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Z A P I S N I K 

 

sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 27. rujna 2013., u Gradskoj 

vijećnici soba br. 32, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, sa početkom u 9,00 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Ivan Penava, Marijan Pavliček, Marijana Balić, Pilip Karaula, Tomislav 

Šota, Marija Budimir, Alen Jakumetović, Igor Gavrić, Nikola Mažar, 

Robert Rapan, Krešimir Raguž, Radivoj Đurić, Željko Pinjuh, Goran 

Bošnjak, Mile Ivković, Biljana Gaća, Danica Travarić, Darko Buljan, 

Ljuban Bjelajac, Mira Miladinov, Dejan Drakulić, Ilija Vojnović i 

Nebojša Vidović 

 

Odsutni vijećnici:  Lilijana Radobuljac 

 

Ostali nazočni: Danijela Stanković- zamjenica gradonačelnika 

Drinka Komljenović – zamjenica gradonačelnika 

Srđan Milaković – zamjenik gradonačelnika 

Davor Foriš – direktor Vukovarske razvojne agencije 

Milica Zebec – direktorica Vodovoda 

Ivan Kamerla – direktor Tehnostana 

Dubravka Sabo – ravnateljica DV Vukovar 1 

Branko Šekluljica – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu 

zaštitu 

Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća 

Tomislav Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika te predstavnici 

javnih medija 

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i poziva Boška Šašića, voditelja 

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

Nakon prozivke utvrđuje se da su na sjednici nazočna 23 od ukupno 24 vijećnika te 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik poziva vijećnike koji nisu dali prisegu na konstituirajućoj sjednici isto 

sada učine. 

Nakon pročitane prisege nazočni vijećnici glasno su izgovorili riječ „PRISEŽEM“. 

 

Predsjednik pita da li ima primjedbi na skraćeni zapisnik sa konstituirajuće sjednice 

Gradskog vijeća, održane 30. kolovoza 2013.  

M. Budimir – žali se da materijal za 1. Sjednicu nije dobila na vrijeme. 

Predsjednik – stavlja primjedbu na zapisnik, smatra da je netočno što je u zapisniku navedeno 

da su vijećnici SDP-a napustili sjednicu iz razloga što je tada on bio vijećnik ispred stranke 

SDP te traži da se isto ispravi. 

D. Drakulić – traži da se pod točkom 2. navede postavljeno pitanje nespojivosti dužnosti. 

 

 Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice 

Gradskog vijeća, održane 30. kolovoza 2013. Sa navedenim izmjenama i isti je jednoglasno 

usvojen. 
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Predsjednik predlaže da se aktualni sat gradonačelnika premjesti za kraj sjednice iz razloga šo 

gradonačelnik nije prisutan. Prijedloga daje na glasovanje i isti je sa 13 glasova „ZA“, 7 

„PROTIV“ i 3 „SUZDRŽAN“ usvojen. 

 

D. Drakulić – pita zašto u Dnevni red nije uvrštena točka usvajanje Izvješća o radu DV 

Vukovar 2. 

Predsjednik – odgovara da točka nije bila uvrštena u prijedlog te informira vijećnike da se 

ravnateljica ustanove pismeno obratila Gradskom vijeću s primjedbama vezanim za Upravno 

vijeće. 

G. Bošnjak – predlaže da se ubuduće izvješća ustanova prebace na početak Dnevnog reda 

kako bi ravnateljice ustanova mogle organizirati taj radni dan. 

D. Stanković – napominje da je ova sjednica tako koncipirana zbog potrebe izglasavanja 

komisija, ali ubuduće će se voditi računa o istome kao i do sada. 

S. Milaković – informira vijećnike da novoizabrano Upravno vijeće nije uspjelo uspostaviti 

suradnju sa ravnateljicom DV Vukovar2. 

  

 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda i isti je jednoglasno usvojen. 

 

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost 

(Izvjestitelj: N. Mažar) 

2. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za financije i proračun 

(Izvjestitelj: N. Mažar) 

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

nacionalnih zajednica i manjina 

(Izvjestitelj: N. Mažar) 

4. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju 

(Izvjestitelj: N. Mažar) 

5. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda 

(Izvjestitelj: N. Mažar) 

6. Donošenje Odluke o pristupanju o promjeni Statuta Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: B. Šašić i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost) 

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara u 

nazivu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ 

(Izvjestitelji: B. Šašić i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost) 

8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka 

(Izvjestitelji: B. Šašić i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost) 

9. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Gradskog savjeta mladih 

(Izvjestitelji: D. Holoker-Radumilo i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost) 
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10. Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: Branko Šekuljica i N. Mažar) 

11. Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: Branko Šekuljica i N. Mažar) 

12. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem 

koncesije 

(Izvjestitelji: L. Nikšić i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost) 

13. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine  

(Izvjestitelji: L. Nikšić i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost) 

14. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2013. 

(Izvjestitelj: gradonačelnik) 

15. Usvajanje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Vukovar 1 za pedagošku godinu 2012/13. 

(Izvjestitelji: D. Holoker-Radumilo i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost) 

16. Prijedlozi - razno 

 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK 

I NORMATIVNU DJELATNOST 

Uvodno obrazloženje dao je Nikola Mažar – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

R  J  E  Š  E  NJ  E 

o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik  

i normativnu djelatnost 

 

Imenuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost u sastavu: 

1. Krešimir Raguž – predsjednik 

2. Nikola Mažar - član 

3. Robert Rapan - član 

4. Goran Bošnjak - član 

5. Mira Miladinov - član 

Zadaća Komisije: 

 predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,  

 predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta, odnosno Poslovnika Gradskog 

vijeća, 

razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove 

usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje 

mišljenje i prijedloge Gradskom vijeću. 
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 Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA FINANCIJE I 

PRORAČUN 

Uvodno obrazloženje dao je Nikola Mažar – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – suzdržani. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, N. Mažar, predsjednik, T. Šota, I. Penava 

i D. Drakulić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 13 glasova „ZA“, 7 

glasova „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“ donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za financije i proračun 

 

Imenuje se Odbor za financije i proračun u slijedećem sastavu: 

1. Tomislav Šota- predsjednik 

2. Marijan Pavliček – član 

3. Ivan Penava - član 

4. Darko Buljan - član 

5. Zvonko Rac - član 

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

financijske obveze za Grad te prijedlog proračuna i obračuna proračuna. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH 

PRAVA, ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA I MANJINA 

Uvodno obrazloženje dao je Nikola Mažar – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, predsjednik, M. Pavliček. 

G. Bošnjak – kaže da povlači vijećnike SDP-a iz komisija. 

Predsjednik predlaže stanku od 10 minuta 

 

Nakon pauze N. Mažar daje novi prijedlog Komisije. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o novom predlogu. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – suzdržani. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 13 glasova „ZA“, 7 

glasova „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“ donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava i prava etničkih 

 i nacionalnih zajednica i manjina 

 

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

manjina u slijedećem sastavu: 

1. Robert Rapan - predsjednik 

2. Radivoj Đurić - član 

3. Marijana Balić - član 

4. Igor Gavrić - član 

5. Ivan Penava - član 

6. Mirko Dorokazi - član 

7. Rozalija Jakumetović - član 

Zadaća Odbora je da razmatra prijedloge akata ili predlaže akte kojima se uređuju 

pitanja koja se tiču položaja nacionalnih manjina. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA MEĐUGRADSKU I 

MEĐUNARODNU SURADNJU 

Uvodno obrazloženje dao je Nikola Mažar – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – suzdržani. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 13 glasova „ZA“, 7 glasova 

„PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“ donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju  

 

Imenuje se Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju u slijedećem sastavu: 

1. Robert Rapan - predsjednik 

2. Marija Budimir - član 

3. Alen Jakumetović - član 
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Zadaća Odbora: 

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

međugradske i međunarodne suradnje, 

- surađuje s odgovarajućim radnim tijelima drugih jedinica lokalne samouprave u zemlji 

i inozemstvu, 

obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradsko vijeće. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU 

ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 

Uvodno obrazloženje dao je Nikola Mažar – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – suzdržani. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 13 glasova „ZA“, 7 glasova 

„PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“ donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 

Imenuje se Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u slijedećem 

sastavu: 

1. Radivoj Đurić – predsjednik 

2. Pilip Karaula – član 

3. Igor Gavrić – član 

4. Robert Rapan – član 

5. Josip Varnju - član 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU O PROMJENI STATUTA GRADA 

VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i B. Šašić. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave – nakon rasprave -

suzdržani. 
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U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, P. Karaula, B. Šašić, D. Drakulić, predsjednik, I. Gavrić, S. 

Milaković, M. Pavliček i N. Mažar. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 20 glasova „ZA“ i 3 

glasa „SUZDRŽAN“ donosi 

O D L U K A 

 

Pristupa se promjeni Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 

broj 4/09, 7/11 i 4/12) zbog usklađenja sa pozitivnim zakonskim propisima. 
 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE IMENA 

GRADA VUKOVARA U NAZIVU JAVNE USTANOVE „MEMORIJALNI CENTAR 

DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR“ 

Uvodno obrazloženje dao je B. Šašić. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave – nakon rasprave - prihvaća 

se. 

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

nakon rasprave - prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: I. Gavrić, predsjednik, B. Šašić, P. Karaula i G. Bošnjak. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

 

 Daje se suglasnost Ministarstvu branitelja za korištenje imena Grada Vukovara u 

nazivu Javne ustanove „Memorijalni centar domovinskog rata Vukovar“.  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Pauza od 5 minuta. 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO 

GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž - predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i B. Šašić. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave  

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se 

 

Predsjednik daje usmeni amandman da se financiranje započne od 1. kolovoza 2013., sa 14 

glasova „ZA“, 7 glasova „PROTIV" i 2 glasa „SUZDRŽAN“ vijeće je dalo odobrenje da se 
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amandman postavi usmeno na sjednici, sa 13 glasova „ZA“, 7 glasova „PROTIV" i 3 glasa 

„SUZDRŽAN“ isti je prihvaćen.  

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, predsjednik, D. Stanković, B. Šašić, M. Pavliček i D. 

Drakulić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa13 glasova „ZA“, 7 

glasova „PROTIV" i 3 glasa „SUZDRŽAN“ donosi 

O D L U K A 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara 

I. 

 Sredstva određena u Proračunu Grada Vukovara za 2013. za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara 

raspoređuju se od 1. kolovoza 2013 do 31. prosinca 2013., tako da pojedinoj političkoj stranci 

pripada 1.000,00 kn mjesečno po vijećniku razmjerno broju njezinih članova u Gradskom 

vijeću u trenutku konstituiranja i to: 

 SDP-u 9.000, 00 kn mjesečno, 

 HDZ-u 9.000,00 kn mjesečno, 

 SDSS-u 3.000,00 kn mjesečno, 

 HSP-u dr. A. Starčević 3.000,00 kn mjesečno. 

Za svaku izabranu vijećnicu, kao podzastupljeni spol, u Gradskom vijeću, političkim 

strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom 

vijećniku u prethodnom stavku i to: 

 SDP-u 400, 00 kn mjesečno, 

 HDZ-u 200,00 kn mjesečno. 

II. 

 Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačuju se na žiro-račun političke stranke 

tromjesečno u jednakim iznosima. 

III. 

Ukoliko pojedinom članu Gradskog vijeća nakon konstituiranja prestane članstvo u 

političkoj stranci sredstva za tog člana ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u 

času konstituiranja. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA ČLANOVA 

GRADSKOG SAVJETA MLADIH 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž- predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Holoker-Radumilo – pročelnica UO za društvene djelatnosti, 

zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, D. Holoker-Radumilo, N. Mažar i T. Šota. 
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

ODLUKA 

o pokretanju postupka izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara 

I 

Pokreće se postupak izbora članova/ica Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara 

objavom poziva za predlaganje kandidata/kinja za članove Gradskog savjeta mladih Grada 

Vukovara. 

II 

Javni poziv za predlaganje kandidata/kinja za članove/ice Gradskog savjeta mladih 

Grada Vukovara objavit će se u Vukovarskim novinama, internet stranici i Oglasnoj ploči 

Grada Vukovara. 

III 

Tekst javnog poziva za predlaganje kandidata/kinja za članove/ice Gradskog savjeta 

mladih Grada Vukovara sastavni je dio ove Odluke. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE 

ZAŠTITE GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dao je Nikola Mažar – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja i B. 

Šekuljica – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – suzdržani. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a  - prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 20 glasova „ZA“ i 3 glasa 

„SUZDRŽAN“ donosi 

R J E Š E NJ E 

O IMENOVANJU ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA VUKOVARA 

I 

Imenuje se Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: 

Zapovjedništvo) za obavljanje poslova lokalnog značaja iz članka 19. stavka 1. alineje 11. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 66/01 – 

vjerodostojno tumačenje, 129/05,  109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13., ), u dijelu 

koji se odnosi na civilnu zaštitu. 

II 

Zapovjedništvo se imenuje sukladno članku 17. stavku 1. Pravilnika (u daljnjem 

tekstu: Pravilnik) o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. broj 

40/08 i 44/08) za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne 

prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području grada. 

III 

Zapovjednik Zapovjedništva, sukladno članku 17., stavku 2. Pravilnika, je u pravilu 

čelnik upravnog odjela gradske uprave u čijoj nadležnosti su zdravstvo i socijalna skrb. 
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IV 

U Zapovjedništvo se imenuju, sukladno članku 17. stavku 3. Pravilnika slijedeći članovi: 

1. Dragica Holoker-Radumilo, za zapovjednika 

2. Branko Šekuljica, za načelnika 

3. Vjekoslav Karaula, za operativca 

4. Boško Šašić, pomoćnik za mjeru CZ – sklanjanje 

5. Neven Genčić, pomoćnik za mjeru CZ – evakuacija 

6. Tihomir Kedmenec, pomoćnik za mjeru CZ – zbrinjavanje 

7. Zdenko Burčak, za člana 

8. Dušan Suzić, za člana djelatnik Odjela za preventivne i planske poslove PUZS 

Vukovar 

V 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Zapovjedništvo obavljat će Stručna 

služba – Tajništvo grada Vukovara. 

VI 

Donošenjem ovog Rješenja, prestat će važiti Rješenje KLASA:810-01/09-01/03, 

URBROJ:2196/01-01-09-1od  14. srpnja 2009. godine. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dao je Nikola Mažar – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja i B. 

Šekuljica – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a  - prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: A. Jakumetović, B. Šekuljica, I. Penava i T. Šota 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Članak 1. 

Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Stožer) za 

obavljanje poslova lokalnog značaja iz članka 19. stavka 1. alineje 11 Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» broj: 33/01, 66/01 – vjerodostojno tumačenje, 

129/05., 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.), u dijelu koji se odnosi na civilnu 

zaštitu te posebno radi usklađivanja priprema i usmjeravanje aktivnosti snaga civilne zaštite u 

zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara i okoliša od opasnosti i posljedica 

prirodnih, tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. 

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć 

Gradonačelniku i priprema akcije zaštite i spašavanja na području Grada Vukovaru u slučaju 

katastrofa i velikih nesreća. 

Članak 2. 

Sukladno članku 4. stavak 2. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju 

operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj: 40/08 i 44/08), Stožer zaštite i 
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spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područner (regionalne) samouprave i na razini 

Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje katastrofe i 

velike nesreće. 

Članak 3. 

Sukladno članku 5. stavak 1. i 2. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju 

operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj: 40/08 i 44/08), članovi 

Stožera, po dužnosti, su: 

1. Drinka Komljenović,  Zamjenica gradonačelnika, načelnica Stožera ZiS 

2. Tomislav Dujmić, Predstavnik Odjela za preventivne i planske poslove Područnog 

ureda za ZiS Vukovar, član 

3. Zdenko Jukić,  Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Vukovar, član 

4. Miro Bradić, Predstavnik policijske uprave , član 

5. Dragica Holoker-Radumilo,zapovjednica Zapovjedništva CZ 

Članak 4. 

U Stožer zaštite i spašavanja se još imenuju: 

6. Mile Kunac, član 

7.  Ante Lohinski, član 

8. Zrinko Zvocak, član 

9.  Dražen Čulig, član 

10. Vlado Križan, član 

11.  Zorica Grgić, član 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku» 

Vukovarsko-srijemske županije. 

Članak 6. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju stožera zaštite i 

spašavanja grada Vukovara, KLASA:810-01/09-01/02, URBROJ:2196/01-01-09-1 od  

14.srpnja 2009.godine. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU 

OBAVLJATI TEMELJEM KONCESIJE 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž- predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i L. Nikšić – pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje gradskom 

imovinom, komunalno gospodarstvo i uređenje grada. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: I. Vojnović i L. Nikšić. 

 Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

o komunalnim djelatnostima  

koje se mogu obavljati na temelju koncesije 
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Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž- predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i L. Nikšić – pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje gradskom 

imovinom, komunalno gospodarstvo i uređenje grada. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: T. Šota, L. Nikšić, R. Rapan, predsjednik, G. Bošnjak, M. Budimir i 

D. Drakulić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

o prodaji nekretnine 

I 

Grada Vukovara raspisati će javni natječaj za prodaju nekretnine u svom vlasništvu, a 

koju čini k.č.br. 1226/3, šuma Đergaj površine 10000 m², upisana u zk.ul.br. 1588 u k.o. 

Bršadin. 

II 

Početna cijena za nekretninu iz točke I. ove Odluke iznosi 969.000,00 kn. 

III 

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu "Vukovarske novine" i na oglasnoj ploči 

Grada Vukovara. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD SIJEČNJA DO 

LIPNJA 2013. 

Predsjednik daje prijedlog da se sjednica prekine i nastavi u ponedjeljak radi izostanka 

gradonačelnika sa sjednice Gradskog vijeća. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 13 glasova „ZA“, 7 glasova „PROTIV“ i 3 

glasa „SUZDRŽAN“ sjednica prekida i ista će se održati u ponedjeljak 30. rujna 2013 sa 

početkom u 10,00 sati. 

 

Dovršeno u 12:35 sati. 

 

Nastavak sjednice 30. rujna 2013. sa početkom u 10,00 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Ivan Penava, Marijan Pavliček, Pilip Karaula, Tomislav Šota, Marija 

Budimir, Alen Jakumetović, Igor Gavrić, Nikola Mažar, Robert Rapan, 

Krešimir Raguž, Radivoj Đurić, Željko Pinjuh, Goran Bošnjak, Mile 

Ivković, Lilijana Radobuljac, Danica Travarić, Darko Buljan, Ljuban 

Bjelajac, Mira Miladinov, Dejan Drakulić, Ilija Vojnović i Nebojša 

Vidović 
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Odsutni vijećnici:  Biljana Gaća i Marijana Balić 

 

Ostali nazočni: Željko Sabo – gradonačelnik 

Danijela Stanković- zamjenica gradonačelnika 

Drinka Komljenović – zamjenica gradonačelnika 
Srđan Milaković – zamjenik gradonačelnika 

Davor Foriš – direktor Vukovarske razvojne agencije 

Milica Zebec – direktorica Vodovoda 

Ivan Kamerla – direktor Tehnostana 

Dubravka Sabo – ravnateljica DV Vukovar 1 

Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća 

Tomislav Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika te predstavnici 

javnih medija 

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i poziva Boška Šašića, voditelja 

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

Nakon prozivke utvrđuje se da su na sjednici nazočna 22 od ukupno 24 vijećnika te 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik poziva vijećnicu Lilijanu Radobuljac koja nije dala prisegu na 

konstituirajućoj sjednici isto sada učine. 

Nakon pročitane prisege nazočna vijećnica glasno je izgovorila riječ „PRISEŽEM“. 

 

Gradonačelnik i njegovi zamjenici položili su prisegu. 

 

TOČKA 14. 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD SIJEČNJA DO 

LIPNJA 2013. 

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik. 

 

U raspravi su sudjelovali: I. Penava, predsjednik, I. Gavrić, gradonačelnik, R. Rapan, G. 

Bošnjak, M. Pavliček, N. Mažar, D. Buljan, T. Šota i P. Karaula. 

 

TOČKA 15. 

USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1 ZA 

PEDAGOŠKU GODINU 2012/13. 

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž- predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Sabo – ravnateljica DV Vukovar 1. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – izjasnit će se nakon rasprave – nakon rasprave – 

prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: M. Miladinov, D. Sabo, R. Rapan, gradonačelnik, predsjednik, S. 

Milaković, P. Karaula, D. Drakulić i L. Radobuljac. 
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se izvješće o radu za pedagošku godinu 2012/13. Dječjeg vrtića Vukovar 1. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

PRIJEDLOZI - RAZNO 

 

M. Pavliček – pita zašto na sjednici nije prisutan direktor tvrtke Komunalac. 

 

P. Karaula – ukazuje na problem neprimjene Zakona o prebivalištu ukazujući na već ranije 

pokušaje da se isto riješi te traži od Gradskog vijeća da se uputi dopis Vladi RH, nadležnom 

ministarstvu i predsjedniku RH. 

 

D. Drakulić – predlaže da se Gradskom vijeću prikaže prijedlog pisanog upita te da se o istom 

glasa. 

 

Predsjednik otvara Aktualni sat gradonačelnika. 

 

Ivan Penava - postavlja pitanje o pokušaju podmićivanja gradske vijećnice, s obzirom na 

različite odgovore pita da li je tvrdnja da je snimka podvala Brkića i Karamarka konačna. 

 

Gradonačelnik - odgovara da je u okviru istražnog postupka zabranjeno komentirati, da je dao 

već izjavu USKOK-u, a smatra da isto nije tema sjednice Gradskog vijeća. 

 

I. Penava - zahvaljuje na odgovori i komentira da je aktualni sat, a ne sjednica. 

 

I. Gavrić - postavlja pitanje zašto gradonačelnik nije dao svoj potpis na inicijativu saborske 

rasprave o nedavnim događajima u Gradu Vukovaru. 

 

Gradonačelnik - odgovara da ga nisu ni ponudili papirom da ga potpiše. 

 

I. Gavrić - upozorava da su svi klubovi vijećnika to dobili na uvid 2 dana ranije i da se o istom 

obavijestilo i putem medija. 

 

Gradonačelnik - napominje da su ga mogli kontaktirati telefonom. 

 

I. Gavrić – pita da je li došlo do isplate 1,375,000 kuna obitelji Zgonjanin u Novi Sad i iz koje 

proračunske stavke je to obavljeno. 

 

Gradonačelnik - odgovara da se radi o novom projektu Glazbene škole, sukladno odlukama 

Gradskog vijeće i da je to iz stavke u proračunu za kupnju nekretnina. 

 

I. Gavrić - traži napismeno kada je došlo do isplate i iz koje stavke za sljedeću sjednicu. 

 

R. Rapan - postavlja pitanje koliko je studenata stipendirano iz gradskog proračuna i koliki je 

omjer studenata koji studiraju u Republici Hrvatskoj u odnosu na one u Republici Srbiji, za 

ovu godinu. 
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Gradonačelnik - odgovara da je 40 studenata u Republici Srbiji, 11 u Bosni i Hercegovini, 1 u 

Sloveniji i ostali u Republici Hrvatskoj 

 

R. Rapan - postavlja pitanje o kojim sredstvima se radi. 

 

Gradonačelnik - odgovara da su to transparentni podaci i da će ih dobiti napisano. 

 

M. Miladinov - na upit građana u Ekonomskoj školi, postavlja pitanje koliko su odmakli 

radovi na dvorani. 

 

Gradonačelnik - odgovara da je rok trebao biti proljeće 2012., treći ili četvrti mjesec i da taj 

projekt treba financirati Vukovarsko-srijemska županija u cijelom iznosu te će biti kašnjenje 

od preko 2 godine. Smatra da bi se to pitanje moglo postaviti u Županijskoj skupštini. 

 

I. Vojnović - postavlja pitanje o oštećenju ceste na Sajmištu i zašto se stalo sa radovima te 

napominje da je u ulici SR Njemačke napravljen greška prilikom postavljanja kanalizacije i 

pojavljuju se rupe. 

 

Gradonačelnik - odgovara da sanacije ulica radi gradska tvrtka Komunalac i nakon sjednice će 

otići i provjeriti. Odgovora da je Grad Vukovar raspisao natječaj za uređivanje ulica, ali da 

nisu stvoreni povoljni vremenski uvjeti da se ulica asfaltira, a zbog kvalitete izvođenja radova 

se nije radilo u nepovoljnim uvjetima. Nakon završetka Nove ulice, slijede radovi i u 

Čakovečkoj, Slavonskoj i Moslavačkoj i u nekim odvojcima. 

 

I. Vojnović - spominje i da desna strana u Novoj ulici više nema staze te da je sama izvedba 

prilično loša. 

 

Gradonačelnik - odgovara da su pojedini radovi za kućne veže rađeni od strane ljudi na razne 

načine i da se prometnice ne mogu projektirati prema njima te da se pokušava naći 

zadovoljavajuće rješenje. Napominje da kada bude završena obnova da će se moći razgovarati 

o kvaliteti. Nakon toga spominjao je i plan korištenja Europskih fondova u obnovama ulica i 

infrastrukture, kao i odvodnje i kanalizacije. Spomenuo je i ulicu Stanka Vraza kao 

problematičnu te da sada postoji mogućnost da se ta ulica uređuje. Kaže da će se ulice raditi 

postupno. 

 

D. Buljan - postavlja pitanje o prostorima u kojima je djelovala tvrtka Anđelo. 

 

Gradonačelnik - odgovara da tvrtka Anđelo ponovo radi, sa 50-tak ljudi, i da se priprema 

otvaranje nove tvrtke gdje će biti zaposleno još 20-tak ljudi, što je posebno bitno jer se radi o 

zapošljavanju žena kojih je i više nezaposleno nego muškaraca. 

 

T. Šota - postavio je pitanje vezano za tvrtku Adriatica; o priključku na prugu. Kaže da imaju 

velike troškove, a zapošljavaju 50-tak djelatnika te da je i Luka Vukovar povezana s time i 

pita da li se počelo graditi jer je prošlo godinu dana nakon obećanja priključka. 

 

Gradonačelnik - odgovara da je kao saborski zastupnik stavljao tu temu, uz izgradnju tog 

smjera i za produžetak kolosjeka u gospodarskoj zoni. Kaže da su tri tvrtke zainteresirane za 

taj kolosjek, to su tvrtke Biodisel, Adriatica i Reciklaža. Npominje da je problem što su to 

privatne tvrtke i da bi HŽ preko Grada Vukovara mogao iz nekog svog natječaja to izvesti da 

su to gradske tvrtke, ali ovako to zakonski nije moguće i tako HŽ s tim tvrtkama pregovara i 



16 
 

projekta dokumentacija je već napravljena. Istiće kako ima saznanje da dogovor ide u dobrom 

smjeru. 

 

T. Šota - odgovara da nije zadovoljan odgovorom jer se lokalna samouprava mora boriti za 

svako radno mjesto i da se mora puno više učiniti. 

 

A. Jakumetović - postavlja je pitanje koliko je novih radnih mjesta u gradonačelnikovom 

mandatu, zadnje 4 godine, otvoreno u Vukovarskoj gospodarskoj zoni. Spomenuo je i izgled 

gospodarske zone. 

 

Gradonačelnik - odgovora da će te podatke dobiti na sljedećoj sjednici, a u samom Vukovaru 

u 4 godine je otvoreno 450 novih radnih mjesta. Što se tiče izgleda, rekao je da Grad neće 

uređivati sami izgled zone, niti će trošiti sredstva na to, osim na eventualno košenje 

ambrozije, a da će investitori urediti zonu. 

 

A. Jakumetović - ponavlja pitanje; koliko je u 4 godine zaposleno ljudi i koliko je investitora 

dovedeno u 4 godine. 

 

Gradonačelnik - odgovara da je učinjeno mnogo, ali u vrijeme ekonomske krize je teško 

dovesti investitore te da će im na sljedećoj sjednici direktor gospodarske zone dati sve 

podatke. 

 

A. Jakumetović - dodaje da Grad ne može živjeti samo na uslužnim djelatnostima i da se 

moraju stvoriti preduvjeti za nove investicije. 

 

N. Mažar - pita za ekonomsku sitauciju, povećanje nezaposlenosti i zatvaranje obrta te 

iseljavanje mladih obitelji iz Grada Vukovara u inozemstvo. 

 

Gradonačelnik - odgovara da je 2716 nezaposlenih ljudi, ali da Grad Vukovar koristi sve 

moguće resurse, od javnih radova, koji i sada traju, i 60-tak ljudi je zaposleno ovog trena, kao 

i programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u čemu Grad 

Vukovar prednjači te poziva i druge institucije da koriste isto. Iznosi podatak da je 20-tak 

mladih osoba iskoristilo tu mjeru zapošljavanja u Gradu Vukovaru. Dalje govori da je 

Gospodarska zona pripremljena i da očekuje u pregovorima s državom i tvrtkom Borovo 

sređivanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se riješilo pitanje zemljišta za dva gospodarska 

projekta, tvrtka Bioetanol i termoelektrana na plin. Napominje da će u 2014. godini 

gospodarstvenici imati mogućnost aplicirati za fondove EU i da kroz svoje projekte imaju 

mogućnost 50% bespovratnih financijskih sredstava. Skreće pozornost na činjenicu kako su 

državne institucije 1998. mogle otvoriti pogone u Vukovaru, ali to nije učinjeno, a danas su te 

tvrtke privatizirane. Rekao je i da Grad Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija žele 

izgradnju kanala Dunav-Sava i proširenje luke u Vukovaru. 

 

N. Mažar - kaže da nije zadovoljan odgovorom i da je 1600 kuna premalo za mlade ljude te da 

se otvaraju samo trgovački lanci i da nema mjesta optimizmu kada je stvarnost vrlo loša. 

Spomenuo je i povećanje PDV-a na hranu 

 

Gradonačelnik – napominje da je vijećnikovo spominjanje Vlade njegovo pravo, ali da nema 

mogućnosti kojim bi se preko noći riješila situacija. 
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K. Raguž - postavlja pitanje o novoj upravi tvornice Borovo, gdje je prije nove uprave bilo 

1066 zaposlenih, a umjesto najavljenog novog zapošljavanja danas ima manje od 900 ljudi u 

radnom odnosu, dakle manje, a ne više. Pita gradonačelnika kao člana Nadzornog odbora 

kakva će biti budućnost Borova. 

 

Gradonačelnik - odgovora da će dati svoj doprinos i potporu da tvrtka Borovo izađe iz 

predstečajne nagodbe i nakon restruktuiranja krene normalno sa proizvodnjom. Napomenuo je 

i da se zalagao da barem jedan član uprave bude Vukovarac te se zato protivio novoj Upravi, 

ali je odlukom od 3 naprama 2 imenovana nova Uprava. 

 

K. Raguž - odgovara da bi mu bilo drago da Borovo uspije. 

 

P. Karaula - postavio je pitanje na temelju čega je gradonačelnik optimist u svezi Borova te 

iznosi činjenicu da nema rezultata u Gospodarskoj zoni. 

 

Gradonačelnik - odgovara da ne odlučuje ni Nadzorni odbor ni nova Uprava o pozitivnom 

rješavanju predstečajne nagodbe, ali svoj optimizam bazira na predstojećim dogovorima. 

 

P. Karaula - postavio je drugo pitanje i pita zašto ministri Bauk, Matić i premijer Milanović 

govore da je Gradsko vijeće uvelo ćirilicu, a ona se uvodi Ustavnim zakonom i misle li da su 

sadašnji vijećnici krivci za ranije odluke 

 

Gradonačelnik - odgovara da ako novi HDZ ima drukčije stavove, neka obavijeste javnost i 

neka isprave greške prethodnika. 

 

M. Pavliček - postavio je pitanje zašto je gradonačelnik kao predsjednik županijskog SDP-a 

koristio prostorije vijećnice u vrijeme izborne kampanje, iako je zabranjeno koristiti prostore 

lokalne samouprave u te svrhe. 

 

Gradonačelnik - odgovorio je da su to bili povezani sastanci sa Gradom. 

 

M. Pavliček - spominje članak 16. Zakona o financiranju i političkim aktivnostima kojima je 

to zabranjeno. 

 

Predsjednik - postavlja pitanje zbog čega se njemu kao predsjedniku Gradskog vijeća 

uskraćuju informacije i zašto se mora o događajima u Gradu informirati iz medija. 

 

Gradonačelnik - odgovara da u okviru protokola ili rada Gradskog vijeća gospodin Pinjuh ima 

svoj hodogram, a Gradonačelnik svoj. 

 

Predsjednik - napominje da su prošli predsjednici Gradskog vijeća dobivali hodogram 

aktivnosti. Smatra da treba imati jednaka prava i mogućnosti kao i njegovi prethodnici. 

 

Gradonačelnik - odgovara da sve što je tražio je kao predsjednik Gradskog vijeća i dobio. 

 

Predsjednik - postavlja pitanje da li je bio pozvan na skupove kao što su Sajam u Adici u 

funkciji predsjednika Gradskog vijeća. 

 

Gradonačelnik - odgovara ako nije bio pozvan da je to propust i ako ima kakav prigovor neka 

ga i napiše. 
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Predsjednik - postavlja pitanje o sklopljenom ugovorom s udrugom EKO Europa oko Adica o 

par stotina miliona eura u periodu kada nije formirano Gradsko vijeće te o ugovoru s 

gospodinom Montenegrom oko izgradnje termoelektrane u Borovu Naselju i traži uvid u te 

ugovore.  

 

Gradonačelnik - traži da predsjednik bude konkretniji u postavljanju pitanja. 

 

Predsjednik - postavlja pitanje odnosa Grada Vukovara i tvrtke EKO Adica, u kojem omjeru 

je Grad vlasnik Adice. Napominje da ima informaciju da je pola radnika dobilo otkaz, pola 

nije dobilo plaću te iz tih činjenica smatra da nešto nije kako treba biti. Vezano za 

termoelektranu pita za potpisanu ugovornu obvezu u kojoj stoji da će Grad nešto napraviti u 

roku tri ili šest mjeseci, a taj rok je odavno prošao, no ukoliko dođe do nepoštivanja 

ugovornih obveza nadležan je međunarodni sud u Zurichu, napominje da to vrlo dobro zna te 

ističe da kršenje obveza preuzetih ugovorom može imati ozbiljne posljedice. 

 

Gradonačelnik - Odgovara da je projekt Adica uspješno završena uz pomoć europskih 

fondova. Na prvi natječaj se nitko nije javio, a na drugom se javila tvrtka Eko Tour Croatia i 

ona je privatna tvrtka koja ostvaruje svoje interese i koja prema Ugovoru ostvaruje svoje 

obveze. Na pitanje o termoelektrani odgovara da je ugovor istekao, a Grad nema obveze 

prema tvrtci KTG (ne Montenegro). Dalje ističe kako je Grad kao i država davao potporu i da 

je imao Pismo namjere koje još uvijek nije ostvareno. 

 

Predsjednik - za sljedeću sjednicu traži pisani odgovor o iznosu i što je sve dogovoreno. 

 

D. Drakulić – postavlja pitanje zašto splav Golubica ne vozi. 

 

Gradonačelnik - odgovara da Republika Srbija nije iskazala interes za rješavanje 

malograničnih prijelaza i 1.srpnja je taj prijelaz ukinut, ali je dobio odgovor od ministrice 

vanjskih poslova Vesne Pusić da će se pokušati riješiti taj projekt. 

 

D. Drakulić - postavlja drugo pitanje o baroknom mostu, o postavljanju kocaka od plexy 

glass-a kako bi most kao kulturna baština bio vidljiv, a sada je taj dio zabetoniran, iako je 

Ministarstvo podržalo tu ideju; pita što je s time. 

 

Gradonačelnik - odgovara da zbog lokacije i vatrogasnog pristupa takav materijal ne bi bio 

moguć i da je konzervatorski odjel rekao da most nije toliko star i zanimljiv te da most nije 

barokni i da će ipak biti jedan svijetleći pano na kojem će biti informacije o istom mostu. 

 

Budimir - postavlja pitanje o početku rada Glazbene škole. 

 

Gradonačelnik – kaže da se očekuju završni radovi i mišljenje nadležnih koji će se u srijedu 

održati u Županiji te će nakon istog imati više saznanja. 

 

Budimir - komentira da se prenaglilo s osnivanjem Glazbene škole jer postoji niz problem u 

Proračunu te da je potrebno da vijećnici vide financijska izvješća. 

 

Gradonačelnik - odgovara da nije čuo o problemima i da u okviru Ministarstva nema 

problema te će Glazbena škola uskoro početi sa radom. 
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Aktualni sat je završen 

 

 

 

Dovršeno u 13:40 sati. 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Željko Pinjuh, oec. 

 

 
 


