
S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

 

sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 30. lipnja 2011., u Gradskoj 

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

 

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

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

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

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

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

Ilija Vojnović, Miroslav Mikerević, Srđan Milaković, Dragan 

Crnogorac, Igor Gavrić, Robert Rapan  

 

Odsutni vijećnici: Krešimir Raguž i Đorđe Macut 

 

Ostali nazočni: Željko Sabo – gradonačelnik 

Željko Pinjuh- zamjenik gradonačelnika 

Danijela Stanković – zamjenica gradonačelnika 

Dejan Drakulić – zamjenik gradonačelnika 

Dragica Holoker-Radumilo, Đ. Njegić, Aranka Džalto, Siniša Kovačić - 

pročelnici Upravnih odjela 

M. Leko – direktor Komunalca 

I. Kamerla – direktor Tehnostana 

D. Foriš – direktor Vukovarske razvojne agencije 

M. Zebec – direktorica Vodovoda grada Vukovara 

Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća 

Ž. Pul – viši savjetnik za prostorno uređenje 

Tomislav Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika te predstavnici 

javnih medija 

 

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

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

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 28 od ukupno 30 vijećnika te 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik pita da li ima primjedbi na skraćeni zapisnik sa 4. i 5. sjednice Gradskog 

vijeća.  

Predsjednik daje na glasanje usvajanje skraćenog zapisnika sa 4. i 5. sjednice Gradskog vijeća 

održane 31. svibnja i 16. lipnja 2011 koji je jednoglasno prihvaćen. Potom daje na glasovanje 

usvajanje skraćenih zapisnika što je jednoglasno usvojeno. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

G. Bošnjak – govori da je iz medija upoznat o sanaciji cesta u gradu Vukovaru pa pita 

gradonačelnika da pojasni o kojem dijelu grada se radi, i konkretno o kojim ulicama. Izražava 

zadovoljstvo što se primjećuje da je grad Vukovar postao gradilište. 

 

Gradonačelnik – odgovara da se radi o investiciji od cca 2 miliona kuna, što je i usvojeno kroz 

proračun. Riječ je o desetak ulica za koje je provedena javna nabava te je potpisan ugovor sa 

tvrtkom Osijek gradnja, rok završetka radova je oko 60 dana. Potpisan je i ugovor za sanaciju 
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Kolodvorske ulice, a to nije sve za ovu godinu. Dalje govori da očekuje da će ujesen biti 

raspisan natječaj za još neke ulice i ceste, a sve ovisi o tempu gradnje i daljnjim pregovorima te 

o završetku izgradnje kanalizacije u nekim ulicama. Natječaji će biti ciljano raspisivani, kad se 

završe radovi ispod zemlje kreće se u daljnje postupanje kako ne bi bilo duplih radova. A ulice 

koje su sada u sanaciji su Dalmatinska, Plitvička, Dubrovačka, Ive Tijardovića, Augusta 

Cesarca, Šibenska, Ljubljanska, Osiječka, Zelena, Vijeća Europe i Kolodvorska. Napominje da 

će kroz akciju „Solidarnost za Vukovar“ Grad Trogir obnoviti Dalmatinsku ulicu, Grad Šibenik 

Šibensku ulicu, a u tijeku su i pregovori da se udruženje hrvata iz Ljubljane također uključe u 

akciju te bi financirali sanaciju Ljubljanske ulice. 

 

G. Bošnjak – zahvaljuje na odgovoru, pohvaljuje sve ove akcije i inicijative i govori da se nada 

da će građani biti zadovoljni. 

 

D. Barna – govori da je gradonačelnik svojevremeno vrlo pompozno podnio prijave Državnom 

odvjetništvu protiv ondašnjih članova Skupštine Vukovarske gospodarske zone, predsjednika 

Skupštine, predsjednika Nadzornog odbora i direktora zone pa ga zanima da li je od 

odvjetništva dobio kakav odgovor odnosno u kojoj je to fazi, da li je pokrenut postupak ili je 

prijava odbijena. 

 

Gradonačelnik – odgovara da se o predmetima u postupku ne raspravlja i stoga ne želi 

komentirati taj slučaj dok postupak ne bude završen. 

 

D. Barna – nezadovoljan odgovorom pita da li je dobio odgovor Državnog odvjetništva. 

 

Gradonačelnik – odgovara da ne želi govoriti o tome do okončanja spora. 

 

M. Ivanković – pita gradonačelnika smatra li ispravnim postupkom svoje izbivanje sa koncerta 

povodom Dana državnosti koji je organizirala Vlada RH, a zna se da je na koncertu bio 

nazočan državni vrh na čelu sa premijerkom Jadrankom Kosor. Iznosi stav građana koji su 

komentirali da takav postupak nije doličan. 

 

Gradonačelnik – 24. lipnja nakon dogovora državnog protokola, predsjednika, Vlade i Grada, 

Grad Vukovar nije bio upoznat sa tim događanjem. 9 dana prije (17. lipnja) Dana državnosti 

stigao je poziv iz Ureda predsjednika RH koji ukazuje čast Gradu Vukovaru i poziva 

gradonačelnika na svečani koncert povodom Dana državnosti. 24. lipnja oko 11 sati stigao je 

faksirani poziv od strane Ureda župana koji poziva u ime predsjednice Vlade RH na koncert 

povodom Dana državnosti koji se održava dan kasnije. Grad Vukovar nitko nije upitao niti 

tražio dozvolu za održavanje istog u dvorištu muzeja. U ovom trenutku ni na koji način ne želi 

politizirati, ali mu je ukazana čast što je ispred Grada Vukovara, građana i vijeća dobio poziv 

predsjednika RH na svečani koncert. U okviru događanja u gradu Vukovaru prisutni su bili 

zamjenici i predsjednik Gradskog vijeća, smatra da oni nisu ništa manje biti i da je sasvim 

uredu što je on bio taj dan u Zagrebu. 

 

M. Ivanković – mišljenja je da ono što je gradonačelnik rekao je sporedno, ističe važnost 

gradonačelnika da ispred svoga grada dočeka premijerku i smatra da je po njenom mišljenju i 

mišljenju građana trebao druge aktivnosti odgoditi i da nije smio toga dana napustiti Vukovar, 

a to je suština. Napominje da su građani duboko razočarani i pitaju se da li je to moguće. 

 

Gradonačelnik – odgovara da sve zavisi sa kojim građanima je vijećnica razgovarala. 

Napominje da ne želi komentirati stavove i komentare onih građana koji su se njemu osobno 
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obratili, ali napominje da on nije napustio grad Vukovar; domaćini su bili ovdje, a to su 

zamjenici i predsjednik Gradskog vijeća. Ističe da je sudjelovao u protokolu do koncerta. 

 

A. Jakumetović – traži pojašnjenje gradonačelnika vezano za potporne zidove u Ulici Antuna 

Augustinčića. U godišnjaku iz 2009. napisano je da su potporni zidovi izgrađeni i sanirani, 

međutim napominje da građani iz spomenute ulice imaju i dalje problem jer im se brdo urušava 

u dvorište. Pita zašto je u godišnjaku navedeno da je isto napravljeno i sanirano. 

 

Gradonačelnik – komentira da je u gradu Vukovaru konfiguracija tla takva kakva je i postoje 

samim položajem i strukturom opasnosti od urušavanja. Dalje govori da je izgradnja potpornih 

zidova skupa investicija i Grad je kandidirao Ministarstvu regionalnog razvoja projekte i 

nastavak izgradnje potpornih zidova. Nažalost Vlada RH i ministarstvo su odgovorili 

negativno; da nema novaca. A konkretno o potpornom zidu u spomenutoj ulici daje riječ 

Žaklini Pul da dopuni odgovor. 

 

Ž. Pul – izvještava da je projektna dokumentacija izrađena za taj dio potpornog zida, ishođeno 

je odobrenje za gradnju i čekaju se financijska sredstva, cca. 1.500.000,00 kn za 50-tak metara 

zida. Grad je spreman i kad uspiju doći do sredstava spomenuti problem biti će otklonjen. 

Svjesna je ozbiljnosti situacije i slučaj je zabilježen i medijski. 

 

A. Jakumentović – napominje da se slaže da je situacija ozbiljna, ali napominje da u godišnjaku 

piše da je taj potporni zid izgrađen i napominje da se na takav način građanima prezentira da je 

nešto izgrađeno, a nije. 

 

Gradonačelnik – odgovara da je došlo do greške, izrađena je dokumentacija, a tadašnjeg 

pročelnika koji je odgovoran za istu informaciju nije mogao kazniti. Govori da je tadašnji 

pročelnik pogriješio. 

 

T. Šota – dio građana koji se bave sportom, pogotovo oni koji se bave kuglanjem, postavljaju 

pitanje vezano za kuglanu u Borovu naselju. S obzirom da je primopredaja kuglane izvršena 

15. ožujka, koja je jadan u nizu projekata koje je isfinancirala Vlada RH preko Fonda za 

obnovu i razvoj grada Vukovara, pitaju kada će se tamo moći početi kuglati, da li je odabran 

koncesionar odnosno nositelj za upravljanje kuglanom, a ako nije kada će to biti i zašto još isto 

nije učinjeno. Objekt stoji neiskorišten, a građani žele kuglati. 

 

Gradonačelnik – govori da vlasnički odnosi nisu riješeni, Grad Vukovar nije dobio taj objekt. 

Grad plaća troškove sportske dvorane, ali vlasnički odnosi još nisu riješeni. Pozvat će 

predsjednicu Fonda na sastanak da se ovaj slučaj riješi, da se vidi kome je taj objekt predan. 

Govori da nema informaciju da je isto u cijelosti završeno i predano. 

 

Predsjednik – konstatira da to nije dobra suradnja između Grada, Fonda i Zajednice sportskih 

udruga i napominje da se to treba riješiti. 

 

Bjelajac – postavlja pitanje vezano za kanalizaciju u Sotinu; u kojoj je fazi ista. 

 

M. Zebec – odgovara da je ishođena lokacijska dozvola, ali po idejnom projektu na temelju 

kojeg je ista ishođena, predviđeno je spajanje Sotina na lokaciju Vučedol od koje je ovo 

Gradsko vijeće odustalo i donijelo drugačiju odluku. Slijedom toga mora se raditi novelacija 

postojeće projektne dokumentacije i riješiti sa samostalnim uređajem kada je u pitanju Sotin 

kao naselje za pročišćavanje. Sama izrada projektne dokumentacije se nalazi u proračunu za 
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ovu godinu, a kada budu osigurana sredstva od strane Grada ići će se u raspisivanje natječaja. 

Stručnjaci su to procijenili neisplativim s obzirom na broj stanovnika. 

 

D. Buljan – pita vezano za košnju trave na groblju. Primijetio je da iz grobova bez nadgrobne 

ploče izrasta trava visine preko jednog metra što čini ružnu sliku i teško je prolaziti. Zanima ga 

što se može učiniti po tom pitanju. 

 

M. Leko – odgovara da je tvrtka Komunalac dobila na upravljanje i održavanje groblja. A što 

se tiče grobnih mjesta ono je uređeno tako da svatko svoje grobno mjesto sam održava. Tvrtka 

održava staze i okoliš okolo groblja.  

 

D. Buljan – pita da li se tu nešto može poduzeti, s obzirom da ima i nesavjesnih koji svoja 

grobna mjesta ne održavaju. 

 

Gradonačelnik – komentira da je dužnost vlasnika grobnih mjesta da ih i održavaju, ali postoji 

činjenica da neki to ne čine. Kaže da preko komunalnih reda ti nesavjesni građani trebaju dobiti 

opomenu i nakon toga treba ih se kazniti. Posredstvom tvrtke Komunalac oni koji ne održavaju 

grobno mjesto trebaju dobiti kaznu. Problem je i naplaćivanje istih jer po ispostavi računa 

tvrtka je dužna platiti PDV. Govori da on kao gradonačelnik ne može natjerati direktora 

Komunalca da to učini i kaže da ne može shvatiti da netko uopće može dozvoliti da sa 

njegovog grobnog mjesta raste korov. 

 

Predsjednik – nadovezuje se na temu i govori da postoji i određeni broj grobnih mjesta koji 

više nemaju vlasnika i to je problem.  

 

M. Vincetić – pita vezano za gradnju kružnog toka na križanju Kudeljarske i Vinkovačke ulice; 

da li je isto u planu i kada. 

 

Gradonačelnik – odgovara da je kružni tok u planu i da se sa gradnjom trebalo početi, ali prije 

dvadesetak dana održan je sastanak sa izvođačima (Hrvatske ceste i Vodovod grada Vukovara) 

i došli su do spoznaje da je došlo do propusta od strane projektanta. I vezano za to potrebna su 

dodatna financijska sredstva da bi početak izgradnje kružnog toka mogao započeti. Očekuje da 

će u skoro vrijeme Hrvatske ceste to uspjeti realizirati i da će početi izgradnja. 

 

M. Miladinov – kroz medije je popratila gradonačelnikovu radnu posjetu gradu Rijeci i 

Šibeniku te pita da gradonačelnik nešto više kaže o istom. 

 

Gradonačelnik – Grad Šibenik je grad prijatelj sa gradom Vukovarom i grad prijatelj djece i 

dječjih festivala. Razgovori su usmjereni na akciju Solidarnost za Vukovar kroz koju bi grad 

Šibenik obnovio Šibensku ulicu u Vukovaru. Posjeta Rijeci je vezana za suradnju grada Rijeke 

i Vukovara i potpisivanje ugovora o nastavku suradnje sa Primorsko-goranske županijom kroz 

akciju Solidarnost za Vukovar gdje je potpisan sporazum u vrijednosti 400.000,00 kn za 

financiranje početka izgradnje sportskih igrališta na Trpinjskoj cesti, a kreće se sa bočalištem. 

 

M. Miladinov – zadovoljna odgovorom napominje da joj se također obraćaju građani i 

pohvaljuju gradonačelnika za ostvarene rezultate kako njegove tako i njegova cijelog tima. 

 

I. Gavrić – napominje da je njegovo prvo pitanje vezano za točku 7. Dnevnog reda, a to je 

povećanje cijene karte gradskog prijevoza. Napominje da postoji problem sa neovlaštenim 

taksistima, onima koji nemaju obrtnicu za prijevoz putnika (to ima samo jedna osoba u gradu), 
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pa ga zanima kako stati na kraj onima koji posao otimaju tvrtki Čazmatrans i gospodinu koji 

ima obrtnicu. Drugo pitanje je vezano za prethodnu sjednicu Gradskog vijeća gdje je 

gradonačelnik dao potporu inicijativi predsjednika Gradskog vijeća o problemu zapošljavanja 

vukovaraca u državnim institucijama – što se konkretno može poduzeti po tom pitanju.  

 

Gradonačelnik – Grad Vukovar nema ovlasti kako riješiti problem „divljih“ taksista, to treba 

regulirati državni inspektorat. Grad Vukovar može jedino putem dopisa nadležnim 

institucijama i istupima u medijima pokušati usmjeriti na taj problem. Nadležni inspektor koji 

vrši kontrolu i nadzor je u Osijeku i on određenim danima dolazi u Vukovar i uz pomoću 

policije vrši nadzor i provjeru, a tih dana „divljih taksista“ nema i na taj način izbjegnu 

odgovornost. S tim problemom je jako dobro upoznat i željelo se skrenuti pozornost 

nadležnima da bi trebao inspektor više vremena boraviti na terenu u Vukovaru, ali to nije 

uspjelo. Inspektor pokriva određeno područje i imaju svoj režim rada. Grad po tom pitanju, 

nažalost, ne može ništa učiniti. Što se tiče zapošljavanja vukovaraca u državnim institucijama 

napominje da se o toj problematici istupalo u medije u nekoliko navrata. Grad Vukovar kao i 

gradske tvrtke zapošljavaju kadrove sa područja grada Vukovara, ali na druge državne 

institucije ne može Grad utjecati. Napominje da su i on i predsjednik Gradskog vijeća pokušali 

razgovorima sa predsjednikom RH utjecati da se to promijeni, da se u okviru zakonskih 

mogućnosti to uredi. Trenutno se zakonski ne može tako urgirati jer zakon to ne podržava, pa 

čak ni u Gradskoj upravi. Ali se pokušalo „staviti“ napomenu, kad smo već područje od 

posebne državne skrbi da se ugradi članak u zakonu koji bi ljudima sa tog područja dalo 

prednost kod zapošljavanja. Nije problem napisati dopis kojim bi se skrenula pažnja na 

problem kod zapošljavanja, već je problem kome isti uputiti. 

 

R. Rapan – upućuje pitanje gradonačelniku vezano za obilježavanje državnih praznika i 

blagdana, konkretno za obilježavanje Dana državnosti i ističe da je prilikom polaganja vijenaca 

uočen izostanak zamjenika gradonačelnika g. dejana Drakulića iz redova SDSS-a. zanima ga iz 

kojeg razloga zamjenik Drakulić izbjegava protokolarne obaveze i time ignorira i državu 

Hrvatsku i Grad Vukovar što smatra krajnje neprimjerenim jer on kao visoko pozicionirani 

državni dužnosnik prima plaću od iste te države. 

 

Gradonačelnik – odgovara da je na taj dan, 25. lipnja, došao s puta i uočivši da zamjenika g. 

Drakulića nema, pitanje je uputio osobi zaduženoj za protokol i dobio odgovor da g. Drakulić 

koristi dane godišnjeg odmora. Napominje da su na svečanosti povodom obilježavanja Dana 

državnosti, kod predsjednika RH, bili prisutni potpredsjednik Vlade RH g. Slobodan Uzelac i 

g. Milorad Pupovac, ispred SDSS-a. Zaključuje da predstavnici SDSS-a ne izostaju sa takvih i 

sličnih događanja u Zagrebu i mišljenja je da nakon posjeta predsjednika Tadića Vukovaru, i 

susreta dvaju predsjednika, Ive Josipovića i Tadića, je sazrjelo vrijeme da zajedno učestvujemo 

u protokolima kod obilježavanja praznika i blagdana u Vukovaru, kako se to i čini na državnom 

nivou. Dužnost je svakog pojedinca i konkretno zamjenika g. Drakulića da bude prisutan, ali 

ako to i ne učini on ga ne može kazniti. 

 

M. Mikerević – pita gradonačelnika da li zna tko je u Borovu naselju nadležan za zaštitu 

građana od pasa. Od uređenja perivoja Miše Barne učestalo građani dolaze i tamo šeću svoje 

pse i misli da je to neprimjereno, jer treba za tim psima počistiti. 

 

Gradonačelnik – problem sa građanima koji šeću svoje kućne ljubimce na neprimjerenim 

mjestima i time ugrožavaju građane treba riješiti policija. Jasno i na vidljivom mjestu je 

postavljen znak i takve probleme rješava policija. Dalje govori da će ispred Grada uputiti dopis 
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policiji da obrate pažnju na one koji šeću pse na neprimjeren način i da ih upozoravaju ili 

kažnjavaju. 

 

D. Crnogorac – ističe da je ove godine u planu bila izgradnja parkirališta. Pohvaljuje što se 

pokušava spriječiti parkiranje na zelenim površinama, ali nije donesena odluka da se postave 

betonske ili željezne prepreke da bi se spriječilo parkiranje na zelenim površinama. Grad nije 

ponudio nikakvu alternativu onima koji nemaju gdje parkirati. Problem je parkiranje na 

Olajnici i u Županijskoj ulici, a samim time je to problem i sigurnosti na tim cestama. Stanari 

na Olajnici nemaju gdje parkirati što je neprimjereno te ga zanima zašto se naplaćuju kazne, a 

Grad nije napravio dovoljan broj parkirnih mjesta. Spominje problem parkiranja onih koji rade 

u ustanovama u Županijskoj ulici i onih koji koriste usluge tih ustanova.  

 

Gradonačelnik- odgovara da je to je problem svakog grada i uvijek će nedostajati parkirnih 

mjesta. Komentira tko donosi odluku o zabrani parkiranja na zelenim površinama i skreće 

pozornost da to nije Grad Vukovar. U dogovoru sa policijom neke ulice u okolici Županijske će 

biti jednosmjerne kako bi se omogućila parkirna mjesta u njima, Grad ima obavezu napraviti 

parkirna mjesta za one koji rade u ustanovama u tim ulicama i za one koji tamo stanuju i koji 

koriste usluge istih. Napominje da je učinjen propust što te iste ustanove nisu osigurale i 

izgradile parkirališta za svoje potrebe i potrebe građana kao što su tu obvezu imale neke druge 

institucije, za primjer spominje Zagrebačku banku. Napominje da će u dogledno vrijeme doći 

će na red i parkirališna mjesta na Olajnici. 

 

D. Crnogorac – komentira da se prije trebalo osigurati parkiralište, a tek potom stavljati 

betonske i željezne prepreke. Spominje da je mišljenja da postoji rješenje, npr. davanje 

zemljišta u koncesiju kako bi se osigurala parkirna mjesta ili slično. A rješenje parkiranja 

Zagrebačke banke ne prihvaća kako kvalitetno jer napominje da i ne zna gdje je to parkirno 

mjesto. Komentira da bi bio zadovoljan kad bi se pronašla alternativa prije postavljanja 

prepreka na zelenim površinama. 

 

Gradonačelnik – komentira da će nastojati ponuditi alternativu, ali prepreke se neće micati. Ne 

može se dopustiti da se zelene površine uništavaju. 

 

I. Vojnović – pita kada će Ulica SR Njemačke i Radnička ulica krenuti u sanaciju jer su u vrlo 

lošem stanju. Komentira da na dječjim igralištima koja su izvan centra grada nema niti jedna 

klupa, pita da li je moguće da se za to nema novaca. 

 

Gradonačelnik – odgovara da će sporne ulice ići u sanaciju u drugoj fazi, napominje da je ulica 

SR Njemačke najduža ulica i misli da Grad neće imati dovoljno sredstava da cijelu sanira ali 

napominje da će se naći neko alternativno rješenje. Za dječja igrališta govori kako su klupe 

odabrane i uskoro će te klupe doći i građani će biti zadovoljni. 

 

I. Vojnović – komentira da se problem u Ulici SR Njemačke odnosi na dovršenje staze. 

 

Gradonačelnik – odgovara da su staze u programu i uskoro će krenuti radovi. 

 

S. Milaković – pita gradonačelnika što je sa dopisom koji je uputio prije 15-tak dana , a odnosi 

se na nezakoniti akt Gradskog vijeća o donošenju Rješenja o imenovanju Upravnih vijeća, jer 

nisu poštovane odredbe o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika srpske nacionalne manjine. 

Tražio je od gradonačelnika da iskoristi svoje ovlasti i spriječi od primjene nezakonite akte i 
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pokrene ispitivanje zakonitosti istih. Pita gradonačelnika što namjerava poduzeti jer nije dobio 

odgovor. 

 

Gradonačelnik – komentira da on kao gradonačelnik nema takove ovlasti jer spomenuti akt nije 

opći i kaže da ne namjerava učiniti ništa po tom pitanju. 

 

S. Milaković – komentira da je mišljenja kako se može nešto poduzeti, kao što je upućivanje 

nadzora od nadležnih na taj akt što će i sam učiniti. Napominje da će uložiti i Ustavnu tužbu 

protiv akata Gradskog vijeća koji po njegovu mišljenju nisu zakoniti. 

 

Gradonačelnik – komentira da vijećnik zna da on kao gradonačelnik ne može ništa učiniti, a 

zna što on sam može učiniti i govori da to i treba učiniti. 

 

S. Milaković – postavlja pitanje namjenskih sredstava od prodaje stanova u vlasništvu RH. 

Komentira da se dosta sredstava skupilo i pita što se događa sa istima, za što se ona štede.  

 

Gradonačelnik – komentira da je vijećnik vrlo drzak i upućuje molbu predsjedniku Gradskog 

vijeća da ga zaštiti od takvih pitanja jer na ista ne želi odgovarati. Sredstva se troše po odluci i 

dozvoli ministarstva. Želio bi da zajednički odluče što je građanima potrebno, spominje bazen i 

želi da zajednički dođu do neke kvalitetne ideje ili prijedloga.  

 

s. Milaković – ne misli da je njegovo pitanje drsko jer gradonačelnik nije vijećnike izvijestio 

što je sa tim novcem a oni imaju pravo znati. Komentira da je obnova zgrada vrlo loše 

napravljena i ima puno potreba kako bi se ta sredstva mogla iskoristiti; za parkirališta, liftove i 

slično. Mišljenja je da je korisnije ta sredstva utrošiti za takve stvari.  

 

Gradonačelnik – govori vijećniku da je nabrojao ono što i je u planu za što će se ta sredstva i 

trošiti. 

 

V. Erak – komentira probleme održavanje grobnih mjesta. On kao vlasnik jednog komentira da 

je dobio uplatnicu od Komunalca za održavanje grobnog mjesta i ne vidi razlog plaćanja istog 

ako ga sam održava. 

 

Predsjednik – komentira da neće duljiti i da će vijećnik odgovor dobiti kad Komunalac bude na 

redu sa svojom točkom. 

 

P. Karaula – osvrće se na pisani odgovor vezan za postavljanje zastava na Trpinjskoj cesti i 

autobusnom kolodvoru te smatra da to nije neki trošak za Grad i da dvije zastave neće uništiti 

gradski proračun. Pita zbog čega su ta dva mjesta skinuta iz odluke. 

 

Gradonačelnik – kaže da se na Trpinjskoj cesti gradi objekt, Spomen dom, i tamo će biti 

zastave. A što se tiče autobusnog kolodvora pojašnjava da je takva odluka donesena. 

 

Z. Dedić – upućuje pitanje gradonačelniku vezano za gradnju novog semafora na Sajmištu, 

komentira da ne vidi funkcionalnost istog i pita zašto nije napravljen kružni tok te pita tko 

izvodi tamo radove. Također komentira novo napravljeno ugibalište za djecu koja koriste 

prijevoz do škole i napominje da se previše ušlo na nogostup i nema mjesta za proći sa 

kolicima. 
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Gradonačelnik – odgovara da radove na spomenutoj prometnici izvode Županijske ceste, 

odnosi se na proširenje i produženje te ulicu. Što se tiče ugibališta govori da će sa direktorom 

Komunalca obići sporno ugibalište i vidjeti što se može učiniti. 

 

Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik predlaže da se pristupi usvajanju Dnevnog reda i pita ima li tko od 

vijećnika kakvih primjedbi. 

 

S. Milaković – kaže da ima prijedlog za dopunu Dnevnog reda koja se odnosi na utvrđivanju 

nadležnosti Komisije za rješavanje stambene problematike jer su se obavezali donijeti takvu 

Odluku. On je ispred Kluba vijećnika dostavio prijedlog ove Odluke i traži da se ona uvrsti u 

Dnevni red. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog S. Milakovića za uvrštavanje dopunske točke te se sa 

12 glasova „ZA“ i 16 glasova „PROTIV“ isti ne usvaja. 

 

D. Barna – kaže da ima prijedlog za dopunu Dnevnog reda – donošenje Odluke na temelju 

zahtjeva Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara o očitovanju nastavka rada na projektu 

rekonstrukcije dvoranskog plivališta u Borovu naselju. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog D. Barne za uvrštavanje dopunske točke u Dnevni red 

te se isti jednoglasno usvaja. 

 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda sa dopunskom 

točkom, te se sa 24 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“ usvaja  

 

D N E V N I  R E D 

1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Tehnostana d.o.o. Vukovar za 

2010. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Kamerla) 

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Komunalca d.o.o. Vukovar za 

2010. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i M. Leko) 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Vodovoda Grada Vukovara 

d.o.o. za 2010. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i M. Zebec) 

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Vukovarske gospodarske zone 

d.o.o.  za 2010. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Njegić) 

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Razvojne agencije Vukovar 

d.o.o.  za 2010. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Foriš) 

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. Vukovar za kratkoročno 

zaduženje. 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i M. Leko) 

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Čazmatransu d.o.o. Vukovar  za povećanje 

cijene mjesečne karte za umirovljenike 

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

8. Donošenje Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić) 
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9. a) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog 

plana  uređenja Grada Vukovara 

b) Donošenje Odluke i izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog 

urbanističkog plana Vukovara 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Đ. Njegić) 

10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Županijske ulice 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Đ. Njegić) 

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Veslačkom klubu Vukovar za korištenje 

imena Grada Vukovara u nazivu čamca 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić) 

12. Donošenje Odluke na temelju zahtjeva Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara o 

očitovanju nastavka rada na projektu rekonstrukcije dvoranskog plivališta u Borovu 

naselju 

(Izvjestitelj: D. Barna) 

13. Pitanja, prijedlozi - razno 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA 

TEHNOSTANA D.O.O. VUKOVAR ZA 2010. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak, predsjednik Odbora za financije i proračun i I. 

Kamerla, direktor tvrtke Tehnostan. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a –  prihvaća se i napominje da se nada da će u 

buduće gubici biti sanirani. 

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

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

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: M. Mikerević, I. Kamerla, I. MihajlovićS. Milaković, V 

Erak i D. Crnogorac. 

Nakon rasprave Klub vijećnika SDSS-a prihvaća ovo izvješće 

 

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

O  D  L  U  K  A 

Prihvaća se Financijsko izvješće trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar za 2010. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA 

KOMUNALCA D.O.O. VUKOVAR ZA 2010. 

Uvodno obrazloženje dao je G. Bošnjak, predsjednik Odbora za financije i proračun i M. Leko, 

direktor Komunalca d.o.o.. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a –  prihvaća se. Napominje da realno stanje nije 

takvo kakvo je papirnato prikazano. 

S. Milaković ispred Kluba vijećnika SDSS-a – izjasniti će se nakon rasprave. 
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I. Gavrić ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – izjasniti će se nakon rasprave. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: I. Gavrić, D. Crnogorac, S. Šijaković, M. Leko, V. 

Erak, R. Rapan, M. Miladinov, S. Mialković, M. Ivanković, Z. Dedić, P. Karaula, M. 

Mikerević, gradonačelnik, D. Barna i T. Šota. 

 

Nakon rasprave: 

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

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

 

Na sjednici je prisutno 27 vijećnika. P. Augustinov napustio vijećnicu. 

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

glasova „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ donosi 

O  D  L  U  K  A 

I 

Prihvaća se Financijsko izvješće trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar za 

2010. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA 

VODOVODA GRADA VUKOVARA D.O.O. ZA 2010. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak, predsjednik Odbora za financije i proračun i M. 

Zebec, direktorica Vodovoda d.o.o. 

 

Na sjednici prisutno 28 vijećnika, P. Augustinov se vratio. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

I. Mihajlović - ispred Kluba vijećnika HDZ-a –  ne 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: M. Mikerević, S. Milaković, D. Crnogorac, M. Zebec i 

Z. Dedić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O  D  L  U  K  A 

Prihvaća se  Financijsko izvješće trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. 

Vukovar za 2010. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA 

VUKOVARSKE GOSPODARSKE ZONE D.O.O.  ZA 2010. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak, predsjednik Odbora za financije i proračun i Srđan 

Milaković. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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 – prihvaća se. 

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

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: R. Rapan, S. Milaković, D. Crnogorac, G. Bošnjak, D. 

Barna, gradonačelnik i I. Mihajlović . 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O  D  L  U  K  A 

Prihvaća se Financijsko izvješće trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona 

d.o.o. Vukovar za 2010. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA RAZVOJNE 

AGENCIJE VUKOVAR D.O.O.  ZA 2010. 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak, predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Foriš, 

direktor Razvojne agencije. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

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

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

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

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: S. Milaković, D. Foriš, M. mikerević, D. barna i D. 

Crnogorac.  

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te jednoglasno donosi 

O  D  L  U  K  A 

Prihvaća se Financijsko izvješće trgovačkog društva Razvojna agencija Vukovar d.o.o. 

za 2010.  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI KOMUNALCU D.O.O. 

VUKOVAR ZA KRATKOROČNO ZADUŽENJE 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak predsjednik Odbora za financije i proračun i M. Leko, 

direktor Komunalca d.o.o. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

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

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 
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O D L U K A 

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vukovar za produženje na rok 

od jedne godine i povećanje na iznos od 2 miliona kuna kratkoročnog kredita kod Hypo Alpe-

Adria banke, koji će se koristiti za potrebe nabave obrtnih sredstava i materijala. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ČAZMATRANSU D.O.O. 

VUKOVAR  ZA POVEĆANJE CIJENE MJESEČNE KARTE ZA UMIROVLJENIKE 

 

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

Holoker-Radumilo, pročelnica UO. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

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

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

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

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: I. Mihajlović, D. Holoker-Radumilo, predsjednik, S. 

Milaković, G. Bošnjak, D. Crnogorac, B. Šašić i gradonačelnik. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog Čazmatransa te se sa 24 glasa „PROTIV“ i 4 

„SUZDRŽAN“ donosi 

O D L U K A 

Ne prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Čazmatrans Vukovar d.o.o. za povećanje 

cijene pokaznih karata osoba starijih od 65 godina.  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE STATUTA O IZMJENI I DOPUNI 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. 

 

I. Gavrić ispred Kluba HSP-a dr. A. Starčević daje amandman. 

U raspravi po amandmanu su sudjelovali: S. Milaković, B. Šašić, gradonačelnik, G. Bošnjak, 

D. Crnogorac, D. Drakulić i predsjednik. 

Nakon rasprave po amandmanu predsjednik daje isti na glasovanje te je sa 11 glasova „ZA“ i 

17 „PROTIV“ isti odbijen. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

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

I. Vojnović – ispred Kluba vijećnika SDSS-a – ne prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 23 glasa „ZA“ , 4 „SUZDRŽAN“ i 1 

„PROTIV“ donosi 

STATUT 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA VUKOVARA 

Članak 1. 

U Statutu Grada Vukovara (“Službeni vjesnik“ Grada Vukovar  br. 4/09), Članak 21. 

mijenja se i glasi: 

„Kada je prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja gradonačelnika i njegovih 

zamjenika dao potreban broj birača određen člankom 20. člankom 3. ovog Statuta, Gradsko 

vijeće mora donijeti Odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od  dana prijema 

prijedloga.“ 

Članak 2. 

U članku 23., i riječi: „odnosno na području za koje se raspisuje referendum“, brišu se. 

      Članak 3. 

U članku 26. stavku 1. i 4. ispred riječi: „zborova građana“ dodaje se riječ: „mjesnih“. 

      Članak 4. 

U članku 27. stavku 1. ispred riječi: „zbor građana“ dodaje se riječ „mjesni“, a riječi: 

„predsjednik Gradskog vijeća“  zamjenjuje se riječima: „Vijeće mjesnog odbora“. 

 U stavku 2. ispred riječi: „zboru građana“ dodaje se riječ „mjesnom“, a ispred riječi: 

„zbor građana“ dodaje se riječ: „mjesni“. 

 U stavku 3. ispred riječi: „zboru građana“ dodaje se riječ: „mjesnom“. 

Članak 5. 

U članku 32. Stavku 1. Točki 18. Iza riječi „imenuje“, dodaju se riječi: “i razrješava“. 

      Članak 6. 

U članku 34. stavku 1. alineja 1. riječ: „zastupa“ mijenja se i glasi: „predstavlja“. 

      Članak 7. 

U članku 47. stavku 3. iza točke 29. dodaje se nova točka 30. koja glasi:  

„30. osniva savjetodavna tijela i imenuje savjetnike radi davanja stručnih mišljenja i 

predlaganja rješavanja određenih pitanja iz područja koja ne spadaju u djelokrug upravnih tijela 

Grada“. 

Dosadašnja točka 30. postaje točka 31. 

Članak 8. 

U članku 70. stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi: „4. Mjesni odbor 

Trokut“, dosadašnje točke 4. do 8. postaju točke 5.do 9. 

 

Statut se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

a) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I 

DOPUNA PROSTORNOG PLANA  UREĐENJA GRADA VUKOVARA 

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

normativnu djelatnost i Ž. Pul, viši savjetnik za prostorno uređenje. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

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

I. Vojnović – ispred Kluba vijećnika SDSS-a – prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Grada Vukovara 

Članak 1.  

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna PPUG Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada 

Vukovara broj 6/09, 7/09, 6/10 i 9/10) članak 4., podstavak 8. mijenja se i glasi: 

„- proširenje obuhvata GUP grada Vukovara i granice građevinskog područja grada Vukovara 

za katastarske čestice br.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17 i 6963 sve k.o. Vukovar;“ 

Članak 2. 

U članku 7., podstavak 2. mijenja se i glasi: 

„- proširiti granice građevinskog područja, kao i obuhvat GUP-a grada Vukovara površinama 

koje omogućuju razvoj gospodarstva;“ 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

b) DONOŠENJE ODLUKE I IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I 

DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA VUKOVARA 

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

normativnu djelatnost i Ž. Pul, viši savjetnik za prostorno uređenje. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

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

I. Vojnović – 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 

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna 

Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 

Članak 1.  

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara 

(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj 6/09, 7/09, 6/10 i 9/10) članak 4., podstavak 7. 

mijenja se i glasi: 

„- uskladiti rješenje na povećenom obuhvatu građevinskog područja za katastarske čestice br. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17  i 6963 sve k.o. Vukovar;“ 

Članak 2. 

Članak 5. mijenja se i glasi: 

„ Prostorni obuhvat Izmjena i dopuna Plana je obuhvat GUP-a grada Vukovara uvećan za 

katastarske čestice br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17 i 6963 sve k.o. Vukovar.“ 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI DETALJNOG PLANA UREĐENJA 

ŽUPANIJSKE ULICE 

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

normativnu djelatnost i Ž. Pul, viši savjetnik za prostorno uređenje. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

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

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

I. Vojnović – ispred Kluba vijećnika SDSS-a – izjasniti će se nakon rasprave. 

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

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: S. Milaković, Ž. Pul, predsjednik, D. Crnogorac i I. 

Mihajlović. 

Nakon rasprave I. Vojnović – ispred Kluba vijećnika SDSS-a – prihvaća se. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Županijska ulica“ (DPU-5) 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI VESLAČKOM KLUBU 

VUKOVAR ZA KORIŠTENJE IMENA GRADA VUKOVARA U NAZIVU ČAMCA 

 

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. 

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

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

I. Vojnović – 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 

 Daje se suglasnost Veslačkom klubu Vukovar za korištenje imena Grada Vukovara u 

nazivu čamca  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE NA TEMELJU ZAHTJEVA FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ 

GRADA VUKOVARA O OČITOVANJU NASTAVKA RADA NA PROJEKTU 

REKONSTRUKCIJE DVORANSKOG PLIVALIŠTA U BOROVU NASELJU 

Uvodno obrazloženje dao je D. Barna, predlagatelj.  

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – izjasniti će se nakon rasprave. 

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

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

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: gradonačelnik, D. Barna, V. Erak, G. Bošnjak, 

predsjednik, Ž. Pul, T. Šota, I. Mihajlović, P. Karaula, M- Ivanković, M. Vincetić, S. 

Milaković i I. Vojnović.. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

Z A K LJ U Č A K 

Gradsko vijeće Grada Vukovara podržava nastavak rada Fonda za obnovu i razvoj grada 

Vukovara na projektu rekonstrukcije dvoranskog plivališta u Borovu naselju sa dopunom 

rekonstrukcije zatvorenog manjeg bazena za neplivače i bazena za limače. 

 

Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

 

PITANJA, PRIJEDLOZI – RAZNO 

 

Pitanja nije bilo. 

 

 

 

Dovršeno u 18,10 sati.  

 

 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sablić       Tomislav Džanak 


