
S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

 

sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, odrţane 18. 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 Sabo – gradonačelnik 

Ţeljko Pinjuh- zamjenik gradonačelnika 

Danijela Stanković – zamjenica gradonačelnika 

Dejan Drakulić – zamjenik gradonačelnika 

Dragan Njegić, Dragica Holoker-Radumilo, Đ. Njegić, Aranka Dţalto, 

Siniša Kovačić - pročelnici Upravnih odjela 

Dubravka Sabo – ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 1 

Slavka Lončar - ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 2 

Ruţa Marić – ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar 

Antonija Kukuljica – ravnateljica Gradske knjiţnice Vukovar 

Ivanka Miličić – ravnateljica ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar 

Zdenko Jukić – zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vukovar 

M. Leko – direktor Komunalca 

I. Kamerla – direktor Tehnostana 

D. Foriš – direktor Vukovarske razvojne agencije 

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 pita da li ima primjedbi na skraćeni zapisnik sa 1. sjednice Gradskog 

vijeća. Potom se jednoglasno usvaja skraćeni zapisnik sa 1. sjednice Gradskog vijeća odrţane 

28. oţujka 2011. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

 

S. Milaković – pita gradonačelnika tko je donio odluku o povećanju cijene vode u gradu 

Vukovaru. 

 

Gradonačelnik – odgovara da je do povećanja cijene došlo uredbom Vlade RH, a 

gradonačelnici su odluku potpisali kako je i naloţeno istom. 
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S. MIlaković – nije zadovoljan odgovorom i ponovno pita tko je u Gradu nadleţan da donese 

takvu odluku i napominje da nije Vlada donijela takvu odluku. 

 

Gradonačelnik – kaţe da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća direktorica Vodovoda gĎe. M. 

Zebec dala potpune informacije o tome, a on je, kao gradonačelnik, dao odobrenje za isto. 

 

D. Crnogorac – postavlja pitanje vezano za Aleksandra Bjelovuka koji je pismeno obratio 

njemu, a štrajka glaĎu jer je zakinut za svoja materijalna prava. Štrajk glaĎu započeo je jer je 

obmanut i zakinut za ostvarivanje svojih materijalnih prava za programe koje je već ostvario u 

projektima u kulturi u gradu Vukovaru. Iako se obraćao Gradu nikada nije dobio pismeni 

odgovor ili usmene upute za projekte koji su ostvareni kako bi dobio materijalnu nadoknadu 

koju uobičajeno dobivaju svi umjetnici koji ostvaruju svoje projekte bilo izvanredno ili 

redovno. Autobiografski dokument, film „Horizont u sumraku“ iziskivao je veliki materijalni, 

intelektualni i fizički trud. Izloţba ''Klovena klac adao'' je izraz višegodišnjeg iskustva koji ni 

pribliţno nije oslikan u cenzuriranom , a financijski ga nije pratio ni Grad ni Gradski muzej 

iako imaju tu obvezu. U projekte je uloţeno puno napora, iskustva te znanja i materijalnih 

sredstava da bi se projekt ostvario. Od Grada je traţio sredstva (13.200,00 kn), ali nije ih dobio 

te smatra da je obmanut i poniţen i njegov dignitet umjetnika  je samim time upitan te se 

odlučio na štrajk glaĎu do ostvarenja njegovog zahtjeva, odnosno uplate traţenih sredstava. 

Vijećnik napominje da je ovaj dopis potkrijepljen medicinskim nalazom o tome kako je 

imenovanom narušeno zdravlje, a mišljenja je da gradski vijećnici i samo Gradsko vijeće sebi 

ovakvo što ne smiju dozvoliti. Pita i moli da se zaustavi ovakav čin jednog graĎana i da se 

istom isplate traţena sredstva ili da mu se na neki drugi način izaĎe u susret.  

 

Gradonačelnik – napominje da je Grad Vukovar izloţen jednom vrstom pritiska, a opravdanja 

kroz pomoć ovakvim i sličnim slučajevima nema. Postoji plan i program na koji način se 

umjetnici mogu kandidirati i tako ostvarivati svoja materijalna prava, a Grad je imenovanom 

omogućio da organizira izloţbu koju do tada nije mogao. Imenovanom je i bio ponuĎen posao 

u gradskoj tvrtki Komunalac jer teško ţivi, a on je isti odbio. Ne ţeli pokleknuti pred ovakvim 

pritiscima niti na takav način komunicirati. Grad Vukovar ne moţe pristati na ovakve vrste 

prisile, postoje institucije koje odlučuju i on to poštuje. 

 

D. Crnogorac – izraţava ţaljenje o stavu gradonačelnika i napominje da nije zadovoljan 

odgovorom i smatra da se gradski vijećnici trebaju zalagati za graĎane grada Vukovara. 

 

R. Rapan – pita gradonačelnika vezano za sjednicu odrţanu 28. oţujka 2011. na kojoj je 

gradonačelnik dobio potporu gradskih vijećnika pred odlazak na sastanka Fonda za obnovu i 

razvoj grada Vukovara i traţi da ih upozna sa zaključcima sa tog sastanka.    

 

Gradonačelnik – na sjednici Upravnog odbora Fonda točka dnevnog reda je bila financiranje 

projekata Grada Vukovara za 2011. gdje je izloţio da zbog toga što nije bilo Gradskog vijeća 

nije bilo ni Proračuna i rekao da je s obzirom na predloţen program Fonda dobio podršku 

gradskih vijećnika. Potpredsjednik Vlade je rekao da trebamo donijeti program financiranja, a 

nakon toga, usvajanja Proračuna, će zajedno sa direktoricom Fonda sjesti i napraviti rebalans 

proračuna za 2011.  

 

I. Gavrić –pita kada će biti otvorena kuglana u Borovu naselju i da li će se krenuti u čišćenje 

zimske luke u Vukovaru, hoće li se krenuti u redizajn te luke ili će se izmještati na lokaciji tri 

kućice. 
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Gradonačelnik – vezano za kuglanu kaţe da je bilo nekih tehničkih problema i očekuje da sa 

predsjednicom Fonda dogovori i svečano kuglanu predaju graĎanima Vukovara, odnosno u 

projektu je sudjelovalo i Ministarstvo regionalnog razvoja i pozvat će i potpredsjednika Vlade 

da gotov projekt predaju graĎanima Vukovara kako to i dolikuje. 

Vezano za zimsku luku kaţe da kada se traţilo i odlučivalo o vlasništvu nad istom 

gradonačelnik je bio g. Štengl, a pročelnik odjela u ministarstvu g. Bošnjak i Grad se trebao 

upisati kao vlasnik, a gradonačelnik je tada to odbio, tako da je ista pripala drţavi. Grad ne 

moţe raspolagati lučicom niti ikome ponuditi koncesiju da tamo nešto radi. 

 

M. Vincetić – pita gradonačelnika da izvijesti vijećnike o obiljeţavanju dana grada i programu 

koji ide povodom toga. 

 

Gradonačelnik – odgovara da je imenovao odbor koji organizira i priprema sve potrebno za 

obiljeţavanje proslave Dana grada Vukovara i graĎani će točne informacije dobiti u slijedećem 

broju Vukovarskih novina te će se plakatirati po gradu pa će i tako imati obavijest i 

informaciju. Izdvaja da je u dogovoru sa predsjednikom Gradskog vijeća dogovorio svečanu 

sjednica 2. svibnja u 12 sati, a u sklopu toga 3. svibnja je predviĎen koncert Severine na 

gradskom trgu. Program je opširan i raduje ga činjenica da će grad Vukovar u okviru iste  

manifestacije imati i jedan od većih političkih dogaĎaja ove godine, a to je Dunavski samit. 

 

Z. Dedić – pita gradonačelnika vezano za radove na novom groblju; u kom smjeru isti idu i 

kakav je daljnji plan. 

 

Gradonačelnik – sa mogućnostima tvrtke Komunalac ide se ka poboljšanju kvaliteta usluga na 

svim nivoima, a tako i sa uslugama vezanim za groblje. Izvodit će se odreĎeni radovi koji će 

poboljšati same usluge koje se tamo pruţaju i urediti će se prostor, radi se veći zahvat na 

ureĎenju groblja. 

 

T. Šota – na sjednici odrţanoj 28. oţujka 2011. postavio je pitanje vezano za sudbinu šest 

nerasporeĎenih djelatnika Gradske uprave, a odgovor je dobio uz skraćeni zapisnik gdje 

gradonačelnik napominje da su svi nerasporeĎeni u redovnoj zakonskoj proceduri. Shodno 

tome napominje da u članku 108. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi stoji 

da za sve vrijeme raspolaganja sluţbenika trajno moţe rasporediti na radno mjesto, u okviru 

njegove stručne spreme, u drugo upravno tijelo iste lokalne jedinice, odnosno radno mjesto u 

ustanovi ili u drugoj pravnoj osobi čiji je vlasnik ili osnivač lokalna jedinica, ako mjesto rada 

nije udaljeno više od 50 km od mjesta stanovanja sluţbenika. Dalje pita gradonačelnika da li je 

uputio dopis svim gradskim ustanovama i gradskim tvrtkama kojima je Grad osnivač za 

iskazivanjem potreba za zapošljavanje. Komentira da je gradonačelnik trebao takav dopis 

uputiti svim ustanovama i tvrtkama kojih je Grad osnivač. Na isto je reagirala samo gradska 

tvrtka Vodovod grada Vukovara d.o.o. i tamo je zaposlena gĎa. P. Filokovac, ali dva dana prije 

prethodne sjednice, kada je postavio isto pitanje, Gradska knjiţnica Vukovar i Upravno vijeće 

knjiţnice je ostalo bez dva djelatnika, a gradonačelnik je to znao i nije nerasporeĎenu 

sluţbenicu Dariju Benaković, profesoricu hrvatskog jezika i knjiţevnosti, zaposlio u knjiţnici 

iako je Upravno vijeće knjiţnice i sama Gradska knjiţnica traţila zapošljavanje. Dva dana 

nakon iste sjednice je treća djelatnica iz Gradske knjiţnice otišla na bolovanje (porodiljni) i 

umjesto da gradonačelnik riješi problem i knjiţnice i nerasporeĎene sluţbenice Darije 

Benaković, koja udovoljava po struci za to radno mjesto, on to nije učinio već je imenovana 

bila primorana prijaviti se na Zavod za zapošljavanje kao nezaposlena. Pita gradonačelnika 

zašto je 30 vijećnika, sveukupnu vukovarsku javnost, sve graĎane i prisutne medije obmanuo 
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rekavši da su svi nerasporeĎeni u redovnoj zakonskoj proceduri i pita zašto se olako igra sa 

ljudskim sudbinama u Gradu Vukovaru. 

 

Gradonačelnik – odgovara vijećniku da  su tvrdnje koje je izloţio neumjesne, jer stoji u onome 

što je pročitao „se moţe“, a ne da se mora i to je onda redovna zakonska procedura koja je u 

skladu sa zakonom. Tvrdi da ni na koji način nije prekršio zakon i da, putem odvjetnika koji 

vodi cijelu proceduru, je upućen u sve. Što se tiče iskazivanja potreba napominje da stoji „se 

moţe“, a ne da nešto mora. Nadalje govori da nije istina da se igra ljudskim sudbinama i 

ustanove kao i tvrtke se trebaju obratiti ako imaju bilo kakve potrebe. 

 

Predsjednik – napominje ukoliko vijećnik nije zadovoljan usmenim odgovorom ima pravo isti 

zatraţiti pismenim putem. 

 

T. Šota – napominje da nije zadovoljan odgovorom i kaţe da gospoĎa D. Benaković ima svog 

odvjetnika i pita se tko će u tom slučaju pokriti troškove tog spora. 

 

M. Ivanković – njeno pitanje se ponovno odnosi na povećanje plaća, kaţe da je dobila odgovor 

i da je neugodno iznenaĎena jer nije dobila traţene IP obrasce gradonačelnika i njegovih 

zamjenika. Kaţe da je dobila pisani odgovor u kojem stoji da na IP obrascima postoje podaci 

koji su osobni, krediti i obveze. Nadalje govori da to nije točan podatak jer se na IP obrascu 

vidi neto plaća, samo osobni odbitak – vidi se samo neto plaća bez kredita i ne vidi razlog zašto 

nije mogla dobiti taj obrazac. Kaţe da je do 3. lipnja osnovica za obračun plaće bila 2.277,00 

kn i koeficijent 7,00 te je zanima da li je do tada primjenjivano 20% uvećanja u vidu nekog 

stimulativnog dijela. 

 

Predsjednik – upozorava vijećnicu da ima pravo postaviti jedno pitanje i pita kome je vijećnica 

postavila pitanje, gradonačelniku ili pročelnici UO za financije i proračun. 

 

M. Ivanković – napominje da su pitanja usko vezana jedno uz drugo i da na njih moţe 

odgovoriti i pročelnica UO za financije i proračun. Pita da li se i prije osnovice od 2.277,00 kn 

primjenjivalo i 20% uvećanja,nadalje kaţe da je plaća prijašnje gradonačelnice bila neto 

15.940,00 kn, odnosno bruto 19.124, 00 kn , a kad je Ţ. Sabo postao gradonačelnik plaću je 

uvećao za 20%. Nakon usklaĎivanja plaća bruto plaća gradonačelnika je porasla na 25.928,00 

kn – povećana je za 35 %. Kaţe da gradonačelnik obmanjuje graĎane i vijećnike i da mu 

mjesto gradonačelnika više ne bi trebalo biti ovdje. Pita da li je to istina i konstatira da je 

nerealno toliko povećati svoju plaću i istovremeno otpustiti šest djelatnika. 

 

Predsjednik – pita kome je pitanje upućeno; gradonačelniku ili pročelnici UO za financije i 

proračun. Dalje kaţe da će dati da na pitanje odgovori gradonačelnik, a ukoliko bude potrebe 

odgovor će nadopuniti pročelnica. 

 

Gradonačelnik – smatra da niti jedan odgovor neće vijećnicu ugodno iznenaditi. Čudi ga 

pitanje iz razloga što u Klubu HDZ sjedi bivši gradonačelnik koji moţe dati odgovor na pitanje 

vezano za uvećanje od 20% i napominje da je on zatekao takovo stanje, Odluku za uvećanje od 

20% nije donio on već njegovi prethodnici. Dalje kaţe da je došlo do ispravke jer isto nije bilo 

u okviru zakona. Postoji Odluka gĎe Z. Buljan vezano za uvećanje plaća od 20%, a umjesto te 

trajne stimulacije usklaĎena je vrijednost boda i to je po zakonu što je provjerio i tako napravio. 

Nadalje kaţe da je vijećnica dobila podatke koje po zakonu moţe dobiti, a ako je nezadovoljna 

ima se pravo ţaliti i ona zna gdje ţalbu treba uputiti. Kaţe da vijećnica putem medija netočno 
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informira graĎane činjenicom da je on došavši u Grad Vukovar, u sluţbu gradonačelnika, 

povećao svoju plaću za 20%.  

 

I. Mihajlović – kaţe da je na prošloj sjednici zamolila da joj u pisanom obliku gradonačelnik 

odgovori na pitanje vezano za smjenu Upravnog vijeća DV Vukovar 1, a pošto odgovor nije 

dobila sada ga ţeli postaviti. I pIta predsjednika da li je gradonačelnik dobio taj upit. 

 

Predsjednik – odgovara da mu je to promaklo i ispričava se zbog toga . 

 

I. Mihajlović – kaţe da je bila član Upravnog vijeća DV Vukovar 1 i povjerenica Vlade im je 

taj mandat produţila na 4 godine, odlukom Gradskog vijeće izglasano je Rješenje o razrješenju 

istih članova pa pita što su oni konkretno loše napravili; koje su loše odluke donijeli i kakve je 

loše posljedice to imalo za rad vrtića, a ako nema takvih saznanja koji je razlog razrješenja njih 

kako članova Upravnog vijeća. 

 

Gradonačelnik – odgovara da su to odluke Gradskog vijeća i nema potrebe isticati razloge, nije 

duţno dati obrazloţenje. Takve odluke su se uvijek donosile kroz promjenu članova Gradskih 

vijeća i napominje da nije potrebno analizirati niti jedno Upravno vijeće jer isti ne podlijeţe 

zakonskoj obvezi, a Odluke Gradskog vijeća se moraju poštivati, što vrijedi za sve. 

 

I. Mihajlović – inzistira da joj se odgovori koje su to loše odluke donijete od strane Upravnog 

vijeća za funkcioniranje DV Vukovar 1. Ona se htjela priključiti svojim radom u boljitak 

funkcioniranja vrtića i za to ne traţi zasluge. 

 

Gradonačelnik – pozdravlja trud i rad, naročito onih koji to rade volonterski, ali napominje da 

se odluke Gradskog vijeća trebaju provoditi. 

 

Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik predlaţe da se pristupi usvajanju dopunskih točaka Dnevnog i pita ima li 

tko od vijećnika kakav amandman. 

S. Milaković – kaţe da nema amandman već traţi da se 16. točka Dnevnog reda prebaci na 1. 

mjesto iz razloga što je ta točka ostala nerazjašnjena na prethodnoj sjednici.   

 

P. Augustinov – traţi da se točka 15. skine sa Dnevnog reda  

 

Predsjednik stavlja prijedloge na glasovanje: 

Za premještanje točke 16. na točku 1, sa 5 glasova „ZA“ i 25 glasova „PROTIV“ prijedlog je 

odbijen.  

Za skidanje točke 15. sa Dnevnog reda, sa 25 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“ prijedlog je 

prihvaćen. 

 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda bez točke 15., te se 

sa 25 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“ usvaja  

 

D N E V N I  R E D 

1. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar 1 za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Sabo) 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar 2 za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Lončar) 
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3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradskog 

muzeja Vukovar za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i R. Marić) 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradske 

knjiţnice Vukovar za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Kukuljica) 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana Javne 

ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Miličić) 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada i Financijskog plana Javne vatrogasne 

postrojbe Vukovar za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Z. Jukić) 

7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne 

infrastrukture grada Vukovara za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Đ. Njegić) 

8. Donošenje Odluke o usvajanju Programa odrţavanja komunalne infrastrukture grada 

Vukovara za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Đ. Njegić) 

9. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u kulturi, 

socijalnoj, zdravstvenoj, humanitarnoj djelatnosti i sportu u 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo) 

10. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Grada Vukovara za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Dţalto) 

11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Dţalto) 

12. Razmatranje izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Vukovara za 

2010. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Dţalto) 

13. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Đ. Njegić) 

14. Donošenje Odluke o dojeli javnih priznanja Grada Vukovara za 2011. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Travarić) 

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

komunalnih vodnih graĎevina 

16. Pitanja, prijedlozi - razno 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG 

VRTIĆA VUKOVAR 1 ZA 2011. 

Uvodno obrazloţenje dali su G. Bošnjak predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Sabo 

– ravnateljica DV Vukovar 1. 

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 – ne prihvaća se. 

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

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: I. Mihajlović, D. Sabo, D. Stanković, D. Barna, P. 

Karaula, T. Dţanak i gradonačelnik, . 
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Nakon rasprave Predsjednik daje prijedlog na glasovanje, te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića Vukovar 1 za 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG 

VRTIĆA VUKOVAR 2 ZA 2011. 

Uvodno obrazloţenje dali su G. Bošnjak predsjednik Odbora za financije i proračun i S. Lončar 

– ravnateljica DV Vukovar 2. 

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 – ne prihvaća se. 

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

 

U pojedinačnoj raspravi sudjelovao je S. Milaković. 

 

Nakon rasprave Predsjednik daje prijedlog na glasovanje, te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

 

Prihvaća se Financijski plan Dječjeg vrtića Vukovar 2 za 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR ZA 2011. 

Uvodno obrazloţenje dali su G. Bošnjak predsjednik Odbora za financije i proračun i R. Marić 

– ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar. 

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. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: I. Mihajlović, R. Marić i D. Crnogorac. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

 

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan Gradskog muzeja Vukovar za 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŢNICE VUKOVAR ZA 2011. 

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

Kukuljica – ravnateljica Gradske knjiţnice Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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 – izjasnit će se nakon rasprave. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: D. Stanković, R. Rapan, A. Kukuljica, T. Dţanak, 

gradonačelnik i A. Dţalto.. 

 

Predsjednik moli da se Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević izjasne o prijedlogu. 

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

 

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

glasova „PROTIV“ nije donesena O D L U K A o prihvaćanju Plana i programa rada i 

Financijskog plana Gradske knjiţnice Vukovar za 2011. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM 

VUKOVAR ZA 2011. 

Uvodno obrazloţenje dali su G. Bošnjak predsjednik Odbora za financije i proračun i I. Miličić 

– ravnateljica Ustanove u kulturi „Hrvatski dom Vukovar“. 

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 jednoglasno donosi 

O D L U K A 

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan Javne ustanove u kulturi Hrvatski 

dom Vukovar za 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA 

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR ZA 2011. 

Uvodno obrazloţenje dali su G. Bošnjak predsjednik Odbora za financije i proračun i Z. Jukić 

– zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vukovar. 

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.  
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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 jednoglasno donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Plan rada i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Vukovar za 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA ZA 2011. 

Uvodno obrazloţenje dali su G. Bošnjak predsjednik Komisije za Statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i Đ. Njegić – ovlašten po pročelnici L. Kiš. 

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. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: D. Barna, D. Crnogorac, gradonačelnik, M. Ivanković, 

A. Jakumetović, Đ. Njegić, T. Šota, G. Bošnjak, Đ. Macut, P. Karaula, T. Dţanak i I. 

Mihajlović. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Program gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture za 2011. 

godinu koji je sastavni dio ove Odluke.  

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA ODRŢAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA ZA 2011. 

Uvodno obrazloţenje dali su G. Bošnjak predsjednik Komisije za Statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i Đ. Njegić – ovlašten po pročelnici L. Kiš. 

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. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: I. Gavrić, gradonačelnik, I. Mihajlović, D. Crnogorac, 

I. Vojnović, D. Barna, S. Milaković, Đ. Njegić, K. Raguţ, R. Rapan i A. Jakumetović. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A  

Prihvaća se Program odrţavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2011. 

godinu koji je sastavni dio ove Odluke.  
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Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH 

POTREBA U KULTURI, SOCIJALNOJ, ZDRAVSTVENOJ, HUMANITARNOJ 

DJELATNOSTI I SPORTU U 2011. 

Uvodno obrazloţenje dali su G. Bošnjak predsjednik Odbora za financije i proračun i Dragica 

Holoker-Radumilo – pročelnica UO za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, 

branitelje i nacionalne manjine. 

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 – izjasnit će se poslije pojedinačne rasprave.  

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

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

 

Klub vijećnika HDZ-a podnio je pismene amandmane na koje je obrazloţenje dala 

predsjednica Kluba I. Mihajlović. 

1. Amandman – KUD Kolo-povećanje iznosa sa 60.000,00 na 100.000,00 kn 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 9 glasova „ZA“, 16 „PROTIV“ i 5 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

2. Amandman – Udruga MaĎara grada Vukovara-povećanje iznosa sa 19.000,00 na 

25.000,00 kn 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 9 glasova „ZA“, 16 „PROTIV“ i 5 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

3. Amandman – Udruga braniteljica domovinskog rata VSŢ-povećanje iznosa sa 

10.000,00 na 20.000,00 kn 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 9 glasova „ZA“, 16 „PROTIV“ i 5 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

4. Amandman – HNK Vukovar 91.-povećanje iznosa sa 0 kn na 300.000,00 kn 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 9 glasova „ZA“, 16 „PROTIV“ i 5 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

5. Amandman – HNK Borovo- povećanje iznosa sa 0 kn na 50.000,00 kn 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 9 glasova „ZA“, 16 „PROTIV“ i 5 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

6. Amandman – HNK Mitnica povećanje iznosa sa 0 kn na 30.000,00 kn 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Vijećnik D. Barna govorio je bez odobrenja predsjednika, nakon čega ga je predsjednik 

opomenuo. Vijećnik je i nakon opomene nastavio govoriti te mu je predsjednik vijeća 

oduzeo riječ a nakon toga, pošto je vijećnik i dalje govorio, udaljio ga sa sjednice. 

Vijećnik nije ţelio napustiti sjednicu te je predsjednik konstatirao da se njegov glas 

neće brojiti prilikom glasovanja.  

Sa 8 glasova „ZA“ i 21 „PROTIV“ amandman nije prihvaćen. 

7. Amandman – HRK Borovo-povećanje iznosa sa 130.000,00 na 150.000,00 kn 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 8 glasova „ZA“, 16 „PROTIV“ i 5 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

8. Amandman – ţenski RK Vukovar- povećanje iznosa sa 100.000,00 na 130.000,00 kn. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 8 glasova „ZA“, 16 „PROTIV“ i 5 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

9. Amandman – Boćarski klub Mitnica-povećanje iznosa sa 15.000,00 na 20.000,00 kn. 
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Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 8 glasova „ZA“, 16 „PROTIV“ i 5 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

10. Amandman – Boćarski klub Borovo-povećanje iznosa sa 15.000,00 na 20.000,00 kn. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 8 glasova „ZA“, 16 „PROTIV“ i 5 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

11. Amandman – Boćarski klub Dunav Sotin-povećanje iznosa sa 15.000,00 na 20.000,00 

kn. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 8 glasova „ZA“, 16 „PROTIV“ i 5 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

12. Amandman – Boćarski klub Trpinjska cesta-povećanje iznosa sa 15.000,00 na 

20.000,00 kn. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 9 glasova „ZA“, 16 „PROTIV“ i 4 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

 

U raspravi su sudjelovali: I. Mihajlović, T. Dţanak, S. Ristić, D. Holoker-Radumilo, K. Raguţ, 

gradonačelnik, Đ. Macut, D. Crnogorac i S. Milaković. 

 

Nakon rasprave S. Milaković daje usmene amandmane na prijedlog i to: 

1. Amandman – da se u financiranje uvrsti plesna grupa Venera- 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 4 glasova „ZA“, 16 „PROTIV“ i 8„SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

2. Amandman - da se u financiranje uvrsti Klub Miloš Vojnović 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 4 glasova „ZA“ i 24 „PROTIV“ “ amandman nije prihvaćen. 

3. Amandman - da se u financiranje uvrsti Društvo za srpski jezik i knjiţevnost u 

Hrvatskoj. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 4 glasova „ZA“,  16 „PROTIV“ i 7 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

4. Amandman - da se u financiranje uvrsti Planinarsko društvo ravnica Vukovar. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 5 glasova „ZA“,  16 „PROTIV“ i 8 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

5. Amandman - da se u financiranje uvrsti Udruga Paloma. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 5 glasova „ZA“,  16 „PROTIV“ i 7 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

6. Amandman - da se u financiranje uvrsti Udruga osoba sa invaliditetom Podunavlje. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 5 glasova „ZA“,  16 „PROTIV“ i 7 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

7. Amandman - da se u financiranje uvrsti KUD Sloga. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 5 glasova „ZA“ i 23 „PROTIV“ amandman nije prihvaćen. 

8. Amandman - da se u financiranje uvrsti HNK Vuteks Sloga. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 5 glasova „ZA“ i 24 „PROTIV“ amandman nije prihvaćen. 

9. Amandman - da se u financiranje uvrsti Nogometna škola Bubamara. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 5 glasova „ZA“, 16 „PROTIV“ i 8 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

10. Amandman - da se u financiranje uvrsti Tenis klub Borovo naselje. 

Predlagatelj ne prihvaća amandman. 

Sa 5 glasova „ZA“ i 24 „PROTIV“ amandman nije prihvaćen. 
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U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: I. Mihajlović, gradonačelnik, S. Šijaković, A. 

Jakumetović i D. Holoker-Radumilo. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 13 

„PROTIV“ donosi 

O D L U K A  

Prihvaća se Program financiranja javnih potreba u kulturi, socijalnoj, zdravstvenoj i 

humanitarnoj djelatnosti u 2011. i Program financiranja javnih potreba u sportu u 2011. koji su 

sastavni dio ove Odluke.  

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Nakon donošenja odluke vijećnici su zatraţili pauzu od 20 minuta. 

Nakon pauze na sjednicu se nisu vratili vijećnici HDZ-a. 

Sjednica je nastavljena sa 21 prisutnih vijećnika. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 

2011. 

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

Dţalto – pročelnica UO za financije i proračun. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-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: V. Erak, D. Crnogorac, A. Dţalto, T. Dţanak, 

gradonačelnik, D. Holoker-Radumilo, S. Milaković, . 

 

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

„PROTIV“ donosi 

ODLUKA 

o usvajanju Proračuna Grada Vukovara za 2011. godinu 

 

Tekst Odluke se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 

2011. 

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

Dţalto – pročelnica UO za financije i proračun. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-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 jednoglasno donosi 
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ODLUKA 

o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2011. godinu 

 

Tekst Odluke se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 

PRORAČUNU GRADA VUKOVARA ZA 2010. 

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

Dţalto – pročelnica UO za financije i proračun. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-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. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

Uvodno obrazloţenje dali su G. Bošnjak – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i Đ. Njegić po ovlaštenju pročelnice. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

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

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

 

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: D. Crnogorac, gradonačelnik, T. Dţanak, G. Bošnjak 

D. Crnogorac ulaţe amandman. 

Sa 5 glasova „ZA“ i 16 glasova „PROTIV“ amandman nije prihvaćen. 

 

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

glasova „PROTIV“ donosi 

O D L U K A  

o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

Članak 1. 

 U Odluci o komunalnom doprinosu ("Sluţbeni vjesnik" Grada Vukovara br. 7/04, 9/05, 

5/06, 7/06, 8/06, 2/07, 6/07, 7/08, 4/09, 7/09, 6/10 i 9/10) članak 3. mijenja se i glasi: 

" UtvrĎuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m³ graĎevine po vrsti 

objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, odreĎena u kunama po m³ 

graĎevine kako slijedi: 

1. za  I. zonu 80,00 kuna 

-  javne površine     49,30 kn 

- nerazvrstane ceste    25,70 kn 

- groblja      - 

- javna rasvjeta     5,00 kn 

2. za II. zonu 60,00 kuna 

- javne površine     37,00 kn 

- nerazvrstane ceste    19,30 kn 

- groblja      - 

- javna rasvjeta     3,70 kn 
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3. za III. zonu 50,00 kuna 

- javne površine       30,80 kn 

- nerazvrstane ceste      16,10 kn 

- groblja        - 

- javna rasvjeta       3,10 kn 

4. za IV. zonu 40,00 kuna 

- javne površine     24,60 kn 

- nerazvrstane ceste    12,90 kn 

- groblja      - 

- javna rasvjeta     2,50 kn 

5. za V. zonu 20,00 kuna 

- javne površine       12,30 kn 

- nerazvrstane ceste      6,40 kn 

- groblja        - 

- javna rasvjeta       1,30 kn 

6. za VI. zonu 10,00 kuna 

 

- javne površine       6,20 kn 

- nerazvrstane ceste      3,20 kn 

- groblja        -  

- javna rasvjeta       0,60 kn 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE ODLUKE O DOJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA VUKOVARA ZA 

2011. 

Uvodno obrazloţenje G. Bošnjak i D. Travarić – predsjednica Odbora za dodjelu javnih 

priznanja. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

S. Milaković – ispred Kluba vijećnika SDSS-a – nakon rasprave izjašnjavaju se da ne 

prihvaćaju. 

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

 

Predsjednik čita amandman vijećnika HDZ-a – da se generala Antu Gotovinu proglasi za 

počasnog graĎanina grada Vukovara. 

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: I. Gavrić, S. Milaković, G. Bošnjak, gradonačelnik i T. 

Dţanak. 

 

Nakon rasprave sa 18 glasova „PROTIV“ i 3 „SUZDRŢAN“ amandman nije prihvaćen. 

 

1. Prijedlog Nagrada za ţivotno djelo 

General-bojnik Blago Zadro posmrtno 

Sa 16 glasova „ZA“, 4 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŢAN“ donosi se  

O D L U K A 

O DODJELI NAGRADE ZA ŢIVOTNO DJELO 

I. 

General-bojniku Blagi Zadri, posmrtno za iznimnu hrabrost i poloţen ţivot u obrani 

grada Vukovara 1991., dodjeljuje se nagrada za ţivotno djelo. 
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II. 

 Nagrada iz točke I. ove Odluke bit će uručena supruzi pokojnog generala na svečanoj 

sjednici Gradskog vijeća koja će se odrţati povodom Dana grada Vukovara, 2. svibnja 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

2. Prijedlog Medalja Grada Vukovara 

Fra Benko Horvat  

Sa 16 glasova „ZA“ i 5 „SUZDRŢAN“ donosi se  

O D L U K A 

O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA 

I. 

Fra Benku Ivanu Horvatu, vukovarskom franjevcu zbog predanog rada s posebnom 

ljubavi na Duhovnoj obnovi svih vukovaraca, naročito u vrijeme povratka iz progonstva u 

Vukovar te poţrtvovnoj skrbi i radu na revitalizaciji i obnovi knjiţevne kulturne baštine grada 

Vukovara i Vukovarsko-srijemske ţupanije u Samostanskoj knjiţnici u Vukovaru, dodjeljuje se 

medalja Grada Vukovara.  

II. 

 Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja 

će se odrţati povodom Dana grada Vukovara, 2. svibnja 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

3. Prijedlog Medalja Grada Vukovara 

Stevan Grbatinić 

Sa 16 glasova „ZA“ i 5 „SUZDRŢAN“ donosi se  

O D L U K A 

O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA 

I. 

Gospodinu Stevanu Grbatiniću, za borbu za boljitak grada i njegovih graĎana u 

području sportskog ribolova i ribarstva, zaštiti prirode i ekologije, očuvanju i zaštiti kulturnih 

dobara i osnivanju Odbojkaškog sporta u Vukovaru, dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara. 

II. 

 Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja 

će se odrţati povodom Dana grada Vukovara, 2. svibnja 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

4. Prijedlog Medalja Grada Vukovara 

Zoran Hrgović 

Sa 16 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 4 „SUZDRŢAN“ donosi se  

O D L U K A 

O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA 

I. 

Gospodinu Zoranu Hrgoviću, za ostvarena zapaţena postignuća u razvoju gospodarstva 

u Vukovaru, čija tvrtka RES IMMOBILES uspješno posluje, ulaţe u tehnologiju i zapošljava 

nove radnike, dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara. 

II. 

 Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja 

će se odrţati povodom Dana grada Vukovara, 2. svibnja 2011. 
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Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

5. Prijedlog Medalja Grada Vukovara 

Ivan Galić 

Sa 16 glasova „ZA“, i 5 „SUZDRŢAN“ donosi se  

O D L U K A 

O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA 

I. 

Gospodinu Ivanu Galiću, za nesebični volonterski rad na skrbi o poloţaju osoba sa 

invaliditetom te za ostali dugogodišnji humanitarni rad i postignute rezultate u slikarstvu, 

dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.  

II. 

 Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja 

će se odrţati povodom Dana grada Vukovara, 2. svibnja 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

6. Prijedlog Medalja Grada Vukovara 

Ivica Arbanas 

Sa 16 glasova „ZA“, 3 „PROTIV“ i 2 „SUZDRŢAN“ donosi se  

O D L U K A 

O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA 

I. 

Gospodinu Ivici Arbanasu, za djelovanje tijekom Domovinskog rata na poloţaju 

zapovjednika postrojbi i zapovjednika obrane grada Vukovara čime je zaduţio grad te pokazao 

kako se istinski brani Hrvatska, dodjeljuje se Medalja Grada Vukovara.  

II. 

 Medalja iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja 

će se odrţati povodom Dana grada Vukovara, 2. svibnja 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

7. Plaketa Grada Vukovara 

Prof. Maja Dretvić i ţupski dječji zbor „Glasnici sv. Bone“ 

Sa 16 glasova „ZA“ i 5 „SUZDRŢAN“ donosi se  

O D L U K A 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

I. 

Profesorici Maji Dretvić, magistrici glazbene pedagogije i ţupskom dječjem zboru 

„Glasnici sv. Bone“, zbog uspješnog i kvalitetnog rada profesorice sa dječjim zborom koji 

postoji 10 godina i koji je ostvario zavidna umjetnička postignuća, meĎu kojima je objavljeni 

CD duhovne glazbe naziva „Pjevaju ti anĎeli“, dodjeljuje se Plaketa Grada Vukovara. 

II. 

 Plaketa iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja 

će se odrţati povodom Dana grada Vukovara, 2. svibnja 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

8. Plaketa Grada Vukovara 

Vini Rakić 
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Sa 16 glasova „ZA“ i 5 „SUZDRŢAN“ donosi se  

O D L U K A 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

I. 

Dr. sc. Vini Rakić, autorici i utemeljiteljici spomen akcije na opsadu Vukovara „I u 

mom gradu Vukovar svijetli“ koja je krenula iz Splita i kojom se na jednak način obiljeţava 18. 

studenoga već 10 godina, dodjeljuje se Plaketa Grada Vukovara. 

II. 

 Plaketa iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja 

će se odrţati povodom Dana grada Vukovara, 2. svibnja 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

9. Plaketa Grada Vukovara 

Ante Budimir 

Sa 16 glasova „ZA“ i 5 „SUZDRŢAN“ donosi se  

O D L U K A 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

I. 

Gospodinu Anti Budimiru, zbog organiziranja dovoza i postavljanja spomenika „Kriţ 

na ušću Vuke u Dunav“, dodjeljuje se Plaketa Grada Vukovara. 

II. 

 Plaketa iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja 

će se odrţati povodom Dana grada Vukovara, 2. svibnja 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

10. Plaketa Grada Vukovara 

Šime Vidulin 

Sa 16 glasova „ZA“ i 5 „SUZDRŢAN“ donosi se  

O D L U K A 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

I. 

Gospodinu Šimi Vidulinu, autoru i donatoru spomenika „Kriţ na ušću Vuke u Dunav“, 

jednog od prepoznatljivih simbola grada Vukovar u poslijeratnoj povijesti, dodjeljuje se 

Plaketa Grada Vukovara. 

II. 

 Plaketa iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja 

će se odrţati povodom Dana grada Vukovara, 2. svibnja 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

11. Plaketa Grada Vukovara 

Škola nogometa „Bubamara“ 

Jednoglasno se donosi  

O D L U K A 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

I. 

Nogometnoj školi „Bubamara“ Vukovar, zbog izuzetnih rezultata postignutih u radu sa 

djecom i mladima u uzrastu od 7 do 18 godina, dodjeljuje se Plaketa Grada Vukovara. 
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II. 

 Plaketa iz točke I. ove odluke bit će uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja 

će se odrţati povodom Dana grada Vukovara, 2. svibnja 2011. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ ZA 

FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 

Uvodno obrazloţenje dao je gradonačelnik. Predlaţe da naknada za razvoj iznosi 0,50 kn po 

m3 isporučene vode. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloţenom. 

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

S. Milaković – ispred Kluba vijećnika SDSS-a – ne prihvaća zbog povećanja cijene. 

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

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: gradonačelnik, T. Dţanak, S. Milaković, D. Crnogorac 

i V. Erak. 

 

Nakon rredsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 5 glasova 

„PROTIV“ donosi 

O D L U K A 

o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje 

gradnje komunalnih vodnih graĎevina 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrĎuje se obveza plaćanja naknade za razvoj za financiranje gradnje 

komunalnih vodnih graĎevina na području grada Vukovara (dalje u tekstu: naknada za razvoj), 

namjene kojima sluţi prihod od naknade za razvoj, obveznici plaćanja naknade za razvoj, 

osnovica naknade za razvoj, način obračuna i naplate naknade za razvoj, nadzor nad 

obračunom i naplatom naknade za razvoj. 

Članak 2. 

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici usluga javne vodoopskrbe na 

području grada Vukovara. 

Članak 3. 

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vode izraţena u 

kunama. 

Naknada za razvoj iznosi 0,50 kn/m
3
 isporučene vode. 

Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu 

vrijednost prilikom prikupljanja tih sredstava od obveznika plaćanja naknade. 

Članak 4. 

Naknada za razvoj obračunava Vodovod grada Vukovara d.o.o., kao javni isporučitelj 

putem računa za vodnu uslugu ispostavljenog obveznicima iz članka 2. ove odluke, na kojem 

se posebno iskazuje i naplaćuje u rokovima odreĎenim za naplatu vodne usluge.. 

Članak 5. 

Prihod od Naknada za razvoj koristiti će se za financiranje gradnje komunalnih vodnih 

graĎevina sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih graĎevina koje donosi Gradsko vijeće 

Grada Vukovara. 
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Članak 6. 

Sredstva naknade za razvoj prihod su Vodovoda grada Vukovara d.o.o., a koriste se 

isključivo za realizaciju Plana iz prethodnog članka ove odluke i istu Vodovod grada Vukovara 

d.o.o. ne smije koristiti za druge namjene. 

Članak 7. 
Vodovod grada Vukovara d.o.o. obvezuje se svaka tri mjeseca dostavljati pisana 

izvješća o stanju naplate naknade za razvoj kao i o utrošku sredstava naknade za razvoj 

Upravnom odjelu za ureĎenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno 

gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara. 

Vodovod grada Vukovara d.o.o. obvezuje se najkasnije do kraja mjeseca oţujka 

podnijeti Gradskom vijeću Grada Vukovara godišnje izvješće o naplaćenim i utrošenim 

sredstvima naknade za razvoj za prethodnu godinu. 

 

Odluka se prilaţe zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 16. 

PITANJA, PRIJEDLOZI – RAZNO 

 

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

Predsjednik – ne moţe udovoljiti zahtjevu vijećnika jer ne postoji mogućnost da se isto 

omogući za sve vijećnike i zato ne ţeli da se on ističe u odnosu na ostale. 

 

Dovršeno u 16,55 sati.  

 

 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sablić       Tomislav Dţanak 


