
S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

 

sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, odrţane 6. travnja 2011., u Gradskoj 

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

 

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

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

Maja Vincetić, SrĎan Šijaković, Darko Buljan, DanicaTravarić, Ljuban 

Bjelajac, Damir Barna, Tomislav Šota, Pilip Karuala, Ivanka Mihajlović, 

Krešimir Raguţ, Mirjana Ivanković, Alen Jakumetović, Slobodan Ristić, 

Radivoj Đurić, Ilija Vojnović, Dragan Crnogorac, Miroslav Mikerević, 

SrĎan Milaković, ĐorĎe Macut, Igor Gavrić, Robert Rapan  

 

Ostali nazočni: Ţeljko Pinjuh- zamjenik gradonačelnika 

Dragan Njegić, Dragica Holoker-Radumilo, Đ. Njegić - pročelnici 

Upravnih odjela 

Boško Šašić – voditelja odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća 

Tomislav Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika te predstavnici 

javnih medija 

 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i poziva Boška Šašića, 

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

Nakon prozivke utvrĎuje se da je na sjednici nazočno svih 30 vijećnika, te konstatira 

kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

Predsjednik informira vijećnike da skraćenog zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća 

nema zbog pojačanog kontinuiteta odrţavanja sjednica te kaţe da će na slijedećoj sjednici 

vijećnici dobiti zapisnike sa 1. i 2. sjednice. 

 

Predsjednik – informira vijećnike da gradonačelnik nije prisutan na aktualnom satu zbog 

novonastale situacije na koju se nije moglo utjecati; Udruge gradova, Ţupanija i Europski 

parlamentarci nalaze se u Vukovaru, Vukovar je grad domaćin, a zbog smrtnog slučaja u 

obitelji ţupana gradonačelnik ima obvezu prisustvovati tamo u funkciji domaćina. Nadalje kaţe 

da se pitanja mogu postaviti zamjeniku Ţeljku Pinjuhu ili prisutnim pročelnicima. 

 

S. Milaković – kaţe da je gradonačelnik mora pripremiti uvijete za odrţavanje aktualnog sata. 

 

Predsjednik – napominje da je zamjenik gradonačelnika sa pročelnicima prisutan i mogu se 

pitanja postavljati njemu ili pisanim putem uputiti pitanje gradonačelniku. 

 

I. Mihajlović – ispred kluba vijećnika HDZ-a ima primjedbu na Dnevni red koje se odnose na 

točke 8 do 11, mišljenja je da te točke nisu usklaĎene sa Statutom Grada Vukovara, kaţe da je 

samim Rješenjem o razrješenju očito da je počinjena nekakva greška. Kaţe da su očekivali da 

će greška biti ispravljena, ali očito je da nije. Pita gospodina Šašića da li je prvo trebalo 

promijeniti Statut, a zatim na Dnevni red staviti ovakve točke kako se ne bi iz sjednice u 

sjednicu pojavljivale greške u samom sastavljanju Dnevnog reda. Napominje da joj je jasno 

zašto se političkoj većini (SDP i HSP dr. A. Starčević) ţuri takva rješenja sprovesti, kako bi se 

smijenili dosadašnji članovi Upravnih vijeća, i oni kao oporba nemaju ništa protiv ako takvi 

dogovori postoje, ali ţeli da ovaj Grad funkcionira po zakonima i Statutu Grada Vukovara i 

zato su mišljenja da točke 8 do 11 treba skinuti sa Dnevnog reda. 
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B. Šašić – odgovara da su sporne točke u skladu sa Statutom. 

 

D. Crnogorac – upućuje na povredu Poslovnika zbog toga što predsjednik nije pitao ima li 

zainteresiranih vijećnika koji bi ţeljeli postavljati pitanja na aktualnom satu. Nadalje govori da 

nije u redu da nema ni gradonačelnika niti pročelnice UO za financije i proračun, postavlja 

pitanje zašto nisu prisutni svi pročelnici ako se unaprijed znalo da neće biti gradonačelnika te 

napominje da na pisani odgovor ima pravo ukoliko usmenim nije zadovoljan, a ne da pisanim 

putem upućuje pitanje gradonačelniku kojeg sada nema da odgovara. Traţi da predsjednik 

otvori aktualni sat. 

 

Predsjednik – uvaţava primjedbu vijećnika i informira ga ponovno o izvanrednosti situacije 

zbog koje gradonačelnik nije prisutan.  

 

T. Šota – postavlja pitanje predsjedniku vezan za odgovor vijećnici I. Mihajlović; pita tko će 

snositi posljedice ako nadleţne institucije ustanove da je uvrštavanjem točaka 8 do 11 nastupila 

povreda Statuta, s obzirom na činjenicu da su vijećnici HDZ-a već ukazali da je stavljanjem tih 

točaka u Dnevni red nastupila povreda Statuta. Nadalje stavlja primjedbu da je odrţavanje 

sjednica prečesto na što upućuje i činjenica da su dopunske točke sastavljanje dan prije 

sjednice. I upućuje na to da ponovno nisu dobili pisane odgovore gradonačelnika koje su traţili 

na prošloj sjednici. Napominje da su sjednice Gradskog vijeća zakazane da bi svi radili za 

dobrobit graĎana i ako postavljaju pitanja gradonačelnik je duţan na ista odgovoriti i zbog 

graĎana i zbog medija. Traţi od predsjednika da upozori gradonačelnika na njegove obaveze i 

smatra da dopunske točke nisu toliko hitne da nisu mogle sačekati slijedeću sjednicu. 

 

Predsjednik – odgovara da će imati priliku na slijedećoj sjednici pitati gradonačelnika zašto 

nije dobio odgovore na pitanja. Napominje da ovaj saziv radi drugačije u odnosu na prethodne, 

smatra da se sjednice trebaju zakazivati češće nego je to do sada bila praksa i da neće moći 

izaći u susret onima kojima smetaju dopune dnevnog reda. Za odgovornost u slučaju kršenja 

Statuta odgovara da vijećnici za to neće biti odgovorni, a tko hoće pokazat će same nadleţne 

institucije. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

 

M. Ivanković – moli predsjednika da joj odgovori zašto nije dobila obrasce koje je traţila na 

prethodnoj sjednici. 

 

Predsjednik – upozorava vijećnicu da on na aktualnom satu ne odgovara na pitanja, a pitanja 

moţe postaviti zamjeniku ili pročelnicima koji su prisutni. I kaţe da će traţene dokumente 

dobiti na slijedećoj sjednici. 

 

M. Ivanković – traţi da joj pročelnica UO za financije odmah sutra dostavi obrasce koje je 

zatraţila. 

 

Predsjednik – odgovara da pročelnice Dţalto nema jer je na sastanku u Zagrebu, a zamjenik 

Pinjuh će uputiti zahtjev pročelnici koja će sve ţurno pripremiti. 

 

M. Ivanković – kaţe da će sutra osobno doći po dokumentaciju. 

 

Predsjednik – upozorava vijećnicu na njeno ponašanje i moli vijećnicu da se ne ljuti te joj daje 

obećanje da će odgovore, odnosno traţenu dokumentaciju dobiti na slijedećoj sjednici. 
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I. Mihajlović – ispred kluba vijećnika HDZ-a napominje kako bi predsjednik Gradskog vijeća 

trebao drţati do digniteta Gradskog vijeća i kaţe da je njegovo obraćanje vijećnicima 

neprimjereno i moli radi javnosti, medija i samih vijećnika da se tako ne odnosi prema njima. 

 

Predsjednik – konstatira da je vijećnica u pravu i napominje da ne zna što je time ţeljela reći, 

kaţe da je očekivao pitanje. 

 

Đ. Macut – napominje da korisnici proračuna ne mogu koristiti dio financijskih sredstava koji 

im pripada, bez obzira što proračun za ovu godinu nije usvojen. Napominje da je kontaktirao sa 

dosta klubova i udruţenja koji su na rubu izdrţljivosti, jer obveze pristiţu, programi se ne 

provode, pa pita da li postoji mogućnost da se to premosti do donošenja proračuna; da li postoji 

mogućnost da se te udruge i sportska društva privremeno financiraju. 

 

Ţ. Pinjuh – odgovara da zbog toga što nema proračuna nekim sportskim klubovima je 

isplaćivana odreĎena suma sredstava samo za hladni pogon kako bi mogli funkcionirati. Smatra 

da velikog nezadovoljstva nema i kaţe da se nada kako će već na idućoj sjednici proračun biti 

izglasan kako bi sve moglo funkcionirati kako treba. 

 

Đ. Macut – pita da li je moguće onima koji su u teškoj situaciji pomoći na takav način; dok se 

proračun ne usvoji. 

 

Predsjednik – napominje da pročelnice UO za financije nema i da će se informacije dobiti kada 

doĎe. 

I. Vojnović – pita Zamjenika vezno za gradnju objekta na trţnici u Vukovaru; napominje da je 

dobio informaciju od gradonačelnika da se objekt neće graditi na trţnici već na nekom drugom 

mjestu; pita da li je to istina i o čemu se zapravo radi, jer kruţe priče da će se objekt graditi na 

postojećoj trţnici. Ako će se trţnica premjestiti, a objekt se sagradi na postojećoj koliko će 

koštati njegovo premještanje. Napominje da već postoji tridesetak izgraĎenih objekata na 

trţnici i koliko će stajati njihovo premještanje te tko će snositi troškove za isto. Komentira 

glasine da je Komunalac dao dio prostora za izgradnju objekta na trţnici, a koliko je on 

upoznat Komunalac je koncesijom trţnicu dobio na korištenje, a ne i dozvolu da njom 

raspolaţe po vlastitom nahoĎenju. Dobar dio graĎana koji radi na toj trţnici će ostati bez posla 

pa pita da li je i za njih pronaĎena alternativa i na kojem mjestu. 

 

Ţ. Pinjuh – kaţe da će odgovor na pitanje biti pojašnjen i kroz dopunsku točku dnevnog reda 

vezanu za trţnicu i nadopunu sadrţaja na njoj. OdreĎeni planovi i aktivnosti se moraju dogoditi 

vezani za trţnicu jer to propisuje zakon. 

 

I. Vojnović – napominje da se dopunska točka ne odnosi na njegovo pitanje već na dio trţnice 

u unutrašnjosti koji je sad u funkciji; to je dio gdje se prodaju mliječni proizvodi – njima će se 

praviti rashladni ureĎaji, a to se ne odnosi na dio gdje bi se gradio objekt. 

 

Ţ. Pinjuh – napominje da će u raspravi pod tom točkom dobiti podrobnije odgovore i 

objašnjenja od direktora Komunalca, vezano za aktivnosti i gradnju na trţnici. 

 

I. Vojnović – napominje da je gradonačelnik obećao da se taj dio gdje se trenutno prodaje 

tehnika neće dirati, pita da li će ti ljudi koji tamo prodaju ostati ili neće. 

 

Ţ. Pinjuh – napominje ponovno da će on i ostali vijećnici dobiti odgovore kad ta tema bude 

obraĎena kroz točku Dnevnog reda. A kako će se aktivnosti na trţnici odraĎivati neće 
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odreĎivati oni koji tamo prodaju, s naglaskom na one koji dolaze dva dana tjedno, a ne svaki 

dan-oni koji nisu sklopili ugovor sa Komunalcem. Direktor Komunalca je ovdje, a Komunalac 

je koncesionar i o sve će izvijestiti Gradsko vijeće, a vijećnici će donijeti odluku. 

 

D. Crnogorac – napominje da je ovo pitanje već bilo postavljeno gradonačelniku, ali odgovor 

nije isti. Dalje vijećnik komentira povredu Poslovnika u kojem stoji da se pisani odgovor daje 

najkasnije na slijedećoj sjednici. Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika, odnosno pročelnici 

dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Gradskog vijeća, predsjednik 

pisani odgovor upućuje svim vijećnicima. Konstatira da je sve jasno i napominje da se krši 

Poslovnik. Dodaje da mu se obratio jedan graĎanin Vukovara i obavijestio ga da je započeo 

štrajk glaĎu – uputio je zahtjev potkrijepljen medicinskom dokumentacijom prema Gradu i 

odbijen je u više navrata te nastavlja štrajk glaĎu. Moli Gradsku upravu da ovakve stvari ne 

dozvoljava ni sebi ni gradu Vukovaru, ni sada ni nikada. Moli da se nešto poduzme i da 

pročelnica UO za društvene djelatnosti objasni o čemu se radi. 

 

Ţ. Pinjuh – komentira izlaganje vijećnika D. Crnogorca osvrnuvši se na njegovu izjavu da se 

radi o osobnim interesima kada je vukovarska trţnica u pitanju te pita na koga vijećnik misli. 

 

D. Crnogorac – kaţe da gradonačelnik nije dao takav odgovor, vezan za trţnicu. Konstatira da 

je davno trebalo uvesti reda na trţnici i prilagoditi uvijete prodavanja mliječnih proizvoda po 

propisima. Kaţe da je trebalo izmijeniti Odluku o ureĎenju trţnice. 

 

Ţ. Pinjuh – napominje kako je vijećnik D. Crnogorac spomenuo osobne interese i traţi da 

imenuje na koga se oni odnose; na njega ili nekog drugog. 

 

Predsjednik – konstatira da je sve snimljeno i da će ući u zapisnik. Dalje daje riječ pročelnici 

Dragici Holoker-Radumilo da odgovori na pitanje.  

 

Dragica Holoker-Radumilo – kaţe da se radi o gosp. Aleksandru Bjelovuku koji je bio 

proteklih dana kod nje i razgovarali su o propustu gospodina jer se nije aplicirao na javni poziv 

za Program potreba u kulturi gdje bi bio kvalificiran od strane kulturnog vijeća. MeĎutim 

gospodin je rekao da ne prati javne pozive i pozivao se na zakon o poticanju umjetnika i 

umjetničkog rada. Ona je predloţila da se aplicira na javni poziv u jesen 2011. kad ponovno 

krene, a gospodin je rekao da njemu novac treba sada kako bi mogao otići na venecijansko 

bijenale. Pročelnica objašnjava da to nije moguće jer kulturno vijeće treba kvalificirati njegov 

program i predloţiti da se taj prijedlog usvoji ili ne usvoji. Nakon razgovora pročelnica je rekla 

da će se pismeno očitovati kao što je i učinila. Zbog činjenice da Proračun nije donešen nije 

bilo sredstava da se gospodinu novac isplati za njegove potrebe, a ostavljena je mogućnost da 

se u dogledno vrijeme nešto riješi po tom pitanju. 

 

G. Bošnjak - osvrće se na točke Dnevnog reda, na točke 8 do 11 te obrazlaţe da Gradsko vijeće 

imenuje svoje predstavnike u Upravna vijeća ustanova kojih je osnivač. Kaţe da je moglo 

automatizmom ići samo imenovanje te dodaje da onaj tko imenuje članove Upravnog vijeća 

ima ih pravo i razriješiti duţnosti, mišljenja je da je pravno ispravno da ide prvo razrješenje, a 

potom imenovanje. Napominje da to do sada vijećnicima nije smetalo i po njegovu mišljenju 

nije nastupila povreda Poslovnika. 

 

Aktualni sat je završen. 
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Predsjednik predlaţe da se pristupi usvajanju dopunskih točaka Dnevnog i to: 

 Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje 

komunalnih vodnih graĎevina 

S. Milaković ispred kluba vijećnika SDSS-a – komentira da je ovakav način stavljanja točaka 

kao dopunu Dnevnog reda neozbiljan jer su dopunske točke dane netom prije početka sjednice 

– nema vremena za konzultiranje i to smatra neozbiljnim. 

Glasovanje: sa 24 glasova „ZA“ i 6 glasova „PROTIV“ prijedlog je prihvaćen.  

 

 Donošenje Odluke o utvrĎivanju prijedloga raspodjele sredstava za 2011. Fonda za 

obnovu i razvoj grada Vukovara 

Glasovanje: sa 25 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“ prijedlog je prihvaćen. 

 

 

 Donošenje Zaključka o utvrĎivanju roka za predlaganje kandidata za javna priznanja 

Grada Vukovara u 2011. 

Glasovanje: sa 25 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“ prijedlog je prihvaćen. 

 

 Donošenje Odluke o utvrĎivanju namjene dijela trţnice za prodaju proizvoda iz 

rashladnih ureĎaja 

Glasovanje: sa 25 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“ prijedlog je prihvaćen. 

 

Predsjednik pita da li ima još netko prijedlog za dopunu Dnevnog reda. 

D. Crnogorac – predlaţe da Gradsko vijeće oformi Komisiju za rješavanje stambene 

problematike na području grada Vukovara. 

Predsjednik dopunsku točku daje na glasovanje te se jednoglasno usvaja ovaj prijedlog. 

 

I. Mihajlović – ispred kluba vijećnika HDZ-a traţi skidanje točaka 8 do 11 Dnevnog reda. 

Glasovanje: sa 9 glasova „ZA“, 16 glasova „PROTIV“ i 5 glasova „SUZDRŢAN“ prijedlog 

nije prihvaćen.. 

 

Nakon toga spredsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda sa usvojenom 

dopunskim točkama, te se sa 17 glasova „ZA“ i 13 glasova „PROTIV“ usvaja  

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje 

komunalnih vodnih graĎevina 

(Izvjestitelj: M. Zebec) 

2. Donošenje Odluke o utvrĎivanju namjene dijela trţnice za prodaju proizvoda iz 

rashladnih ureĎaja 

(Izvjestitelj: M. Leko) 

3. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za financije i Proračun 

(Izvjestitelj: P. Augustinov) 

4. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za meĎugradsku i meĎunarodnu suradnju 

(Izvjestitelj: P. Augustinov) 

5. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava, etničkih i 

nacionalnih zajednica i manjina 

(Izvjestitelj: P. Augustinov) 

6. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja 

(Izvjestitelj: P. Augustinov) 
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7. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za popis birača 

(Izvjestitelj: P. Augustinov) 

8. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za dodjelu koncesije 

(Izvjestitelj: P. Augustinov) 

9. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu štete od elementarnih 

nepogoda 

(Izvjestitelj: P. Augustinov) 

10. Donošenje: 

a) Rješenja o razrješenju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 

Vukovar 1 

b) Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 

Vukovar 1 

(Izvjestitelj: P. Augustinov) 

11. Donošenje: 

a) Rješenja o razrješenju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 

Vukovar 2 

b) Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 

Vukovar 2 

(Izvjestitelj: P. Augustinov) 

12. Donošenje: 

a) Rješenja o razrješenju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradske knjiţnice 

Vukovar 

b) Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradske knjiţnice 

Vukovar 

(Izvjestitelj: P. Augustinov) 

13. Donošenje: 

a) Rješenja o razrješenju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradskog muzeja 

Vukovar 

b) Rješenja o imenovanju predstavnika Grada u Upravnom vijeću Gradskog muzeja 

Vukovar 

 (Izvjestitelj: P. Augustinov) 

14. Donošenje Odluke o utvrĎivanju prijedloga raspodjele sredstava za 2011. Fonda za 

obnovu i razvoj grada Vukovara 

(Izvjestitelj: gradonačelnik) 

15. Donošenje Zaključka o utvrĎivanju roka za predlaganje kandidata za javna priznanja 

Grada Vukovara u 2011. 

(Izvjestitelj: T. Dţanak) 

16. Prijedlog za osnivanje Komisije za rješavanje stambene problematike 

17. Pitanja, prijedlozi - razno 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ ZA 

FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 

Uvodno obrazloţenje dala je M. Zebec – direktorica Vodovoda grada Vukovara. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – kaţe da će se očitovati nakon pojedinačne 

rasprave. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – ne prihvaća se. 
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I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: P. Karaula, M. Zebec, D. Crnogorac, Đ. Macut, T. Šota, 

V. Erak, T. Dţanak, D. Barna, M. Ivanković, S. Milaković, I. Gavrić. 

 

I. Mihajlović – ispred kluba HDZ-a predlaţe da se ova točka skine sa Dnevnog reda. 

 

Na zahtjev vijećnika predsjednik predlaţe pauzu od 10 minuta. 

 

Nakon pauze zamjenik gradonačelnika Ţ. Pinjuh predlaţe da se o ovoj točki odluči na 

slijedećoj sjednici Gradskog vijeća. 

Nakon rasprave predsjednik daje na glasovanje ovaj prijedlog što je jednoglasno prihvaćeno. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAMJENE DIJELA TRŢNICE ZA 

PRODAJU PROIZVODA IZ RASHLADNIH UREĐAJA 

Uvodno obrazloţenje dao je M. Leko – direktor Komunalca. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: I. Mihajlović, M. Leko, D. Crnogorac, T. Dţanak, I. Gavrić, P. 

Karaula, T. Šota, V. Erak, M. Ivanković, I. Vojnović, S. Milaković, G. Bošnjak, Ţ. Pinjuh. 

 

Nakon rasprave Predsjednik daje prijedlog na glasovanje, te se većinom glasova 16 

„ZA“, 11 „SUZDRŢAN“ i 3 „PROTIV“ donosi 

O D L U K A 

o ureĎivanju dijela gradske trţnice u Vukovaru radi prilagoĎavanja prodaje  

mliječnih proizvoda, jaja, ribe, svjeţeg mesa i suhomesnatih proizvoda  

u skladu sa propisima o hrani 

I 

Grad Vukovar urediti će dio prostora gradske trţnice u Vukovaru za prodaju mliječnih 

proizvoda, jaja, ribe, svjeţeg mesa i suhomesnatih proizvoda na način da se ureĎeni prostor 

prilagodi zakonskim i podzakonskim propisima o hrani. 

II 

Ovlašćuje se trgovačko društvo "Komunalac" d.o.o. iz Vukovara koje upravlja 

gradskom trţnicom za poduzimanje svih potrebnih radnji (ishoĎenje potrebnih dozvola, itd.) za 

provedbu točke I. ove Odluke. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja.  

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 25 glasova „ZA“ i 5 glasova 

„SUZDRŢAN“ donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za financije i proračun 

I 

Imenuje se Odbor za financije i proračun u slijedećem sastavu: 

1. Goran Bošnjak - predsjednik 

2. Jovan Kneţević - član 

3. Mira Miladinov - član 

4. Tomislav Dţanak - član 

5. Mirjana Ivanković - član 

Odbor za financije i proračun razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se stvaraju 

financijske obveze za Grad te prijedlog proračuna i obračuna proračuna. 

 

Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA MEĐUGRADSKU I 

MEĐUNARODNU SURADNJU 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 25 glasova „ZA“ i 5 glasova 

„SUZDRŢAN“ donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za meĎugradsku i meĎunarodnu suradnju  

I 

Imenuje se Odbor za meĎugradsku i meĎunarodnu suradnju u slijedećem sastavu: 

1.  Siniša Mudri - predsjednik 

2.  Robert Rapan - član 

3.  Radivoj Đurić - član 

Zadaća Odbora: 

- razmatra prijedloge akata iz nadleţnosti Gradskog vijeća koji se odnose na područje 

meĎugradske i meĎunarodne suradnje, 

- suraĎuje s odgovarajućim radnim tijelima drugih jedinica lokalne samouprave u zemlji i 

inozemstvu, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradsko vijeće. 
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Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH 

PRAVA, ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA I MANJINA 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: Đ. Macut, D. Crnogorac, G. Bošnjak, S. Milaković, D. 

CrnogoracT. Dţanak. 

U tijeku rasprave vijećnik D. Crnoorac izjavljuje da daje ostavku u članstvu Odbora za zaštitu 

ljudskih prava, etničkih i nacionalnih zajednica i manjina. 

Predsjednik konstatira da se Komisija za izbor i imenovanja povuče i izabere novog člana 

Odbora. 

Pauza od 10 minuta. 

 

Nakon pauze P. Augustinov, predsjednik Komisije, iznosi da je Komisija predloţila novog 

člana umjesto D. Crnogorca i to Sinišu Mitrovića. 

Predsjednik moli da se klubovi izjasne o novom prijedlogu. 

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

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

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

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

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 25 glasova „ZA“ i 5 

glasova „PROTIV“ donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava i prava etničkih 

 i nacionalnih zajednica i manjina 

I 

Imenuje se Odbor za zaštitu ljudskih prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili 

manjina u slijedećem sastavu: 

1. Mile Ivković – predsjednik 

2. Sofija Despotović – član 

3. Jasmina Komlenić – član 

4. SrĎan Šijaković – član 

5. Siniša Mitrović – član 

6. Robert Rapan – član 

7. Slobodan Ristić – član 

Zadaća Odbora je da razmatra prijedloge akata ili predlaţe akte kojima se ureĎuju 

pitanja koja se tiču poloţaja nacionalnih manjina. 

 

Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 6. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA DODJELU JAVNIH 

PRIZNANJA 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 25 glasova „ZA“ i 5 glasova 

„SUZDRŢAN“ donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara 

I 

Imenuje se Odbor za  dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara u slijedećem sastavu: 

1. Danica Travarić – predsjednica 

2. Igor Gavrić – zamjenik predsjednice 

3. Mira Miladinov - član 

4. Draţen Nikolić- član 

5. Ljuban Bjelajac- član 

6. Goran Stević- član 

7. Zdravko Dedić- član 

8. Saša Egić- član 

9. Josip Šumiga- član 

10. Damir Ţivković- član 

11. Robert Rapan- član 

12. Krešimir Raguţ- član 

13. Damir Barna- član 

 

Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPIS BIRAČA 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik konstatira da je Klub vijećnika HDZ-a predloţio amandman – smatraju da brojem 

članova vijećnika i brojem osvojenih glasova zasluţuju imati jedno mjesto predsjednika radnih 

tijela i komisija koje se osnivaju pri ovom Gradskom vijeću te predlaţu vijećnika P. Karaulu za 

predsjednika Komisije za popis birača. 

U pojedinačnoj raspravi po amandmanu sudjelovali su: I. Mihajlović, G. Bošnjak, T. Dţanak i 

P. Karaula. 

Glasovanje po amandmanu: sa 14 „ZA“ i 16 „PROTIV“ prijedlog nije prihvaćen. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – suzdrţani.  
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S. Milaković – ispred Kluba vijećnika SDSS-a – suzdrţani. 

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

 

Rasprave nije bilo 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 14 glasova 

„SUZDRŢAN“ donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Komisije za popis birača 

      I 

Imenuje se Komisija za popis birača u slijedećem sastavu: 

 Darko Buljan – predsjednik 

1. Robert Rapan – član 

2. Pilip Karaula – član 

3. Mile Ivković – zamjenik predsjednika 

4. Igor Gavrić – zamjenik člana 

5. Branka Kojčinović – zamjenica člana 

 

Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVEDBU 

NATJEČAJA ZA DODJELU KONCESIJE 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

Rasprave nije bilo 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 25 glasova „ZA“ i 5 glasova 

„SUZDRŢAN“ donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za dodjelu koncesija  

      I 

Imenuje se Komisija za provedbu natječaja za dodjelu koncesija u slijedećem sastavu: 

1. Danica Travarić – predsjednica 

2. Goran Bošnjak – član 

3. Maja Vincetić – član 

4. Ljuban Bjelajac – član 

5. Robert Rapan – član 

6. Igor Gavrić – član 

7. Alen Jakumetović - član 

 

Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 9. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETE OD 

ELEMENTARNIH NEPOGODA 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

Rasprave nije bilo 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa jednoglasno donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

I 

Imenuje se Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u slijedećem 

sastavu: 

1. Zdravko Dedić – predsjednik 

2. Martin Nikolić – član 

3. ĐorĎe Macut – član 

4. Igor Gavrić – član 

5. Tomislav Šota - član 

 

Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

A) RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU PREDSTAVNIKA GRADA U UPRAVNOM VIJEĆU 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: I. Mihajlović, T. Dţanak, Ţ. Pinjuh, S. Milaković, G. 

Bošnjak, D. Barna i B. Šašić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“, 9 

„PROTIV“ i 5 „SUZDRŢAN“ donosi 

RJEŠENJE  

o razrješenju 

I 

Razrješuju se duţnosti članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vukovar 1, na koju su 

imenovani kao predstavnici Grada Vukovara i to: 

1. Ivanka Mihajlović, Vukovar, Zagorska 14 



 13 

2. Anita Baier Jakovac, Vukovar, Kardinala A. Stepinca 41 

3. Vesna Markasović Hasanec, Vukovar, Šamac 29 

 

Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

B) RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA U UPRAVNOM VIJEĆU 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

U pojedinačnoj raspravi sudjelovao je D. Barna.  

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“, 9 

„PROTIV“ i 5 „SUZDRŢAN“ donosi 

RJEŠENJE 

I 

Imenuju se tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vukovar 1, u slijedećem sastavu: 

1. Ţeljko Pinjuh, Vukovar, Kardinala A. Stepinca 50 

2. Danijela Stanković, Vukovar, Kralja Zvonimira 54 

3. Igor Štrangarević, Vukovar, Fruškogorska 9 - Sotin 

Mandat imenovanih članova traje do isteka vremena na koji su bili imenovani 

razriješeni članovi. 

 

Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

a) RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU PREDSTAVNIKA GRADA U UPRAVNOM VIJEĆU 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 2 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

Rasprave nije bilo 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 14 

glasova „PROTIV“ donosi 

RJEŠENJE 

I 

Razrješuju se duţnosti članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vukovar 2, na koju su 

imenovani kao predstavnici Grada Vukovara i to: 

1. Lidija Miletić, Vukovar, Industrijska 11 

2. Ţeljko Pinjuh, Vukovar, Kardinala A. Stepinca 50 
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3. Milica Stojanović, Vukovar, Mirogojska 3 

 

Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

b) RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA U UPRAVNOM VIJEĆU 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 2 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: Đ. Macut, S. Milaković, Ţ. Pinjuh, G. Bošnjak, D. 

Crnogorac i I. Mihajlović. 

 

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

„PROTIV“ i 9 „SUZDRŢAN“ donosi 

RJEŠENJE 

I 

Imenuju se tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vukovar 2, u slijedećem sastavu: 

1. Danijela Stanković, Vukovar, Kralja Zvonimira 54 

2. Maja Vincetić, Vukovar, dr. Ante Starčevića 44 

3. Mile Ivković, Vukovar, Široki put 5 

Mandat imenovanih članova traje do isteka vremena na koji su bili imenovani 

razriješeni članovi. 

 

Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

a.) RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU PREDSTAVNIKA GRADA U UPRAVNOM 

VIJEĆU GRADSKE KNJIŢNICE VUKOVAR 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

Rasprave nije bilo 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“, 9 „PROTIV“ i 5 

„SUZDRŢAN“ donosi 

RJEŠENJE 

I 

Razrješuju se duţnosti članovi Upravnog vijeća Gradske knjiţnice Vukovar, na koju su 

imenovani kao predstavnici Grada Vukovara i to: 

1. Zdenka Buljan, Vukovar, Miroslava Krleţe 48 

2. Josip Prpa, Vukovar, Zelena 33 
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3. Pavica Lukačević, Vukovar, Fruškogorska 2 

4. Slobodan Popović, Vukovar, Kardinala A. Stepinca 53 

 

Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

b) RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA U UPRAVNOM VIJEĆU 

GRADSKE KNJIŢNICE VUKOVAR 
Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

Rasprave nije bilo 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 14 glasova 

„PROTIV“ donosi 

RJEŠENJE 

I 

Imenuju se četiri člana Upravnog vijeća Gradske knjiţnice Vukovar, u slijedećem 

sastavu: 

1. Dragica Holoker-Radumilo, Vukovar, Hrvatskog zrakoplovstva 31 

2. Danijela Stanković, Vukovar, Kralja Zvonimira 54 

3. Bojana Jovičić, Vukovar, Dragutina Renarića 11 

4. Sanja Tomaš, Vukovar, 204. vukovarske brigade 48/30 

Mandat imenovanih članova traje do isteka vremena na koji su bili imenovani 

razriješeni članovi. 

 

Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

A) RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU PREDSTAVNIKA GRADA U UPRAVNOM VIJEĆU 

GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

Rasprave nije bilo 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 21 glasova „ZA“ i 9 glasova 

„SUZDRŢAN“ donosi 

RJEŠENJE 

I 

Razrješuje se duţnosti člana Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vukovar, na koju je 

imenovana kao predstavnica Grada Vukovara i to: 

1. Dragica Holoker-Radumilo, Vukovar, Hrvatskog zrakoplovstva 31 
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Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

B) RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA U UPRAVNOM VIJEĆU 

GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 

Uvodno obrazloţenje dao je P. Augustinov – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

Rasprave nije bilo 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 14 glasova 

„PROTIV“ donosi 

RJEŠENJE 

I 

Imenuje se za člana Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vukovar: 

1. Ţeljko Pinjuh, Vukovar, Kardinala A. Stepinca 50 

Mandat imenovanog članova traje do isteka vremena na koji je bio imenovan razriješeni 

član. 

 

Rješenje se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA RASPODJELE 

SREDSTAVA ZA 2011. FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloţenje dao je Ţ. Pinjuh – zamjenik gradonačelnika. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a – nakon rasprave izjašnjavaju se kao suzdrţani.  

S. Milaković – ispred Kluba vijećnika SDSS-a – nakon rasprave izjašnjavaju se kao suzdrţani. 

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

 

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: D. Barna, Ţ. Pinjuh, T. Dţanak, I. Mihajlović, G. 

Bošnjak, T. Šota, D. Crnogorac,  P. Karaula, S. Milaković i V. Erak. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 17 glasova „ZA“ i 13 

glasova „SUZDRŢAN“ donosi 

ODLUKA 

I 

Traţi se od Upravnog obora Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara da u godišnjem 

programu rada i financijskom planu Fonda za 2011. osigura 50% sredstava za ulaganje u 

projekte Grada Vukovara, a 50 % u projekte Fonda. 

II 

Ova Odluka donosi se obzirom na činjenicu da zbog raspuštanja Gradskog vijeća Grada 

Vukovara nije donesen Proračun Grada Vukovara za 2011. i nije mogao biti dostavljen Fondu 

za obnovu i razvoj grada Vukovara.  
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Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU ROKA ZA PREDLAGANJE 

KANDIDATA ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA VUKOVARA U 2011. 

Uvodno obrazloţenje dao je T. Dţanak – predsjednik Gradskog vijeća.  

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

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

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 21 glas „ZA“ i 9 glasova 

„SUZDRŢAN“ donosi 

ZAKLJUČAK 

I 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara u 2011. dostavljati će se Odboru 

za dodjelu javnih priznanja zaključno do 13. travnja 2011. 

II 

Rok iz točke I ovog Zaključka utvrĎuje se obzirom na činjenicu da zbog raspuštanja 

Gradskog vijeća Grada Vukovara nije mogao biti proveden postupak davanja prijedloga za 

dodjelu javnih priznanja utvrĎen Odlukom o javnim priznanjima Grada Vukovara. 

 

Zaključak se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 16. 

PRIJEDLOG ZA OSNIVANJE KOMISIJE ZA RJEŠAVANJE STAMBENE 

PROBLEMATIKE 

U raspravi su sudjelovali: S. Milaković, G. Bošnjak, D. Crnogorac, S. Šijaković, V. Erak i I. 

Mihajlović. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

I 

Osniva se Komisija Gradskog vijeća Grada Vukovara za rješavanje stambene 

problematike. 

II 

Zadaća i nadleţnost Komisije iz točke I odredit će se posebnom Odlukom, a članovi iste 

bit će imenovani Rješenjem.  

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 17. 

PITANJA, PRIJEDLOZI – RAZNO 

 

I. Mihajlović – ima primjedbu na zapisnike sa sjednica Gradskog vijeća te predlaţe da se u 

zapisnik stavljaju rasprave punog oblika u aktualnom satu gradonačelnika i pod točkom pitanja, 
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prijedlozi – razno, a rasprave po točkama Dnevnog reda neka idu skraćeno (samo nabrojati 

imena onih koji su sudjelovali u raspravama). 

 

S. Milaković – traţi da mu se u vrijeme odrţavanja sjednice omogući pristup internetu. 

 

Dovršeno u 15,35 sati.  

 

 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sablić       Tomislav Dţanak 


