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Z A P I S N I K 

 

sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 28. kolovoza 2014., u 

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

 

Nazočni vijećnici: Nikola Mažar, Krešimir Raguž, Marina Jokić, Pilip Karaula, Tomislav 

Šota, Mirjana Semenić-Rutko, Alen Jakumetović, Igor Gavrić, Radivoj 

Đurić, Robert Rapan, Nenad Bučko, Darko Buljan, Zoran Konjević, 

Biljana Gaća, Dejan Drakulić, Nebojša Vidović, Srđan Kolar, Miroslav 

Mikerević, Nebojša Bajić, Slavica Jelinić 

 

Odsutni vijećnici: Goran Bošnjak 

   

Ostali nazočni: Ivan Penava – gradonačelnik 

   Marijan Pavliček – zamjenik gradonačelnika 

Marija Budimir – zamjenica gradonačelnika 

Srđan Milaković – zamjenik gradonačelnika 

Pročelnici – D. Holoker-Radumilo, D. Njegić, S. Kovačić 

Goran Vicković –  

Dražen Čulig –  

D. Foriš – Razvojna agencija Vukovar 

I. Kamerla – Tehnostan 

M. Zebec – Vodovod grada Vukovara 

V. Marić - Komunalac 

J. Kery – Hrvatski radio Vukovar 

R. Marić – Gradski muzej Vukovar 

I. Miličić – Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar 

D. Sabo – DV Vukovar 1 

Z. Jukić – Javna vatrogasna postrojba Vukovar 

V. Surma Szabo – Gradska knjižnica Vukovar 

J. Beljička – Karlaš – DV Vukovar 2 

Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća 

T. Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika za protokol i odnose s 

javnošću i predstavnici medija 

 

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

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

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 20 od ukupno 21 vijećnika te 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik poziva gradonačelnika i zamjenike da daju svečanu prisegu. 

Nakon pročitane prisege gradonačelnik Ivan Penava i zamjenici Marija Budimir i 

Marijan Pavliček glasno su izgovorili riječ „PRISEŽEM“. 

 

Predsjednik pita da li ima primjedbi na skraćene zapisnike sa konstituirajućih sjednica 

održanih 17. srpnja i 13. kolovoza 2014. 

D. Drakulić – traži da se u zapisnik od 17. srpnja 2014. navede da je njegovo ime pogrešno 

napisano te da pod točkom 1. Dnevnog reda treba brisati u zagradi napisanu riječ „nepotpun“. 
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Predsjednik uvažava primjedbu i daje na glasovanje usvajanje zapisnika sa prve 

konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, održane 17. srpnja 2014. i isti je jednoglasno 

usvojen. 

 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika sa druge konstituirajuće sjednice 

Gradskog vijeća, održane 13. kolovoza 2014. i isti je jednoglasno usvojen. 

 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

P. Karaula – postavlja pitanje vezano za pješački most u centru grada i pita je li točna tvrdnja 

da je statika mosta loša te da isti nije siguran za građane i koji su danji planovi. 

 

Gradonačelnik – odgovara da je zatekao analizu i u sklopu nje stručno mišljenje građevinskog 

fakulteta u Osijeku izdanog prošle godine da most ima narušena statička svojstva, da je 

armaturna mreža izgrižena i nije postavljena kako treba, poprečna gotovo da i ne postoji i 

odvojena je od nosivog dijela i zapravo nema svojstva koja bi trebao imati sukladno izdanoj 

preporuci. Most nije preporučljiv za upotrebu u ovakvom stanju i ne dolazi u obzir da ga se 

opterećuje dodatnim teretima. Dalje kaže da će tražiti dodatna pojašnjenja i mišljenja te 

dodatne analize kako ne bi doveli u pitanje život i zdravlje građana. S obje strane mosta 

postavljeni su stupci koji sprječavaju prelazak vozila što dodatno govori da su i izvođač i 

naručitelj radova bili svjesni da most nije nešto na čemu bi trebalo temeljiti nastavak radova i 

mišljenja je kako se trebalo na drugačiji način izvesti rješenje. Nadovezuje se na Dane 

sjećanja na žrtvu Vukovara i napominje da kolona neće ići preko mosta radi sigurnosti 

sudionika. Nakon svih saznanja mišljenja je da se nije smjelo ići u investicije i radove na 

mostu koji je u takvom stanju te će informirati vijećnike o danjim koracima vezanim za most. 

 

K. Raguž – pitanje postavlja vezano za upis djece u jasličke skupine u Dječjem vrtiću 

Vukovar 1 na Mitnici. Zanima ga je li tamo ukinuta jaslička skupina i pošto pedagoška godina 

počinje 1. rujna zanima ga što je poduzeto i riješeno u vezi s istim. 

 

Gradonačelnik – odgovara da je na sastanku sa roditeljima i ravnateljicom DV Vukovar 1 

dogovoreno proširenje objekta na Mitnici uz pomoć Američkog veleposlanstva koji su 

spremni uložiti sredstva, a na sličan način su pomogli i u obnovi učeničkog doma u Borovu 

naselju. Predviđena sredstva su bila 600.000 $ bez poreza, a sad je iznos povećan na 100.000 

$. Ubrzo će krenuti proširenje navedenog objekta, a rokovi će biti poznati nakon potpisivanja 

ugovora.  

 

M. Semenić-Rutko – postavlja pitanje vezano za komunalni otpad. Govori kako je Gradsko 

vijeće odobrilo nabavku posebnog vozila za odvoz komunalnog otpada, po gradu su 

postavljeni kontejneri za razvrstani otpad  a i dalje se sav razvrstani otpad sakuplja u isti 

kamion i odvozi na isto skladište. Pita kada će saživjeti sakupljanje komunalnog otpada na 

odgovarajući, zakonski način. Poznato je i da je moguće uručivanje kazni za JLS koje ne 

počnu sa razvrstavanjem komunalnog otpada. 

 

Gradonačelnik – odgovara da što se tiče razvrstavanja otpada postoje kašnjenja i na 

nacionalnom nivou. Napominje da je zakonska regulativa trebala početi sa primjenom od 1. 

srpnja, ali određeni pravilnici nisu doneseni i stoga se ista mjera nije mogla do kraja provesti. 

Napominje da je upitan način funkcioniranja tvrtke Komunalac. Svjestan načina rada 

proteklih godina upitan je način rada i efikasnost poslovanja tvrtke. Otoci su izgrađeni u 

blizini višestambenih objekata, bilo je pritužbi da se ne prazne redovito i u dogovoru sa 
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odgovornima u tvrtki dogovoreno je da pražnjenje bude redovito kako ne bi došlo do 

nagomilavanja. Po njegovim saznanjima otpad se selektira i odlaže. Što se tiče kućanstava 

nisu podijeljene odgovarajuće kante i Grad čeka očitovanje tvrtke Komunalac na koji način su 

se pripremili za primjenu spomenutih zakona. Završava sa rečenicom da će se i za tu tvrtku 

naći način daljnjeg uspješnog poslovanja. 

 

Z. Konjević – postavlja pitanje vezano za tretiranje komaraca. Ističe da su na zahtjev bivšeg 

gradonačelnika od Vlade RH osigurana sredstva u iznosu od 2 mil kn za tretiranje komaraca 

te pita za mišljenje gradonačelnika o količini i učinkovitosti tretiranja te dodaje da je 

prijašnjih godina tretiranje obavljeno sa manje sredstava, ali kvalitetnije. 

 

Gradonačelnik – odgovara da su u ovoj godini obavljena tri tretiranja iz zraka i četiri sa 

zemlje, a još je ostalo sredstava. Što se količine tiče ističe da je više tretmana izvršeno nego 

prijašnjih godina, a što se efikasnosti i utjecaja na zdravlje pitanje je za struku. Mišljenja je da 

se radi vremenskih prilika komarce trebalo tretirati ranije te će se truditi da od slijedeće 

godine to bude učinkovitije i bolje. 

 

T. Šota – komentira tretman komaraca i kaže da je Veterinarska stanica putem male javne 

nabave u lipnju dobila posao i u tom mjesecu su odrađena dva tretmana, jedan sa zemlje i 

jedan iz zraka. Nakon tog je raspisan javni natječaj velike nabave u iznosu 2 mil kn i 

Veterinarska stanica je dobila posao u iznosu 900.000,00 kn u što je uključeno sedam 

larvicidnih tretmana, tri tretmana sa zemlje i tri tretmana iz zraka. Do sada je obavljen jedan 

tretman iz zraka sa tri aviona i dva sa zemlje. Još ostaju dva avio-tretmana. Ova godina je 

nepovoljna radi čestih padalina i isto je doprinjelo pojavom velikog broja komaraca, ali i 

vremenski uvjeti nisu dozvoljavali pravovremeni tretman. Dodaje da koriste preparat Amplat 

koji je dozvoljen od Zavoda za toksikologiju iako su pčelari uputili prigovore. Na preparatu 

stoji da je otrovan za pčele, ribe i ostale insekte, a i štetan za ljude no to je preparat koji je 

dozvoljen. Shodno tome pčelari se moraju pridržavati propisanih uputa koje dobiju temeljem 

sredstava javnog priopćavanja. Ako naredni tretmani ne zadovolje Zavod za javno zdravstvo 

će morati dozvoliti i avio-tretman već idući tjedan. 

 

G. Gaća – pita gradonačelnika zna li kako trenutno glasi članak 61. Statuta Grada Vukovara. 

 

Gradonačelnik – odgovara da u ovom trenutku to ne zna. 

 

G. Gaća – kaže da nije zadovoljna odgovorom. Komentira da se ni mediji istim nisu 

pozabavili te napominje važnost što je Ustavni sud osim odluke o neodržavanju referenduma 

donio i odluku kojom se ukida članak 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Grada Vukovara i to je taj članak 61. Govori kako je SDP u prošlom sazivu napominjao kako 

Statut Grada Vukovara kao niži pravni akt ne može delegirati Ustav i Ustavni zakon o 

pravima nacionalnih manjina, upozoravali su kako će Ustavni sud isti članak poništiti što se u 

konačnici i dogodilo. Tada spornim člankom srpska nacionalna manjina nema pravo na 

korištenje srpskog jezika i pisma do ispunjenja uvjeta iz članka 8. Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina. Po odluci Ustavnog suda vraća se na snagu članak koji je HDZ sa 

SDSS-om 2009. donio iako tada nije bilo potrebe za tim. 

 

Predsjednik – prekida vijećnicu u izlaganju napomenuvši da nije potrebno ići u širinu i ako 

treba može on pročitati članak 61. mada vijećnici znaju kako on glasi. Osvrćući se na stari 

članak ističe da su i tada (2010/11.) znali da on nije pravovaljan i dobili su naputak od 

Ministarstva uprave da se isti uredi. Zna na što vijećnica aludira u izlaganju te kaže da će 
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sporni članak sada urediti kako nalaže Ustavni sud, a kako će on glasiti ima vremenski rok od 

godine dana u kojem će se sve dogovoriti. Ne prepoznaje potrebu da vijećnica isto posebno 

ističe iz razloga što su mediji već upoznati sa problemima na koje ukazuju, a tiču se Statuta 

Grada Vukovara. Nema ničeg spornog jer je Ustavni sud dao smjernice za uređenje članka 

kako bi on moga biti valjan. 

 

B. Gaća – komentira da si uzima pravo komentirati zašto nije zadovoljna odgovorom jer je i 

vijećnik T. Šota također naširoko obrazložio temu tretiranja komaraca. Nastavlja da članak 

61. Odluke Ustavnog suda jasno nalaže da se na snagu vraća stari članak 61. koji glasi - 

stavak 3. u skladu sa odredbama ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i ovog 

statuta pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo slobodne uporabe srpskog jezika i 

ćiriličnog pisma u društvenom i javnom životu te u službenoj komunikaciju u javnim 

poslovima i samoupravnog djelokruga Grada Vukovara. 

 

Predsjednik – nadovezuje se na članak 32. Iste odluke gdje je decidirano što treba Gradsko 

vijeće napraviti. Dalje kaže da ne želi ulaziti u širini jer isto nije tema. 

 

Gradonačelnik – komentira da je ova tema teška i komplicirana. Želi odvratiti protupitanje 

vijećnici Gaća; zna li što propisuje članak 43. Statuta Grada Vukovara. Dodaje da je pitanje 

retoričko i naravno da ona to u ovom času ne zna, no ne podržava način na koji je započela 

pitanje. Nadovezuje se i dodaje da je Statut Grada Vukovara pod ingerencijom Gradskog 

vijeća. Ne želeći prejudicirati što će biti kaže kako će se konzultirati sa stručnjacima Ustavnog 

prava prije donošenja bilo kakve odluke pri tom poštujući odluku Ustavnog suda, ali i 

koristeći istodobno pravo koje su dobili temeljem odluka. U odluci se također spominje i 

njihov stav i postupanje i pozivanje na članak 8. spomenutog Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina gdje također stoji što mora biti i o čemu se može razgovarati te što se 

može izostaviti tako da, ne želeći dizati tenzije, želi sjesti sa mjerodavnim stručnjacima koji to 

područje bolje poznaju i poslušati njihov savjet na temelju kojeg će donijeti odluku koja je na 

svima u Gradskom vijeću. 

 

D. Buljan – osvrćući se na članak iz Vukovarskih novina komentira kako je gradonačelnik 

znao spočitavati bivšem gradonačelniku da prosi po Hrvatskoj, a isto i sam sada čini. Od 

obećanja u predizbornoj kampanji vezanog za gospodarski plana kojim će se povećati stopa 

zaposlenih zanima ga imaju li isti ili će moliti po Hrvatskoj da netko otvori radna mjesta u 

Vukovaru. 

 

Gradonačelnik – komentira da je isto izjavio na tragu toga da ukoliko ne mogu ili ne žele 

pomoći neka ni ne postavljaju noge. Držat će se svojih planova i obećanja, a prvi korak su 

udžbenici za osnovnoškolce. Nažalost, suočen je sa podmetanjima od strane vlasi u Zagrebu 

koja je ukinula pozamašne iznose. Volio bi da svi, bez obzira na stranačku pripadnost, 

doprinose razvoju grada Vukovara jer neće se radna mjesta otvoriti za njega osobno već za 

građane Vukovara. 

 

D. Buljan – komentira kako se gradonačelnik smijao bivšem gradonačelniku koji je govorio 

da razbijanje ćiriličnih ploča odbija investitore, a sada kad je u istoj poziciji žali se na 

podmetanja sa državnog vrha. Nadalje komentira članak iz Vukovarskih novina gdje je 

gradonačelnik izjavio da je zatekao katastrofalnu situaciju u Gradu pa ga zanima na što se to 

točno odnosi s obzirom da je zatekao 23 mil kn plusa, a ne kao 2009. 30 mil minusa.  
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Gradonačelnik – moli vijećnika da se zbog vjerodostojnosti Gradskog vijeća drži i 

vjerodostojnosti dokumenata. Već je rečeno kako je bivši gradonačelnik licitirao sa iznosom 

zatečenog duga koji se kretao od 8 do preko 30 mil kn. Jedino što je mjerodavno je odluka 

ovog tijela, a to je odluka o financijskom izvješću o proteklom razdoblju kada je bivši 

gradonačelnik došao na vlast i tad je dug bio 2.800.000,00 kn uz kontinuirano zamagljivanje, 

što je već napominjao, i izbjegavanje navođenja činjenice da mu je ista Vlast od koje je 

zatekao dug također ostavila u nasljeđe 15-20 mil kn prihoda od prodaje stanova koje je 

uredno prešućivao. 23 mil kn plusa ove godine je izvješće od strane bivšeg gradonačelnika, a 

15 dana od kako je stupio na dužnost po predanom izvješću krenuli su pristizati računi, a 

jedan je i onaj odvjetnika Zagorščaka iz 2012. na iznos preko 100.000,00 kn. Ne zna što će ga 

još dočekati, ali može iznijeti dosadašnje obveze i probleme: most koji će biti velika 

investicija ukoliko će to potvrditi struka, tu je i ZOIS, tvrtka Komunalac, komarci, 

deratizacija, održavanje javnih površina, Cestorad  i slično. Lako je prikazati stanje bez 

obveza i zaduženja, a ista su nastala u periodu prije izvješća te ih je u istom trebalo i prikazati 

što nije učinjeno. Iza svakog iznesenog podatka stoji i ako pogriješi ispričat će se. 

 

D. Buljan – komentira prozivku bivšeg gradonačelnika zbog ZOIS-a te pita zna li tko je bio 

gradonačelnik u vrijeme potpisivanja spornog ugovora. Moli pisani odgovor gradonačelnika 

sa stanjem računa kod preuzimanja vlasti 2009. izdanog od revizije (napominje „prave 

revizije“) i stanje sada kad je on preuzeo vlast. 

 

Gradonačelnik – smatra da se nisu razumjeli jer se govori o zatečenom stanju, a ne o bivšem 

gradonačelniku jer se ni u jednom momentu izlaganja nije referirao na g. Saboa već na 

zatečeno stanje bez obzira koji je gradonačelnik njemu doprinuo. U istupima nikoga nije 

okrivio i zastupa interese Grada, a ne kao vijećnik interese jedne osobe. Smatra da je trebao 

preformulirati pitanje i braniti odmah g. Željka Saboa, a ne zatečeno stanje jer je očito da je 

mislio na imenovanog. 

 

D. Buljan – smatra da nema potrebe za ovakvim govorom jer se zna tko je bio gradonačelnik 

u prethodnom periodu i iz tog razloga ne priča o trećoj osobi kad se zna tko je bio 

gradonačelnik. 

 

Gradonačelnik – kaže da nema namjeru u tom pravcu nastaviti raspravu niti je isto njegov stil. 

Želio je samo komentirati zatečeno stanje, a ne osobe. 

 

S. Jelinić – pita planira li Grad urediti uslugu auto-taxi prijevoza. Činjenica je kako se usluge 

auto-taxi prijevoza u Vukovaru obavljaju „na divlje“, u sivoj zoni, bez regulacije i 

registracije, isti vrebaju ljude po stajalištima ostavljajući osobne automobile na parkirnim 

mjestima očito ne plaćajući ni parkirnu kartu. Ti „taksisti“ predstavljaju nelojalnu 

konkurenciju javnom gradskom i međugradskom prijevozniku, ne ulazeći što posjetitelji 

našeg grada koji se s time susretnu dalje prezentiraju i na koji način iznose sliku Vukovara. 

Predlaže Gradskom vijeću donošenje odluke kojom bi se regulirala sva pitanja neophodna za 

legalno funkcioniranje potrebnog broja auto-taksi prijevoznika temeljem dozvole, definiranog 

načina i mjesta prikupljanja putnika te načina utvrđivanja cijene, izgleda vozila i stajališta te 

tko sve može biti vozač auto-taksi vozila. Svjesni teškog gospodarskog razdoblja, za one koji 

imaju volje započeti sa ovom djelatnošću, bilo bi dobro da Grad nađe načina za sufinanciranje 

cijene karte jer to je potrebna djelatnost svakom gradu. 

 

Gradonačelnik – svjesni spomenutog problema razgovarali su o njemu. Maksimalno će se 

zalagati za gospodarski razvoj i one koji odluče obavljati djelatnosti u gradu Vukovaru. 
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Svjesni tog problema od samog povratka u Vukovar žalosti ga činjenica da svatko tko je 

pokušao tu djelatnost obavljati po zakonu ispao je smiješan. Dat će sve od sebe u smjeru 

ingerencije Grada da se taj problem riješi i da svi koji misle na legalan način poslovati dobiju 

potporu Grada. Mišljenja je kako je svima u interesu riješiti takav problem i ići će u smjeru 

rješavanja istog. 

 

Predsjednik – kaže da već postoji odluka Gradskog vijeća o auto-taksi prijevozu kojom je 

određeno kako se koncesija provodi, a o ostalom će se usuglasiti temeljem dosadašnjih 

saznanja. 

 

A. Jakumetović – radi šire javnosti pita u kojoj je fazi nabava udžbenika za osnovnoškolce. 

 

Gradonačelnik – odgovara kako je javna nabava prošla, odabran je najpovoljniji ponuđač, rok 

za isporuku je 6. rujna tako da je na ponuđaču isporuka udžbenika na vrijeme. Čim usvoje 

proračun i ugovor postane mjerodavan udžbenici će biti isporučeni. 

 

N. Mažar – komentira izlaganje vijećnika D. Buljana i djelomično se slaže sa njim kako nije 

sve katastrofalno u Gradu dočekalo gradonačelnika, a to je i pozamašan vozni park koji se 

povećao sa 5 vozila na 11. Shodno tome pita što će se poduzeti s time. 

 

Gradonačelnik – kaže da nije rekao da je u Gradu stanje katastrofalno. Prepoznaje ono što je 

dobro i ono što nije te će ići u smjeru ispravljanja pogrešnih poteza. Grad trenutno posjeduje 

13 vozila, od toga ima vozila koja su stara i onih koja nisu potrebna Gradu, a zadržat će se ona 

koja su nužna i potrebna. Po broju službenih automobila u rangu smo Splita i shodno 

potrebama ići će na selekciju. Neka vozila je Grad naslijedio putem ostavinskih rasprava, 

jedno vozilo je dodijeljeno gašenjem pomoći u kući i mišljenja je da toliko vozila Grad ne 

treba. 

 

R. Rapan – komentira kako je Gospodarska zona bila u višemjesečnoj blokadi i išlo se u 

predstečajnu nagodbu pa pita kakva je sad situacija vezana za zonu. 

 

Gradonačelnik – odgovara da je Gospodarska zona u predstečajnoj nagodbi i ima niz sudskih 

postupaka koji su u tijeku. U prethodnom razdoblju za Gospodarsku zonu vezale su se samo 

afere, a ništa konstruktivno ni pozitivno izuzevši BIC. Radi će na promjeni modela i načina 

privlačenja gospodarstvenika. Za sada je ona zapuštena i  mrtvi je kapital, bez obzira što su u 

nju uložena velika sredstva ne služi svrsi i gubi na vrijednosti. To neće biti jednostavan posao 

zbog nagomilanih, višegodišnjih problema, a suočen sa sporošću rješavanja pravnih situacija 

sve će ići sporo, no nada se rješavanju problema u drugoj polovici slijedeće godine što je i 

uvjet kako bi se privukli ulagači. 

 

R. Rapan – postavlja pitanje vezano za Trg žrtava na Mitnici; postoji li mogućnost uređenja 

dječjeg igrališta na tom mjestu jer brojni građani sa malom djecom dolaze na taj trg, a 

sadržaja za njih nema. 

 

M. Pavliček – odgovara da su proračunom osigurana sredstva, cca. milion kuna, u svrhu 

nabavke novih igrala i za popravke postojećih. Ukoliko građani iskažu potrebu Grad će istu 

poduprijeti. Djelatnici Gradske uprave su snimili situaciju na terenu tako da će se velik dio 

sredstava utrošiti u sanaciju postojećih igrala i poradit će na pružanju sigurnosti za djecu na 

onim igralištima koja nisu ograđena, a prvenstveno na ona koja su u neposrednoj blizini 
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frekventnih prometnica. Za igrala na Trgu žrtava na Mitnici sredstva će biti osigurana do kraja 

godine. 

 

M. Jokić – komentira kako su neki građani zabrinuti i pitaju se da li će biti danjih ulaganja u 

infrastrukturu, točnije u nerazvrstane ceste i njihovu sanaciju te izgradnju nogostupa. Na tragu 

istog pita koji su danji planovi. 

 

Gradonačelnik – proračunom je predviđeno 5 mil kn za nerazvrstane ceste, 2 mil kn za 

nerazvrstane ceste u ruralnom području. Iako je naglasak na poboljšanju gospodarskih uvjeta 

sredstva za nerazvrstane ceste su osigurana proračunom i ista će se trošiti u tu namjenu, a 

posebno na mjestima koja to zahtijevaju kako bi se izjednačili uvjeti i kvaliteta života svih 

građana. 

 

N. Bajić – pitanje postavlja vezano za DV Vukovar 2 i ravnateljicu koja je navedena kao 

izlagateljica prijedloga Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2014.; zanima ga je li ravnateljica 

imenovana u skladu sa zakonom i Statutom Grada Vukovara - konkretno temeljem kojeg zakona i 

odredbe Statuta i je li ravnateljica imenovana iz nadležnosti gradonačelnika ili Gradskog vijeća. 

Zanima ga koncizan i nedvojben odgovor imajući razumijevanja i uzimajući u obzir činjenicu kako je 

nedavno stupio na dužnost gradonačelnika. Ukoliko nije u mogućnosti dati precizan odgovor isti može 

uputiti pisanim putem. 

 

Gradonačelnik – sukladno spoznajama od prethodnika (Povjerenika, koji je dužnost obnašao do izbora 

gradonačelnika) razrješenje bivše ravnateljice i imenovanje nove je potpisao Povjerenik Vlade RH. 

Shodno situaciji i kratkom vremenu upoznavanja s novonastalom situacijom moli malo vremena i 

dostavit će vijećniku pisani odgovor. 

 

M. Mikerević – pita hoće li provedbom projekata prezentiranih u predizbornoj kampanji u narednoj 

godini biti osigurano 500 radnih mjesta. 

 

Gradonačelnik – komentira kako je 500 novih radnih mjesta zadaća za cijeli mandat, a ne za određeno 

razdoblje. Prezentirano u kampanji je cilj ka kojem će ići za vrijeme svog djelovanja. 

 

N. Vidović – kaže da je krajem srpnja na obali rijeke Dunav, od solitera do restorana Mornar, vršeno 

tretiranje korova. U smislu mjera zaštita okoliša potrebna je razdaljina 15-20 metara od određenih 

vodotokova, a ovdje je u pitanju sama obala. Zanima ga tko je nadležan za takvo što i da li je sve 

izvršeno u skladu sa propisima i mjerama zaštite. 
 

Gradonačelnik – odgovara da su za održavanje nasipa mjerodavne Hrvatske vode i temeljem 

pitanja Gradske službe će poslati upit instituciji kako bi došli do spoznaja o istome. Nakon 

saznanja proslijedit će pisani odgovor vijećniku. 

 

N. Vidović – kaže da nema spoznaje čime je korov tretiran. Pretpostavlja da je riječ o 

herbicidima te na tragu toga postavlja pitanje. 

 

D. Drakulić – pita je li upoznat sa problemom stanovnika Olajnice koji imaju uslijed kiša 

problem sa krovištem. Pita planira li iz proračunskih sredstava riješiti taj problem. Napominje 

i problem zgrade u Ulici Kardinala A. Stepinca gdje su prilikom obnove zatrpani dimnjaci i 

oni koji imaju stanove u unutrašnjosti zgrade imaju problem jer nemaju odvod i ne mogu se 

grijati ni na jedan način osim na struju. 

 

Gradonačelnik – poznato je da velik broj obnovljenih objekata zahtjeva intervenciju, 

popravak i slično jer je sama izgradnja neučinkovita, a garancijski rokovi su prošli. Svjesni 
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problema nastojat će pomoći građanima, ali najvećim djelom će se usmjeriti ka oživljavanju i 

poticanju gospodarstva i gospodarskog razvoja. Grad ne može ulagati sredstva u nekretnine ili 

višestambene objekte koji nisu u njegovu vlasništvu i za to nema opravdanosti, pogotovo ne u 

momentu kada je gospodarstvo u tako lošoj situaciji. I građani i tvrtka Tehnostan trpe velike 

gubitke, ali pitanje je iznad ingerencije Grada no Grad će dati svoj doprinos u iznalaženju 

načina, ali ne na način da ulaže u objekte koje ne posjeduje u vlasništvu. 

 

D. Drakulić – smatra da shodno velikoj količini sredstava koja Grad prihoduje od prodaje 

stanova, koja su strogo su namijenjena za poboljšanje uvjeta i kvalitete stanovanja, treba 

poboljšati uvijete stanovanja tamo gdje je potrebno. Zadovoljio bi ga djelomično odgovor o 

poticanju danje izgradnje stambenih objekata kako bi se grad proširio i urbanistički uredio 

kako bi omogućili građanima da na neki drugi način dođu do stanova. Spomenute zgrade, tj. 

sanacija istih nije koštala puno. U tu svrhu bi se i trebala trošiti ta sredstva. 

Drugo pitanje postavlja vezano za tvrtku Bioetanol i što Grad može učiniti da oni ne odu u 

Mađarsku kako se nagađa. Smatra da to Vukovaru i ovom kraju puno znači jer se dosta ljudi 

bavi poljoprivredom, a utječe na razvoj gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta. Pita 

koja su mu saznanja vezana za tu tvrtki te koje danje korake namjerava poduzeti. 

 

Gradonačelnik – sredstva od prodaje stanova su predodređena u obnavljanje postojećih 

objekata i u ulaganje u infrastrukturu kako su se dosad i trošila te za izgradnju novog 

stambenog fonda. Smatra da je apsurdno ulagati u izgradnju novog stambenog fonda shodno 

broju stanovnika i gospodarskoj situaciji. Rješavanjem jednog problema stvarajući drugi nema 

smisla. Postoji problem vezan za stanove na državnoj razini i svi su s time upoznati. 

Vezano za drugo pitanje odgovara da je obavio razgovor sa osobama iz tvrtke Bioetanol i 

kako su i do sada tvrdili, cijela priča je išla u prazno i nije imala temelja. Investitor se povlači 

i bijesan je načinom na koji je primljen u Grad, a bili su svjesni načina funkcioniranja naše 

administracije. Pokazali su volju i čak su na svoj rizik i trošak, kako ne bi čekali dozvole, 

uložili 200.000,00 kn za arheološka ispitivanja kako bi što prije ishodovali potrebne dozvole, 

da bi na kraju priča ostala neriješena i nažalost tvrtka seli u susjednu državu, u Mađarsku. Na 

kraju komentira kako se svi kunu u Vukovar, a kada treba pomoći gradu svjedoci smo 

značenja tih riječi i djela. 

 

Predsjednik – postavlja pitanje postavljanja zastavica na rasvjetne stupove u vrijeme državnih 

blagdana. Pita zašto je isto ukinuto i može li se vratiti ta praksa. 

 

Gradonačelnik – odgovara da nema saznanja koji je razlog ukidanja te prakse. Zna da postoje 

obruči i držači zastavica i ukoliko postoji inicijativa građana ponovno će provoditi tu mjeru, u 

skladu sa mogućnostima. 

  

Aktualni sat je završen. 

 

Gradonačelnik uz obrazloženje povlači točku 20. (Donošenje Odluke o prodaji kč 508/1, k.o. 

Vukovar) sa Dnevnog reda. 

S. Jelinić – kaže da podržava povlačenje točke shodno obrazloženju gradonačelnika i traži pisano 

očitovanje da li se u slučaju prodaje sporne čestice pravo građenja briše. 
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Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda bez točke 20. 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 usvajanju Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 1 

(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Sabo) 

7. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 2 

(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i J. Beljička-Karlaš) 

8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Gradske 

knjižnice Vukovar 

(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i V. Surma Szabo) 

9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Gradskog 

muzeja Vukovar 

(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i R. Marić) 

10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne 

ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar 

(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i I. Miličić) 

11. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne 

vatrogasne postrojbe Vukovar 

(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i Z. Jukić) 

12. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 

(Izvjestitelji: Predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i D. Čulig) 

13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. 

(Izvjestitelji: Predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i D. Čulig) 

14. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2014. 

(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Holoker-Radumilo) 

15. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i ostalim 

područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i humanitarnoj djelatnost za 2014. 

(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Holoker-Radumilo) 

16. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. 

(Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Njegić) 

17. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014. 

(Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Njegić) 

18. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2014. 

(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig) 

19. Donošenje: 

a. Odluke o Proračunu Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. 

b. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2014. 

(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i A. Džalto) 

20. Prijedlozi i informacije 
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TOČKA 1. 
DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I 

NORMATIVNU DJELATNOST 
Uvodno obrazloženje dao je N. Mažar - predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

N. Mažar predlaže sastav komisije kao u materijalu za sjednicu. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

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

 

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: D. Buljan (traži povlačenje vijećnika SDP-a iz svih 

radnih tijela Gradskog vijeća), N. Mažar, N. Bajić, B. Gaća i D. Drakulić. 

 

Predsjednik određuje stanku radi povlačenja vijećnika SDP-a iz radnih tijela Gradskog 

vijeća i kako bi se održala sjednica Komisije za izbor i imenovanja za predlaganje novih 

kandidata. 

 

11:50 G. Bošnjak došao na sjednicu. Na sjednici nazočno 21 vijećnik. 

 

N. Mažar daje prijedlog članova komisije u slijedećem sastavu: 

K. Raguž – predsjednik 

S. Jelinić – član 

D. Drakulić – član 

R. Rapan – član 

N. Mažar – član 

 

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

glasova „PROTIV“ 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. Slavica Jelinić - član 

3. Dejan Drakulić - član 

4. Robert Rapan - član 

5. Nikola Mažar- 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. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 2. 
DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN 
Uvodno obrazloženje dao je N. Mažar - predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

N. Mažar daje prijedlog članova odbora u slijedećem sastavu: 

T. Šota – predsjednik 

S. Jelinić – član 

I. Gavrić – član 

D. Drakulić – član 

S. Kolar - član 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

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

„PROTIV“ 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. Slavica Jelinić - član 

3. Igor Gavrić - član 

4. Dejan Drakulić - član 

5. Srđan Kolar - 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 prilažu 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 N. Mažar - predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

N. Mažar daje prijedlog članova odbora u slijedećem sastavu: 

M. Jokić – predsjednica 

V. Rusin – član 

R. Jakumetović – član 

N. Vidović – član 

Đ. Macut – član 

M. Dorokazi – član 

R. Đurić - član 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 
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G. Bošnjak - ispred Kluba vijećnika SDP-a – ne prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

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

„PROTIV“ donosi 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava i prava etničkih 

 i nacionalnih zajednica i manjina 

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

manjina u slijedećem sastavu: 

1. Marina Jokić - predsjednik 

2. Vlado Rusin - član 

3. Rozalija Jakumetović - član 

4. Nebojša Vidović - član 

5. Đorđe Macut - član 

6. Mirko Dorokazi - član 

7. Radivoj Đurić - 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 N. Mažar - predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

N. Mažar daje prijedlog članova odbora u slijedećem sastavu: 

R. Rapan – predsjednik 

M. Mikerević – član 

M. Semenić-Rutko - član 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

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

„PROTIV“ 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. Miroslav Mikerević - član 

3. Mirjana Semenić-Rutko - 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 N. Mažar - predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

N. Mažar daje prijedlog članova povjerenstva u slijedećem sastavu: 

R. Đurić – predsjednik 

M. Babić – član 

P. Karaula – član 

I. Gavrić - član 

M. Jokić - član 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: T. Šota, D. Buljan, R. Rapan, G. Bošnjak, N. Mažar, N. Bajić, D. 

Drakulić i A. Jakumetović. 

 

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

„PROTIV“ 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. Mile Babić – član 

3. Pilip Karaula – član 

4. Igor Gavrić – član 

5. Marina Jokić - član 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik određuje stanku kako bi se održale sjednice radnih tijela. 

 

TOČKA 6. 
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. DJEČJEG 

VRTIĆA VUKOVAR 1 
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Sabo – 

ravnateljica DV Vukovar 1. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, D. Sabo i P. Karaula. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O  D  L  U  K  A 

Prihvaća se Financijski plan za 2014. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 1“, Vukovar. 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. DJEČJEG 

VRTIĆA VUKOVAR 2 
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i J. 

Beljička-Karlaš – ravnateljica DV Vukovar 2. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bajić, J. Beljička-Karlaš i D. Drakulić 

 

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

jednim glasom „SUZDRŽAN“ (N. Bajić) donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Financijski plan za 2014. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 2“. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA ZA 2014. GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i V. Surma 

Szabo – ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bajić, V. Surma Szabo, D. Drakulić, M. Jokić, B. Gaća, P. 

Karaula, S. Jelinić, G. Bošnjak, D. Buljan, N. Bučko, N. Mažar i predsjednik. 
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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 za 2014. godinu Gradske knjižnice 

Vukovar. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA ZA 2014. GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i R. Marić 

– ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bajić, R. Marić, N. Bučko i D. Drakulić. 

 

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 za 2014. godinu Gradskog muzeja 

Vukovar. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 10. 
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA ZA 2014. JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR 
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i I. Miličić 

– ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, I. Miličić, D. Drakulić, B. Gaća i M. Semenić-Rutko. 

 

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 za 2014. godinu Javne ustanove u 

kulturi Hrvatski dom Vukovar. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 11. 
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA ZA 2014. JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i Z. Jukić – 

zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a –– 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 za 2014. godinu Javne vatrogasne 

postrojbe Vukovar. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 
DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2014. 

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

normativnu djelatnost i D. Čulig – voditelj odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i komunalno 

gospodarstvo. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba vijećnika SDP-a – nakon rasprave - suzdržani. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: S. Jelinić, D. Čulig, M. Semenić-Rutko, G. Bošnjak, M. Mikerević, 

Z. Konjević, A. Jakumetović, D. Buljan, N. Vidović, N. Bajić, D. Drakulić, T. Šota i M. 

Pavliček. 

 

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

glasova „SUZDRŽAN“ donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 

godinu koji je sastavni dio ove Odluke.  

 

Odluka i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. Se 

prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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TOČKA 13. 
DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. 

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

normativnu djelatnost i D. Čulig – voditelj odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i komunalno 

gospodarstvo. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba vijećnika SDP-a – nakon rasprave - suzdržani. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, D. Čulig, A. Jakumetović, N. Bajić, M. Semenić-

Rutko, gradonačelnik, D. Buljan, M. Budimir, G. Bošnjak i S. Jelinić. 

 

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

glasova „SUZDRŽAN“ donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2014. 

godinu koji je sastavni dio ove Odluke.  

 

Odluka i Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2014. 

prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 
DONOŠENJE PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA 

VUKOVARA ZA 2014. 
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun 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. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a –– nakon rasprave – ne prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bajić, D. Holoker-Radumilo, D. Drakulić, T. Šota, predsjednik, 

G. Bošnjak, N. Bajić i P. Karaula. 

 

D. Drakulić – predlaže amandman br. 1. da se Nogometnom klubu Vuteks-Sloga poveća iznos 

sredstava za 100.000,00 kn. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 10 glasova „ZA“ i 11 glasova „PROTIV“ 

nije prihvaćen. 

 

D. Drakulić – predlaže amandman br. 2. da se Košarkaškom klubu Borovo poveća iznos 

sredstava za 80.000,00 kn. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 
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Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 10 glasova „ZA“ i 11 glasova „PROTIV“ 

nije prihvaćen. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“ i 10 

glasova „PROTIV“ donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Program financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2014. 

godinu. 

 

Odluka i Program financiranja javnih potreba u sportu se prilažu zapisniku i čine 

njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 
DONOŠENJE PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI, 

TEHNIČKOJ KULTURI I OSTALIM PODRUČJIMA, SOCIJALNOJ, ZDRAVSTVENOJ I 

HUMANITARNOJ DJELATNOST ZA 2014. 
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun 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. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a –– nakon rasprave – ne prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bajić, D. Holoker-Radumilo, S. Jelinić, B. Gaća, P. Karaula, D. 

Drakulić, N. Mažar, A. Jakumetović, predsjednik, gradonačelnik i T. Šota. 

 

D. Drakulić – predlaže amandman br. 1. da se SKD Prosvjeta pododbor Vukovar poveća 

iznos sredstava za 6.000,00 kn. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 5 glasova „ZA“, 5 glasova 

„SUZDRŽAN“ i 11 glasova „PROTIV“ nije prihvaćen. 

D. Drakulić – predlaže amandman br. 2. da se Vukovarskom srpskom pjevačkom društvu 

Javor poveća iznos sredstava za 6.000,00 kn. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 10 glasova „ZA“ i 11 glasova „PROTIV“ 

nije prihvaćen. 

 

D. Drakulić – predlaže amandman br. 3. da se Ansamblu narodnih igara SKD Prosvjeta 

poveća inos sredstava za 5.000,00 kn. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 10 glasova „ZA“ i 11 glasova „PROTIV“ 

nije prihvaćen. 

 

D. Drakulić – predlaže amandman br. 4. da se KUD-u Sloga poveća iznos sredstava za 

40.000,00 kn. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 
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Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 10 glasova „ZA“ i 11 glasova „PROTIV“ 

nije prihvaćen. 

 

D. Drakulić – predlaže amandman br. 5. da se Vijeću za prevenciju poveća iznos sredstava za 

27.000,00 kn. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 10 glasova „ZA“ i 11 glasova „PROTIV“ 

nije prihvaćen. 

 

D. Drakulić – predlaže amandman br. 6. da se Udruzi antifašističkih boraca i antifašista grada 

Vukovara poveća iznos sredstava za 13.000,00 kn. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 5 glasova „ZA“, 5 glasova 

„SUZDRŽAN“ i 11 glasova „PROTIV“ nije prihvaćen. 

 

D. Drakulić – predlaže amandman br. 7. da se Udruzi antifašističkih boraca i antifašista grada 

Vukovara za manifestaciju Dudik 2014.poveća iznos sredstava za 5.000,00 kn. 

Predlagatelj – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje te isti sa 10 glasova „ZA“ i 11 glasova „PROTIV“ 

nije prihvaćen. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“ i 10 

glasova „PROTIV“ donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se prijedlog Programa financiranja javnih potreba u Gradu Vukovaru za 

2014. godinu u područjima kulture, socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti i 

ostalim područjima od interesa za Grad Vukovar. 

 

Odluka i Programa financiranja javnih potreba u područjima kulture, socijalne i 

zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti i ostalim područjima od interesa za Grad Vukovar 

se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 16. 
DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2014. 
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Njegić 

- pročelnik UO za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: S. Jelinić, D. Drakulić i D. Njegić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA  

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2014. GODINU 

Članak 1. 
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Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem 

uplate šumskog doprinosa u Proračun Grada Vukovara za 2014. godinu. 

Članak 2.  

U 2014. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 80.000,00 kuna. 

Članak 3. 

 Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za financiranje izgradnje komunalne 

infrastrukture. 

 

Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 17. 
DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE, 

ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 

VLASNIŠTVU RH ZA 2014. 
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Njegić 

- pročelnik UO za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba vijećnika SDP-a – nakon rasprave - suzdržani. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bučko, D. Njegić, N. Bajić, M. Pavliček i D. Drakulić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 4 

glasa „SUZDRŽAN“ (trenutno nedostaje G. Bošnjak) donosi 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA  

OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  

U VLASNIŠTVU RH ZA 2014. GODINU 

Članak 1. 

Programom utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, utvrđuje se namjena korištenja i 

kontrola utroška sredstava koja su prihod Proračuna Grada Vukovara, na čijem području se 

nalazi poljoprivredno zemljište. 

Članak 2.  

U Proračunu Grada Vukovara za 2014. godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 

2.500.000,00 kuna, a utrošit će se za slijedeću namjenu: 

 2.000,000,00 kuna – sanacija nerazvrstanih cesta ruralnog dijela Grada Vukovara 

    200.000,00 kuna – izgradnja otresnica 

    300.000,00 kuna – poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje 

 

Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 18. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA 

OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2014. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig – 

voditelj odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i komunalno gospodarstvo. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

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

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

P R O G R A M 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

 u prostoru za 2014. godinu  

Članak 1. 

Ovim Programom planira se visina iznosa sredstava na temelju uplaćenog iznosa 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2014. godini 

u iznosu od 300.000,00 kuna.  

Članak 2. 

Sredstva iz članka 1. ovog Programa planiraju se utrošiti za kroz Program održavanja 

objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2014. godinu – uređenje javnih površina: 

sanacija nogostupa i trgova, postavljanje dječjih igrališta, te hortikulturno uređenje javnih 

zelenih površina na području Grada Vukovara. 

Članak 3. 

U okviru Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, Gradonačelnik će podnijeti Gradskom vijeću Izvješće o utrošku sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2014. godini do 31. 

ožujka 2015. godine.  

 

 Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 19. 

DONOŠENJE: 

A. ODLUKE O PRORAČUNU GRADA VUKOVARA ZA PERIOD OD 1. SIJEČNJA 

DO 31. PROSINCA 2014. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i G. 

Vicković – stručni suradnik za proračun. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba vijećnika SDP-a – nakon rasprave - suzdržani. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: S. Jelinić, N. Bučko, gradonačelnik, B. Gaća, N. Bajić, G. Bošnjak i 

M. Pavliček.. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“ i 9 

glasova „SUZDRŽAN“ (D. Drakulić izašao) donosi 

Odluka o Proračunu Grada Vukovara  

za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. 
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Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

B. ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2014. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i G. 

Vicković – stručni suradnik za proračun. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

R. Rapan - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba vijećnika SDP-a – suzdržani. 

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

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 11 glasova „ZA“ i 9 glasova 

„SUZDRŽAN“ (D. Drakulić izašao) donosi 

 

TOČKA 20. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

Predsjednik – informira pročelnike UO da pripremaju materijale za slijedeću sjednicu te da će 

se sjednica sazvati kad se skupi dovoljan broj točaka. 

 

 

Dovršeno u 18:30 sati. 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Igor Gavrić, mag.ing. 


