavlja da su se ugovori potpisali i da se može reći o čemu se radi i
koliko se radnih mjesta otvorilo.
Gradonačelnik - kaže da u ovom trenutku zna da je od strane gospodarske zone pokrenut
sudski postupak protiv tvrtke M San koja je potpisala ugovor 2009. Godine, koja je obećala da
će izvršiti ono što je obećala, projekta kojim se obvezala ugovorom, kada se napravi
kolosijek, a kolosijek je napravljen, ali od realizacije nema ništa. Dodaje da je vlasnik tvrtke
rekao da nije u mogućnosti ostvariti projekt zbog gospodarske situacije. Tvrdi da je ugovor
jasan i da je u okviru njega odvjetnik pokrenuo postupak. Kaže kako je ovdje direktor
Gospodarske zone i da bi mogao o tome šire govoriti, ali da je izgledno da je izdana
lokacijska dozvola za jedan proizvodni pogon čija je investicijska vrijednost oko 10-15
miliona eura i da kroz mjesec dana očekuje izdavanje građevinske dozvole za izgradnju te
investicije te da ima puno zainteresiranih, ali ništa još nije u realizaciji. Tvrdi da se puno
ispituje u odnosu na europske fondove koji će biti i koji jesu predmet određenih investitora jer
će dobiti bespovratna sredstva kada uđemo u Europsku uniju. Kaže da ima puno obećavajućih
mogućnosti i da je dobro.
T. Šota - kaže da parcele imamo od 2007., da je Gospodarska zona bila gotova sa 33 hektara i
da je država zaista uložila velika sredstava te nam je to praktički poklonila, a mi još nemamo
zaposlenih.
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Gradonačelnik - tvrdi da se slaže sa vijećnikom, ali da ugovori koji su potpisani 2009. Nisu
ostvareni. Kaže da je trebalo dvije godine pravne bitke da bi se prostor nasuprot benzinske
pumpe vratio u posjed Gospodarske zone jer su se potpisivali ugovori bez ikakve financijske
obveze, da je netko na osnovi tog ugovor mogao braniti raspolaganje parcele, a da ništa ne
uloži i da se nakon dvije godine pravne bitke na tom prostoru gradi tehnološki park.
T. Šota - dodaje da su za 6 mjeseci napravili malu zonu i da tamo radi 300 do 400 ljudi.
Gradonačelnik - kaže da je to izuzetno pohvalno i da bi bilo dobro da se i Gospodarska zona
gradila pod Poduzetničkom, a ne na način na koji je to učinjeno.
T. Šota - kaže da se možda trebaju primijeniti oni kriteriji koji su bili prije.
M. Vincetić - pita gradonačelnika kada bi mogla biti otvorena Robna kuća jer nam je svako
radno mjesto važno.
Gradonačelnik - odgovara da ima informaciju, da je razgovarao sa odgovornima u tvrtki koja
je investitor i da je bilo određenih pitanja i problema zbog izvođača radova, ali da je ta tvrtka
svoje poslove izvršila i da neće biti nikakvih problema da bude otvoreno kako je to planirano.
Spominje 2. ili 3. svibanj, Dan grada, kada bi trebala biti otvorena Robna kuća. Kaže kako je
konačno došlo do dogovora i pred potpisivanja ugovora za Cinestar. Kaže da kada je
razgovarao sa mlađim Todorićem rekao da bi bilo dobro da se za radna mjesta raspiše natječaj
zbog transparentnosti i da svi oni koji će biti unutar robne kuće objave natječaj da bi se dobila
jedna prava informacija te da se on s tim složio. Dodaje da je dobio informaciju da je Cinestar
na svojoj stranici objavio natječaj za prijem u radni odnos, što ga raduje.
I. Vojnović - želi postaviti pitanje na temu komunalne infrastrukture i uređenje grada. Kaže da
se već na nekoliko sjednica postavilo pitanje o uzurpiranju zemljišta između kolnika i staze od
Bogdanovačke do Duge ulice i da je desna strane te ulice uzurpirana te da pješaci nemaju gdje
da hodaju osim lijevom stranom napominjući da treba nešto poduzeti. Također kaže da je u
Radničkoj ulici na nekih pedesetak metara staza oštećena i da se ne može hodati, kada pada
kiša djeca na putu do škole hodaju po cesti. Nastavlja sa sljedećim pitanjem gdje kaže da je
pitao da se postave klupe na dječjim igralištima, da dosta igrališta nema klupe, a proljeće je na
pragu pa ga zanima je li nešto po tom pitanju poduzeto.
Gradonačelnik - odgovara da je od tvrtke Komunalac naručeno osamdeset klupa upravo za tu
manjenu pa i za dječja igrališta gdje će u okviru vremena rekonstruirati i napraviti 5-6 dječjih
igrališta, a što se tiče uzurpiranja javne gradske površine zna da imamo problem i da to nije
jedini slučaj. Kaže kako bi komunalni redari onda mogli raditi i poslijepodne i pisati kazne.
Daje za primjer Ulicu 204. vukovarske brigade gdje bi se napravili nogostupi da građani
mogu pješke doći do Adice, a vlasnici kuća svoje privatne automobile stave na kućnu vežu,
dotjeraju auto do kuće pa se tuda ne može proći. Apelira na vozače i vlasnike kuća da
razmišljaju o onima koji će hodati pješke i imati potrebu prolaza. Kaže da se radi na
rješavanju imovinsko pravnih odnosa u ulicama o kojima je vijećnik govorio, kao bi se mogle
izvesti određeni radovi i da se u gradu događaju nevjerojatne stvari kao na primjer u
Nuštarskoj ulici gdje je netko kupio, naslijedio neku imovinu, a u gruntovnici nije ucrtano da
se neko odrekao zemljišta da se može napraviti cesta i nogostup i kada se krene u izradu
pojavi se vlasnik koji kaže da ne može i da se to mora platiti. Tvrdi da se napravio nogostup u
Nuštarskoj ulici, do međe, pa se na određenom djelu stalo jer vlasnik nije dao, pa neka
građani znaju tko je vlasnik koji ne dozvoljava da se ispred njegove kuće radi nogostup i traži
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visoku odštetu što je to tako. Kaže da se mora krenuti sudskim putem i da će se nešto
napraviti.
I. Vojnović - zahvaljuje se na odgovoru i kaže kako misli da ne treba puno sredstava da se to
uredi. Objašnjava gdje je ta ulica, kada se ide ulicom Savezne Republike Njemačke pa do
samoga skretanja u ulicu Ivana Kotromanića, gdje pješaci ne mogu hodati lijevom i desnom
stranom jer je staza oštećena i da to nije na privatnom već na državnom zemljištu pa se
rješenje može dati.
Gradonačelnik - odgovara da je u planu to, ali da je isto veliko područje. Dodaje da je ulica
Savezne R. Njemačke najduža ulica u gradu Vukovaru, ali da imamo tri ključna problema
imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima tamo i da se nada da će se to riješiti kroz mjesec
dana.
R. Rapan - postavlja dva pitanja gradonačelniku, prvo pitanje je da li je gradonačelnik u
kontaktu sa predsjednikom Gradskog vijeća prilikom zahtjeva četiri, pet građana grada
Vukovara koji su izrazili želju da prisustvuju sjednici Gradskog vijeća i da smo čuli
obrazloženje G. Bošnjaka, a njegov prijedlog je da se oslobode mjesta,desetak, nakon
aktualnog sata, da bi ti ljudi mogli prisustvovati nastavku sjednice. To su predstavnici
Hrvatskih ratnih vojnih invalida, predstavnici Hrvatskog društva logoraša srpskih
koncentracijskih logora.
Gradonačelnik - Kaže vijećniku da postavlja pitanje, a već je dobio odgovor od predsjednika
Gradskog vijeća.
R. Rapan – pita da li je bio u kontaktu sa predsjednikom.
Gradonačelnik - odgovara da nije.
Predsjednik - kaže da ne zna kad će tko izaći iz vijećnice i da je vijećnica puna.
R. Rapan - pita da li se može objasniti kada je i pod kojim uvjetima sklopljen ugovor sa VTVom, jer se u proračunu iz 2013. ne može naći o kojem iznosu se radi.
Gradonačelnik - odgovara mu da ima stavka u proračunu i da se sve radi u okviru zakona i u
okviru 2011., 2012. su sklapani ugovori te da će na to pitanje dobiti pisani odgovor i
pojašnjenje stavke u proračunu.
T. Džanak - kaže da će za kraj postaviti jedno lakše pitanje u svoje ime i u ime gospodina
Augustinova, a radi se o tri kućice na izvoru pitke vode koja se godinama upotrebljava i da
velik broj Vukovaraca ide tu po pitku vodu. Tvrdi da je problem što se voda mora uzimati
lončićem iz bare i točiti u kanistere. Smatra da je minimalna investicija da se napravi jedna
pipa kako bi građani na taj način mogli koristiti taj izvor. Dodaje kako je gradonačelnik rekao
da će razmotriti prijedlog da se na Trgu žrtava Ovčare postavi nekakav tobogan za najmanju
djecu, pa ga samo na to podsjeća da vidi da li je donesena neka odluka u vezi toga.
Gradonačelnik - odgovara da u okviru izrade projekta razgovarano sa projktantom. Što se tiče
izvora kaže da se vodi računa o tome i da se tamo sada gradi most pa je izvor privremeno
zatvoren, ali da će se to izvesti isto onako kako je prije bilo. Na pitanje koje se odnosi na Trg
žrtava Ovčare odgovara da taj trg ima građevinsku dozvolu i projekt koji je tamo došao te da
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nije problem dopuniti s jednom ljuljačkom ili toboganom i da je ideja projektanta bila da onaj
ima svoje vrijeme, boje i specijalne simbolike vezane za spomenik, ali da njega taj lim
izluđuje pa je razgovarao sa projektantom da se taj lim promijeni, da nemamo više tu
koroziju. Kaže da će se ljuljačke napraviti u onom djelu tržnice koji vodi prema slijepoj ulici
bez obzira što se projektant suprotstavio.
T. Džanak - kaže da je zadovoljan odgovorom i da će to pridonijeti da Trg još više oživi, a što
se tiče dobre voda, da se treba staviti pipa što ne bi bilo više od 500 do 1000 kuna dok se ti
radovi ne završe da se ne mora čekati jer je jako gadno za vidjeti kada ljudi moraju uzimati
lončiće i grabe u kanistere.
Gradonačelnik - kaže kako će to probati izrealizirati, mada je tu bila cijev, ali voda nije curila,
iako cijev nije bila dugačka, samo metar.
Aktualni sat je završen.
Nakon aktualnog sata gradonačelnika predsjednik daje na glasovanje Dopunu dnevnog
reda:
1. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2012. Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Lončar)
Točka je jednoglasno usvojena.
2. Donošenje Odluke o potpisivanju pisma namjere o suradnji na provedbi projekta
„Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje Vukovara“
(Izvjestitelj: M. Zebec)
Točka je jednoglasno usvojena.
3. Donošenje Zaključka o upućivanju dopisa Vladi RH kojim se traži revizija popisa
stanovništva iz 2011. Godine
(Izvjestitelj: I. Mihajlović)
Točka je sa 11 glasova „ZA“ i 15 glasova „PROTIV“ odbijena.
4. Donošenje Odluke o realizaciji projekta „Eco TOUR Vukovar“
(Izvjestitelj: D. Njegić)
Točka je jednoglasno usvojena.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda sa dopunskim točkama i isti je
sa 15 glasova „ZA“ i 11 glasova „PROTIV“ usvojen.

DNEVNI

RED

1. Prihvaćanje Izvješća Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika Srđana Šijakovića i
verifikaciji mandata vijećnice Biljane Gaća
(Izvjestitelj: D. Travarić)
2. Donošenje Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad ZOIS-om sa Grada Vukovara na
trgovačko društvo Vukovarska razvojna agencija
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Zagorščak)

3. Donošenje Odluke o potpisivanju pisma namjere o suradnji na provedbi projekta
„Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje Vukovara“
(Izvjestitelj: M. Zebec)
4. Donošenje Odluke o realizaciji projekta „Eco TOUR Vukovar“
(Izvjestitelj: D. Njegić)
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5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2012. Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Sabo)

6. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2012. Dječjeg vrtića Vukovar
2
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Lončar)
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. Javne ustanove
u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Miličić)
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. Gradske
knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i V. Surma Szabo)
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. Gradskog
muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i R. Marić)
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. Javne
vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Z. Jukić)
11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Vukovara za razdoblje od
2009. do 2012.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Zoran Hebar – predstavnik izrađivača nacrta izvješća)
Napomena: tekst prijedloga Izvješća nalazi se na CD-u koji je dostavljen predsjednicima
Klubova vijećnika
12. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
14. Donošenje Odluka o dodjeli Javnih priznanja Grada Vukovara u 2013.
(Izvjestitelj: D. Travarić)
15. Donošenje Odluke o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada
Vukovara u 2013.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šekuljica)
16. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Vukovara u 2013.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šekuljica)
17. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012.
(Izvjestitelj: gradonačelnik)
18. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o realizaciji Programa Savjeta mladih za 2012. i
Financijskog plana za 2013.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Siniša Đurić)
19. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju
komunalnim djelatnostima
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
20. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
21. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2012.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
22. Donošenje Odluke o popisu fizičkih i pravnih osoba koje su imale prijavljenu i utvrđenu štetu
od elementarnih nepogoda u 2012. na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Njegić)
23. Donošenje Odluke o zaključenju nagodbe za rješavanje imovinsko pravnih odnosa
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
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24. Donošenje Odluke o prethodnoj suglasnosti na davanje nekretnina u vlasništvu Grada
Vukovara na upravljanje i korištenje Javnoj ustanovi „Memorijalni centar Vukovar“
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)
25. Prijedlozi i informacije

TOČKA 1.
PRIHVAĆANJE IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE O PRESTANKU MANDATA
VIJEĆNIKA SRĐANA ŠIJAKOVIĆA I VERIFIKACIJI MANDATA VIJEĆNICE BILJANE
GAĆA

Uvodno obrazloženje dala je Danica Travarić – predsjednica Mandatne komisije.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
M. Ivanković – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U pojedinačnoj raspravi je sudjelovao R. Rapan.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata gradskom vijećniku s
prijedlogom za verifikaciju mandata zamjeniku gradskog vijećnika.
II.
Utvrđuje se da mandat prestaje gradskom vijećniku Srđanu Šijakoviću - SDP.
III.
Verificira se mandat gradskoj vijećnici Biljani Gaća – SDP, zamjenici Srđana
Šijakovića.
Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 2.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZOIS-OM SA GRADA
VUKOVARA NA TRGOVAČKO DRUŠTVO VUKOVARSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i Damir Zagorščak – odvjetnik, zastupnik Grada Vukovara.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
I. Mihajlović – ispred Kluba HDZ-a – ne prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – ne prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – ne prihvaća se.
U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: I. Penava, D. Zagorščak, predsjednik, P. Karaula, R.
Rapan, D. Foriš, T. Džanak, I. Mihajlović, T. Šota, K. Raguž i S. Milaković.
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Vijećnik Damir Barna došao na sjednicu u 12:30.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 12
glasova „PROTIV“ donosi
ODLUKU
o prijenosu osnivačkih prava i obveza
Članak 1.
Grad Vukovar prenosi sva svoja osnivačka prava i obveze nad Javnom ustanovom za
zbrinjavanje komunalnog otpada Istočne Slavonije – ZOIS-om, Osijek, Europske avenije 4/II
upisano u Trgovačkom registru Trgovačkog suda pod matičnim brojem subjekta (MBS)
030070181, OIB 87442132163, na trgovačko društvo “RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVAR
društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje razvoja Vukovar, Kudeljarska 10,
upisana u Trgovački registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta
(MBS) 030099624) OIB 3572300924.
Vrijednost osnivačkih prava u trenutku prijenosa utvrđena je u iznosu od 16,1% dijela
ukupnih osnivačkih prava Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada Istočne
Slavonije – ZOIS-a.
Članak 2.
Za izvršenje ove Odluke, odnosno za izradu Sporazuma o prijenosu osnivačkih prava i
obveza zadužuju se: Služba pravnog zastupanja i Upravni odjel za financije i proračun, te se
temeljem ove Odluke ovlašćuje gradonačelnik na potpisivanje istog.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
DONOŠENJE ODLUKE O POTPISIVANJU PISMA NAMJERE O SURADNJI NA
PROVEDBI PROJEKTA „UNAPREĐENJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I
ODVODNJE VUKOVARA“
Uvodno obrazloženje dala je M. Zebec – direktorica Vodovoda grada Vukovara d.o.o.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se..
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – izjasnit će se nakon rasprave.
U raspravi su sudjelovali: P. Karaula, predsjednik, M. Zebec, I. Penava i D. Barna.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 18 glasova „ZA“, 5
glasova „SUZDRŽAN“ i 5 glasova „PROTIV“ donosi
ODLUKA
o potpisivanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta
„Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje Vukovara“
(„Projekt Vukovar“)
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Vukovara utvrđuje da je na području grada Vukovara i okolnih
naselja nužno poboljšati postojeći sustav vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.
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Članak 2.
U svrhu poboljšanja postojećeg sustava vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama
na području grada Vukovara i općina Borovo, Bogdanovci i Trpinja pripremljen je Projekt
„Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje Vukovara“ („Projekt Vukovar“), čija ukupna
procijenjena vrijednosti iznosi 48.255.002,00 eura (bez PDV-a).
Utvrđuje se da je krajnji korisnik Projekta iz prethodnog stavka (vlasnik Projekta
nakon provedbe) Vodovod grada Vukovara d.o.o., Jana Bate 4, Vukovar.
Članak 3.
Investicija Projekta iz članka 2. ove Odluke je podijeljena na 8 komponenti
(potprojekata) u kojima je i komponenta usluge nadzora i isti obuhvaćaju slijedeće:
-

-

Sanacija i rekonstrukcija vodoopskrbnog
sustava………..……………………………………………………………4.636.036,00
Izgradnja
vodospreme……………………………………………..……………...….1.532.469,00
Izgradnja spojnih
cjevovoda……………………………………..…………...……..………….850.514,00
Sanacija i rekonstrukcija sustava
odvodnje……………..………………………………..…………………...6.941.080,00
Izgradnja novih kolektora i
objekata………………….…………………………...……………..……13.550.150,00
Izgradnja UPOV
Vukovar…………………………………………………………………13.528.359,00
Oprema za održavanje vodoopskrbne i kanalizacijske
mreže…………………………………………………………………...…1.213.333,00
UKUPNO:
…………………………………………….……………………………..42.251.941,00
Nepredviđeni
radovi…………………………….……………………………………...4.103.861,00
Nadz……………………….……...……………………..………………1.899.200,00

SVEUKUPNO:…………………………………………….....................48.255.002,00 EUR.
Članak 4.
Utvrđuje se da udio jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Vukovara i općina
Borovo, Bogdanovci i Trpinja u sufinanciranju Projekta iznosi 5,8 % ukupne vrijednosti
Projekta.
Svaka jedinica lokalne samouprave predmetnim postotkom snosi dio troškova ukupne
investicije koja se izvodi na području te jedinice lokalne samouprave te dio troškova
zajedničkih građevina odvodnog sustava (UPOV) i opreme.
Članak 5.
Grad Vukovar će s općinama Borovo, Bogdanovci i Trpinja potpisati Pismo namjere
o suradnji na provedbi Projekta „Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje Vukovara“
(„Projekt Vukovar“) koji je obvezan prilog dokumentaciji za prijavu Projekta nadležnim
institucijama EU.
Tekst Pisma namjere iz stavka 1. ovog članka u privitku je ove Odluke.
Članak 6.
Daje se suglasnost gradonačelniku Grada Vukovara da u ime Grada Vukovara potpiše
Pismo namjere iz članka 5. ove Odluke.
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Članak 7.
Ukoliko nadležne institucije EU odobre Projekt, o Konačnom prijedlogu Ugovora o
visini sufinanciranja Projekta, Gradsko vijeće Grada Vukovara posebno će odlučivati.
Članak 8.
Predstavnik Grada Vukovara u projektnom timu je Lidija Kiš i Đorđe Njegić čija
obveza je u ime Grada Vukovara surađivati u okviru svojih nadležnosti u svim fazama
pripreme i provedbe Projekta.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O REALIZACIJI PROJEKTA „ECO TOUR VUKOVAR“
Uvodno obrazloženje dao je D. Njegić – pročelnik UO za gospodarstvo, EU projekte i
međunarodnu suradnju.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
I. Mihajlović – ispred Kluba HDZ-a – ne prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se nakon rasprave.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: P. Karaula, D. Njegić, gradonačelnik, D. Barna i Đ. Macut.
Nakon rasprave predsjednik moli Klubove da se izjasne.
I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasnit će se po vlastitom
nahođenju.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 18 glasova „ZA“, 8
glasova „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ donosi
ODLUKA
o realizaciji projekta „Eco Tour Vukovar“
I.
Daje se suglasnost na:
– Studiju valorizacije potencijala Grada Vukovara za potrebe razvoja ruralnog turizma i
ekološke proizvodnje hrane, koja je predstavljena Gradskom vijeću Grada Vukovara
na tematskoj sjednici Grada Vukovara dana 26.02.2013. godine,
pristupanju Grada Vukovara u realizaciji projekta „Eco Tour Vukovar“ sa trgovačkim
društvima ECO TOUR VUKOVAR d.o.o., Marina Držića 35, 32000 Vukovar, OIB:
50020993423 i ECO TOUR CROATIA d.d. za turizam, gradnju i poljoprivredu iz
Vukovara, Marina Držića 35, MB: 2947480, OIB: 13628107741.
II.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vukovara da poduzme sve upravne i druge pravne
radnje kako bi osigurao zakonom određene preduvjete radi realizacije projekta „Eko Tour
Vukovar“.
–

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2012. DJEČJEG
VRTIĆA VUKOVAR 1
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Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i D. Sabo – ravnateljica DV Vukovar 1.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: P. Karaula, D. Sabo i K. Raguž.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Financijsko izvješće za 2012. Dječjeg vrtića Vukovar 1.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2012.
DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 2
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i S. Lončar – ravnateljica DV Vukovar 2.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Financijsko izvješće za 2012. Dječjeg vrtića Vukovar 2.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
ZA 2012. JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i Ivanka Miličić – ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom
Vukovar.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
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ODLUKA
Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2012. Javne ustanove u kulturi
Hrvatski dom Vukovar.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 8.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
ZA 2012. GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i Vlatka Surma Szabo – ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Barna, V. Surma Szabo, T. Džanak, M. Vincetić, V. Erak i B.
Gaća.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2012. Gradske knjižnice
Vukovar.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 9.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
ZA 2012. GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i R. Marić – ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: I. Mihajlović, T. Džanak, R. Marić i I. Vojnović.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2012. Gradskog muzeja Vukovar.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 10.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG
IZVJEŠĆA ZA 2012. JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i Z. Jukić – zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vukovar.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
P. Karaula – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2012. Javne vatrogasne postrojbe
Vukovar.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 11.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADA
VUKOVARA ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2012.

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost, Žaklina Pul – viši savjetnik za prostorno uređenje.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
I. Mihajlović – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
V. Erak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru Grada Vukovara za razdoblje 2009. – 2012.
godine.
Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 12.
DONOŠENJE STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA
VUKOVARA

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i B. šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog vijeća.
Gradonačelnik u svojstvu predlagača povlači točku sa Dnevnog reda.
Sjednicu su napustili vijećnici HDZ-a i HSP-a dr. A. Starčević. Na sjednici prisutno 16
vijećnika.
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TOČKA 13.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA VUKOVARA

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i B. Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog vijeća.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
E. Dejak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi je sudjelovao S. Milaković.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA
Članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 3/11)
u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj
glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom
listiću.“
Članak 2.
U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a kao
sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih
stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.“
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti
upravno tijelo nadležno za poslove Gradskog vijeća.“
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. u kojem se riječi „nezavisnoj listi“ zamjenjuju riječima
„kandidacijskoj listi grupe birača.“
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.
Članak 3.
U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko vijeće, javnim glasovanjem.“
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi
potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.“
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4.i 5.
Članak 4.
U članku 30. riječ „razrješenja“ zamjenjuje se riječju „opoziva“.
Članak 5.
U članku 49. stavku 1. iza riječi „gradonačelnik“ dodaju se riječi „kao jedini ovlašteni
predlagatelj“.
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
„Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a
gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, Odbor za financije i proračun ili najmanje 1/3
vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.“
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Članak 6.
Iza članka 49. dodaje se članak 49.a koji glasi:
Članak 49.a
„Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom
financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko vijeće i razrješuje
gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.“
Članak 7.
U članku 61. stavku 4. riječi „15 dana“ zamjenjuju se riječima „8 dana“.
Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:
„Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od
15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti
ništavima.“
Članak 8.
U članku 62. stavku 3. rečenica „Sjednica Gradskog vijeća može se održavati i putem video
veze.“ briše se.
U stavku 5. riječi: „u pisanom obliku“ brišu se.
Članak 9.
U članku 74. stavku 2. podstavak 6. briše se“.
Članak 10.
U članku 85.stavku 1. u drugoj rečenici riječi: „izbora novog predsjednika Gradskog vijeća“
zamjenjuju se riječima: „kada Gradsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a
najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke“.
Članak11.
U članka 86. stavku 1. iza riječi: „Gradskog vijeća“, a ispred zareza dodaju se riječi: „ ili
utvrdi činjenicu podnošenja njegove ostavke“
U stavku 2. riječ: „razrješenja“ zamjenjuje se riječima: „razrješenju ili prestanka dužnosti
temeljem ostavke“.
Članak 12.
Ovlašćuje se Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda
pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada.

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 14.
DONOŠENJE ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA VUKOVARA U 2013.

Uvodno obrazloženje dala je D. Travarić – predsjednica Odbora za javna priznanja.
S. Milaković ispred Kluba vijećnika SSDS-a daje prijedlog amandmana.
1. Ansambl narodnih igara SKD „Prosvjeta“ Vukovar za Medalju Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA
I.
Ansamblu narodnih igara SKD „Prosvjeta“ Vukovar, Vijeća Europe 11 za izniman
doprinos u kulturi te promociju grada Vukovara na domaćim i međunarodnim
manifestacijama, dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.
II.
Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
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Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
2. Predrag Kovačević – posthumno, za Plaketu Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA
I.
Predragu Kovačeviću - posthumno, za izniman doprinos u sportu, dodjeljuje se Plaketa
Grada Vukovara.
II.
Plaketa iz točke I. ove odluke bit će uručena sinu Borislavu Kovačeviću na svečanoj
sjednici Gradskog vijeća koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
3. Teodoru Jukiću iz Vukovara za Plaketu Grada Vukovara.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA
I.
Teodoru Jukiću iz Vukovara, Olajnica 5/32, za izniman doprinos u kulturi, dodjeljuje
se Plaketa Grada Vukovara.
II.
Plaketa iz točke I. ove odluke bit će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će se
održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Nakon prihvaćenih amandmana predsjednik daje na glasovanje prijedloge Odbora za
dodjelu javnih priznanja na glasovanje.
1. Eduard Bulić za Nagradu za životno djelo
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO
I.
Gospodinu Eduardu Buliću, za pedesetogodišnje aktivno sudjelovanje u nogometnim
događanjima u gradu Vukovaru, dodjeljuje se Nagrada za životno djelo.
II.
Nagrada iz točke I. ove Odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
2. Dr. Velimiru Velji Mihailoviću za Nagradu za životno djelo
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO
I.
Doktoru Velimiru –Velji Mihailoviću iz Vukovara, za izuzetan doprinos u liječenju
djece grada Vukovara, dodjeljuje se Nagrada za životno djelo.
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II.
Nagrada iz točke I. ove Odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
3. Slobodan Perić za Medalju Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA
I.
Gospodinu Slobodanu Periću, prof. iz Vukovara, Ive Lole Ribara 32 za doprinos
uspješnoj reintegraciji Tehničke srednje škole u Vukovaru u obrazovno-školski sistem
Republike Hrvatske te za aktivan društveno-politički rad, dodjeljuje se Medalja Grada
Vukovara.
II.
Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
4. HNK Radnički Borovo naselje za Medalju Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA
I.
HNK-u „Radnički“, Borovo naselje, iz Vukovara, Kudeljarska 6a, za postignute
izuzetne rezultate u sportu i veliki angažman članova kluba u razvoju sporta i rad s mladima
te izgradnju i brigu oko sportskih objekata, dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.
II.
Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
5. Silvestar Doroghazi za Medalju Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA
I.
Gospodinu Silvestru Doroghaziju iz Vukovara, za 50-godišnji neprekidni rad na
promicanju dobrovoljnog vatrogastva, aktivno djelovanje u vatrogastvu, humanom djelu
spašavanja života i imovine, popularizaciji vukovarskog vatrogastva i grada Vukovara,
dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.
II.
Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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6. Radosav Popović za Medalju Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA
I.
Gospodinu Radosavu Popoviću iz Vukovara, za 50-godišnji amaterski rad u sportu,
dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.
II.
Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
7. Branko Uvodić za Medalju Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA
I.
Gospodinu Branku Uvodiću, za režiranje niza emisija o gradu Vukovaru i
Vukovarcima među kojima su najistaknutije Tiha noć iz Vukovara i Lijepom Našom,
dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.
II.
Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
8. Tvrtka Planum Građenje d.o.o. za Medalju Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA
I.
Trgovačkom društvu Planum Građenje d.o.o. iz Vukovara, Kardinala A. Stepinca 54,
za sudjelovanje u obnovi i razvoju grada Vukovara, dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.
II.
Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će
se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
9. Branko Meden za Medalju Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA
I.
Gospodinu Branku Meden, za dugogodišnji rad u Puhačkom orkestru grada Vukovara,
dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.
II.
Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
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Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
10. Karate klub Vukovar 1991. za Medalju Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA
I.
Karate klubu Vukovar 1991., za izuzetne rezultate postignute u karate sportu,
osvajanju medalja i trofeja i rad s mladima, dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.
II.
Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će
se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
11. Ansambl narodnih igara SKD „Prosvjeta“ Vukovar za Medalju Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA
I.
Ansamblu narodnih igara SKD „Prosvjeta“ Vukovar, Vijeća Europe 11 za izniman
doprinos u kulturi te promociju grada Vukovara na domaćim i međunarodnim
manifestacijama, dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.
II.
Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
12. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Podružni centar Vukovar za Plaketu
Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA
I.
Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar – Podružni centar Vukovar, za značajan
doprinos znanstvenim istraživanjima društvenog i gospodarskog razvoja Grada Vukovara i
njegove uloge u Domovinskom ratu, dodjeljuje se Plaketa Grada Vukovara.
II.
Plaketa iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja
će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
13. Predrag Kovačević za Plaketu Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA
I.

22

Predragu Kovačeviću - posthumno, za izniman doprinos u sportu, dodjeljuje se Plaketa
Grada Vukovara.
II.
Plaketa iz točke I. ove odluke bit će uručena sinu Borislavu Kovačeviću na svečanoj
sjednici Gradskog vijeća koja će se održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
14. Jukić za Plaketu Grada Vukovara
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA
I.
Teodoru Jukiću iz Vukovara, Olajnica 5/32, za izniman doprinos u kulturi, dodjeljuje
se Plaketa Grada Vukovara.
II.
Plaketa iz točke I. ove odluke bit će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će se
održati povodom Dana grada Vukovara u svibnju 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 15.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA U 2013.
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i Branko Šekuljica – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu
zaštitu.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
E. Dejak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ANALIZA STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
GRADA VUKOVARA U 2012. GODINI
Tekst Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vukovara u 2012.
se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 16.
DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA U 2013.
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i Branko Šekuljica – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu
zaštitu.
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
E. Dejak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU GRADA VUKOVARA U 2013. GODINI
Tekst Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Vukovara u 2013. se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 17.
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31.
PROSINCA 2012.
Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik.
TOČKA 18.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROGRAMA
SAVJETA MLADIH ZA 2012. I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013.

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost, Siniša Đurić i Slađana Trbulin – Savjet mladih.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
E. Dejak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: B. Gaće i S. Trbulin.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Izvješće o realizaciji programa Savjeta mladih za 2012. i Programa rada i
financijski plan za 2013.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 19.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O DJELATNOSTIMA OD LOKALNOG
ZNAČAJA KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i L. Nikšić – pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje gradskom
imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
E. Dejak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi je sudjelovao Darko Buljan.
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
o izmjeni Odluke o djelatnostima od lokalnog značaja
koje se smatraju komunalnim djelatnostima
U Odluci o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim
djelatnostima ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 3/03) točka I stavak 1. podstavak 1.
mijenja se i glasi:
"-organizacija i naplata parkiranja na javnim parkiralištima te održavanje istih,"
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 20.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012.

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i L. Nikšić – pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje gradskom
imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
E. Dejak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu koje je sastavni dio ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 21.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012.
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i L. Nikšić – pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje gradskom
imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
E. Dejak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: S. Milaković i L. Nikšić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2012. godinu koje je sastavni dio ove Odluke.
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Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 22.
DONOŠENJE ODLUKE O POPISU FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE SU IMALE
PRIJAVLJENU I UTVRĐENU ŠTETU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U 2012. NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU RH

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i D. Njegić – pročelnik UO za gospodarstvo, EU projekte i
međunarodnu suradnju.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
E. Dejak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi je sudjelovao Đ. Macut.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 14 glasova „ZA“ i 2
glasa „PROTIV“ donosi
ODLUKA
o popisu fizičkih i pravnih osoba koje
su imale prijavljenu i utvrđenu štetu od elementarnih
nepogoda u 2012.g. na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
I.
Utvrđuje se popis fizičkih i pravnih osoba, zakupnika poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na području grada Vukovara koje se u cijelosti oslobađaju plaćanja dijela
zakupnine koji je prihod državnog proračuna za 2012.godinu (umanjenje zakupnine od 25%
kod obrade temeljem ugovora o zakupu i potvrda, a od 50% kod obrade temeljem ugovora o
dugogodišnjem zakupu):
R.br.

1.
2.

Naziv i adresa
Trpimir Đukić
Dr. Franje Tuđmana 14, Sotin
Đuro Korač
Matice hrvatske 9, Sotin

Ugovorena
površina u ha

Ugovorena
godišnja
naknada u kn

Površina za
koju se
oslobađa u
ha

Umanjeni
iznos
naknade u
2012. u kn

0,7948

860,00

0,7948

645,00

2,194

2.516,74

2,194

1.887,56

3.

Pero Sušić
Slavonska 4, Lipovača

2,2984

2.417,50

2,2984

1.813,13

4.

Mile Lakobrija
Grobljanska 8, Lipovača

2,8747

3.928,93

2,8747

2.946,70

5.

Mijo Lozančić
Lipovački put 36, Vukovar

3,0433

3.212,60

3,0433

2.409,45

6.

Andrija Miličević
Lička 107, Vukovar

2,6454

1.571,64

5,6454

1.178,73

7.

Mijo Lozančić
Trpinjska cesta 129, Vukovar

1,7011

1.732,02

1,7011

1.299,02
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8.

Pajo Miščević
Vijeća Europe 125, Vukovar

0,3868

600,00

0,3838

450,00

9.

Dalibor Nikšić
Bogdanovačka 2, Vukovar

8,6984

10.000,00

8,6984

7.500,00

II.
Utvrđuje se popis fizičkih i pravnih osoba, zakupnika poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na području grada Vukovara koje se djelomično oslobađaju plaćanja dijela
zakupnine koji je prihod državnog proračuna za 2012.godinu (umanjenje zakupnine od 25%
kod obrade temeljem ugovora o zakupu i potvrda, a od 50% kod obrade temeljem ugovora o
dugogodišnjem zakupu):

R.
br.
1
1.

2.

3.

4.

5.

Naziv i adresa

2
Daria Škondro
Prosina 90,
Vukovar
Katica Sekulić
Prosina 63,
Vukovar
Anita Beljo
B.J.Jelačića 74,
Vukovar
Vupik d.d.
Vukovar,
Sajmište 113/c
Vupik d.d.
Vukovar,
Sajmište 113/c

Ugovorena
površina u
ha

Ugovorena
godišnja
naknada u kn

Površina za
koju se
oslobađa u
ha

3

4

5

6

Umanjeni
iznos naknade
za površinu
pod r.br. 5. u
2012. u kn
7

38,7629

43.719,44

25,1629

13,6

21.285,32

15.339,00

28,0683

39.300,00

16,0683

12

16.873,60

16.801,87

28,0683

39.300,00

15,0683

13

15.823,48

18.202,03

2005,3043

3.144.917,50

1382,494

622,81

1.084.082,48

976.752,92

313,2435

317.924,13

293,6035

19,64

223.492,98

19.933,47

Površina za
koju se ne
oslobađa u
ha

Iznos
naknade za
površinu
pod r.br. 6.
u 2012. u kn
8

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 23.
DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU NAGODBE ZA RJEŠAVANJE
IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i L. Nikšić – pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje gradskom
imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
E. Dejak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: Đ. Macut, L. Nikšić i gradonačelnik.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
27

ODLUKA
I.
Grad Vukovar zaključiti će nagodbu sa Miletom Zgonjaninom iz Republike Srbije,
Novi Sad, Novosadski put 136 i Milenkom Zgonjaninom iz Republike Srbije, Novi Sad,
Novosadski put 136, a kojom nagodbom će se riješiti imovinsko pravni odnosi na k. č. br.
1640/1 u k. o. Vukovar, kć. i dv. u ulici 204. vukovarske brigade 2, površine 945 m², na način
da Grad Vukovar kao vlasnik k. č. br. 1640/1 u k. o. Vukovar, Miletu i Milenku Zgonjaninu,
kao vlasnicima građevina izgrađenih na navedenom zemljištu, isplati naknadu u iznosu od
1.375.869,40 kuna, a Mile i Milenko Zgonjanin priznaju pravo vlasništva Grada Vukovara na
cjelokupnoj nekretnini, tj. zemljištu i zgradama.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara da zaključi nagodbu iz točke I. ove
Odluke.
Obrazloženje
U zk. ul. br. 9244 k. o. Vukovar Grad Vukovar upisan je kao vlasnik k. č. br. 1640/1, kuća i
dvorište u ul. B. Adžije, površine 945 m², a u posjedovnom listu broj 7632 k. o. Vukovar, kao
posjednici k. č. br. 1640/1, kč. i dv u ul. 204. vukovarske brigade 2, površine 945 m², upisani
su Mile i Milenko Zgonjanin iz Vukovara.
Navedeni su rješenjem Izvršnog saveta opštine Vukovar od 26. kolovoza 1993. godine, broj
UP/I-05-712/1993, neposrednom pogodbom dobili na korištenje predmetno zemljište, uz
naknadu u iznosu od 8.438 DEM te od tadašnjeg Sekretarijata za urbanizam, stambenokomunalne delatnosti i imovinsko-pravne poslove opštine Vukovar, ishodili građevnu
dozvolu broj UP/I-05-1520/1994 od 14. srpnja 1994. godine, radi izgradnje stambenoposlovnog objekta P+1 na predmetnom zemljištu, ali su izgradili stambeno-poslovnu
građevinu Po+P+1+Pk, neto korisne površine 568,27 m², pomoćnu građevinu neto korisne
površine 109,69 m² i pomoćnu građevinu-nadstrešnicu neto korisne površine 80,67 m².
Nakon mirne reintegracije, 1998. godine, Mile i Milenko Zgonjanin podnijeli su nadležnim
tijelima zahtjeve za konvalidaciju navedene dokumentacije, ali su ovi zahtjevi odbijeni.
Od 1998. godine zgradu izgrađenu na k. č. br. 1640/1 k. o. Vukovar koristi Generalni konzulat
Republike Srbije koji je izrazio namjeru trajnog rješavanja pitanja sjedišta u Vukovaru.
Sukladno čl. 152. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj )
zgrada koju netko bez znanja i volje vlasnika zemljišta izgradi na tuđem zemljištu pripada
vlasniku tog zemljišta, a graditelj može od vlasnika tražiti naknadu. Sukladno čl. 153. Zakona
ako je graditelj pošten, tj. nije znao da nema pravo graditi, a vlasnik je nepošten, tj. znao je za
građenje a nije bez odgode zabranio daljnju gradnju poštenom graditelju, zemljišna čestica sa
zgradom koja je na njoj izgrađena pripada graditelju, a vlasnik zemljišta ima pravo zahtijevati
naknadu tržišne vrijednosti zemljišta.
Od 1998. godine zgradu izgrađenu na k. č. br. 1640/1 k. o. Vukovar koristi Generalni
konzulat Republike Srbije koji je izrazio namjeru trajnog rješavanja pitanja sjedišta u
Vukovaru. Obzirom na specifičnost okolnosti, tj. činjenicu da je tadašnji Izvršni savet opštine
Vukovar rješenjem dao na korištenje predmetno zemljište, a time i nedvojbeno znao za
izgradnju, ali je zahtjev za konvalidaciju ovog rješenja odbijen, a rješenje poništeno, teško je
dati odgovor kojoj strani pripada vlasništvo cijele nekretnine, tj. zemljišta i zgrade. Iz ovog
razloga uspostavljen je kontakt sa Miletom i Milenkom Zgonjaninom koji su izrazili
spremnost da priznaju pravo vlasništva na cijeloj nekretnini, ako im Grad Vukovar naknadi
tržišnu vrijednost izgrađenih objekata. Zatražena je procjena tržišne vrijednosti objekata
izgrađenih na k. č. br. 1640/1 u k. o. Vukovar i ona, prema mišljenju i nalazu ovlaštenog
sudskog vještaka Viktorije Belec, inž. građ. iz Vukovara, od travnja 2012. godine iznosi
1.375.869,40 kuna.
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Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 24.
DONOŠENJE ODLUKE O PRETHODNOJ SUGLASNOSTI NA DAVANJE
NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA NA UPRAVLJANJE I
KORIŠTENJE JAVNOJ USTANOVI „MEMORIJALNI CENTAR VUKOVAR“
Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i L. Nikšić – pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje gradskom
imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Travarić - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – suzdržani.
E. Dejak – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, L. Nikšić, S. Milaković i M. Mikerević.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
I.
Grad Vukovar dati će Javnoj ustanovi „Memorijalni centar Vukovar“ na upravljanje i
korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara i to:
- zgradu Vodotornja, izgrađenu na k. č. br. 3942/1, 3943/2 i 3945/1 u k.o. Vukovar,
- Trg žrtava Ovčare, izgrađen na k. č. br. 4192/1 u k. o. Vukovar,
- Spomen obilježje poginulim braniteljima Trpinjske ceste i Borova naselja, izgrađeno
na k. č. br. 203/2 u k. o. Borovo II.
II.
Nekretnine iz točke I. ove Odluke dati će se na upravljanje i korištenje bez naknade i
na neodređeno vrijeme- dok postoji Javna ustanova.
III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara da nakon osnivanja Javne ustanove sa
istom zaključi ugovor o upravljanju i korištenju nekretnina iz točke I. ove Odluke.
Obrazloženje
Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske obavijestilo je Grad Vukovar da je u tijeku izrada
nacrta prijedloga Uredbe o osnivanju Javne ustanove „Memorijalni centar Vukovar“ koja bi
skrbila o objektima na području grada Vukovara koja su posvećena Domovinskom ratu i
sjećanju na njega. Kako se navodi u dopisu riječ je o sljedećim objektima:
- Spomen dom „Ovčara“,
- Spomen obilježje mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata „Ovčara,
Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru,
- „Velepromet“,
- „Memorijalni centar Domovinsko rata“,
- „Mjesto sjećanja“ u Općoj bolnici,
- Vodotoranj,
- Spomen dom „Trpinjska cesta“,
- Središnji križ,
- Lužac,
- Spomen park Mitnica.
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Kako su neki od objekata u vlasništvu Grada Vukovara Ministarstvo moli donošenje odluke
Gradskog vijeća Grada Vukovara kojom će se dati prethodna suglasnost da se ovi objekti
dodijele na korištenje i upravljanje budućoj Javnoj ustanovi „Memorijalni centar Vukovar“.
Od navedenih objekata u vlasništvu Grada Vukovara su zgrada Vodotornja, izgrađena na k. č.
br. 3942/1, 3943/2 i 3945/1 u k. o. Vukovar, Spomen park Mitnica- Trg žrtava Ovčare,
izgrađen na k. č. br. 4192/1 u k. o. Vukovar, i Spomen dom „Trpinjska cesta“- Spomen
obilježje poginulim bratiteljima Trpinjske ceste i Borova naselja, izgrađen na k. č. br. 203/2 u
k. o. Borovo II.
Očekivane prednosti od davanjem ovih objekata na upravljanje i korištenje Javnoj ustanovi
„Memorijalni centar Vukovar“, koju će osnovati Vlada Republike Hrvatske, su rasterećenje
proračuna Grada Vukovara za iznos koji se trenutno koristi za održavanje ovih objekata,
poboljšanje usluge za posjetitelje kao i viša razina brige o objektima. Budući da Grad
Vukovar ne ostvaruje nikakve prihode od ovih objekata, opravdano je davanje prava
upravljanja i korištenja bez naknade.
TOČKA 25.
PRIJEDLOZI I INFORMACIJE

Dovršeno u 16:25 sati.
Predsjednik Gradskog vijeća
Goran Bošnjak, dipl. pravnik

Zapisnik vodila
Anita Sesvečan
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