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Z A P I S N I K 

 

s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 17. kolovoza 2015., u 

Gradskoj vijećnici soba br. 36, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 9,00 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Nikola Mažar, Krešimir Raguž, Pilip Karaula, Tomislav Šota, Alen 

Jakumetović, Igor Gavrić, Radivoj Đurić, Robert Rapan, Marina Jokić, 

Mirjana Semenić-Rutko, Darko Buljan, Nenad Bučko, Zoran Konjević, 

Goran Bošnjak, Biljana Gaća, Slavica Jelinić, Dejan Drakulić, Nebojša 

Vidović, Srđan Kolar, Miroslav Mikerević, Nebojša Bajić 

 

Odsutni vijećnici: / 

   

Ostali nazočni: Ivan Penava – gradonačelnik 

Zamjenici gradonačelnika - Marijan Pavliček, Marija Budimir i Srđan 

Milaković  

Pročelnici – S. Tokić, N. Gažo, A. Živanović, M. Grubišić, I. 

Arambašić, M. Sekulić, G. Martinović i A. Džalto 

D. Foriš – Razvojna agencija Vukovar -VURA 

Ž. Bakula – Tehnostan d.o.o. 

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

M. Kos – Hrvatski radio Vukovar 

Z. Jukić – Javna vatrogasna postrojba 

Z. Dvojković – Gradski muzej Vukovar 

Mirjana Kulić – dječji vrtić Vukovar 1 

J. Beljička Karlaš - dječji vrtić Vukovar 2 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

V. Surma Szabo – Gradska knjižnica Vukovar 

J. Crnjac, J. Belobrajdić, F. ŠoljićZ. Zaoborni – Udruga Sinanju Shin 

Do Vukovarski Sokol i Koordinacija udruga proisteklih iz 

Domovinskog rata 

S. Jakovljević – Vijeće nacionalne manjine 

B. Šašić – viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i 

mjesne odbore 

T. Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika za protokol  

L. Subotić – viši stručni suradnik za odnose s javnošću i predstavnici 

medija 

 

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

savjetnika za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesne odbore da izvrši prozivku 

vijećnika. 

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

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 12. sjednice, održane 29. lipnja 2015.  

Primjedbi nije bilo. 

 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 12. sjednice, održane 29. lipnja 2015. i 

isti je jednoglasno usvojen. 
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Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

N. Bučko – Zahvaljuje se i pozdravlja sve. Prije pitanja komentira prije kako je ponosan što je 

dio saziva ovoga Gradskog vijeća koji u kolovozu donosi Proračun za 2016. godinu. Smatra 

kako je riječ o presedanu i čestita na tome.  

 

Predsjednik – Upozorava ga da postavi pitanje pa će onda imati pravo na komentiranje 

odgovora. 

 

N. Bučko – Izjašnjava se kako on ima pravo na to i nastavlja komentirati. Čestita im kako 

ovako dva bitna problema kao što su Statut i Proračun rješavaju u jedno prijepodne, ne čudi 

ga što je interes medija velik i opet komentira kako Grad Vukovar ne zaslužuje da bude tema 

u državi.  

 

Predsjednik – Izdaje upozorenje vijećniku N. Bučku. 

 

N. Bučko – Pita gradonačelnika ima li istine u tzv. „zlim jezicima“ koji govore da Prijedlog 

vezan za dvojezičnost u gradu nije u skladu s ustavnim preporukama pa se zbog toga boji 

novih izbora, čuva svoju fotelju i ide već sada na izglasavanje Proračuna. Zanima ga zašto 

gradonačelnik ide na Proračun za 2016. kada se ne zna ni izvršenje Proračuna za 2015. 

godinu? Moli da u odgovoru iskreno odgovori? 

 

Gradonačelnik – Zahvaljuje na pitanju. Odgovara da je u pitanju bilo puno netočnosti, da 

vijećnik sam sebe pobija i ne vjeruje da vijećnik sam sebe u stanju pratiti. Što se tiče 

komentara i pitanja, preporučuje da vijećnik prouči Poslovnik do kraja jer članak 52. nalaže 

da pitanja moraju biti jasna, precizna i kratka. Preporučuje vijećniku isto tako da se dogovori 

oko pitanja i odgovora budući da ih postavlja i odmah odgovaraju na njih. Nije mu jasno tko 

su ti „zli jezici“, on ili građani. Pita vijećnika poznaje li značenje riječi „presedan“. Ako zna 

što znači onda nema potrebe da odgovara na njegovo pitanje. Jedina briga su mu građani 

Grada Vukovara, a što rade on i „zli jezici“ to će si morati sam odgovoriti i dokazati. 

Zahvaljuje. 

 

N. Bučko – Nije zadovoljan odgovorom. Žali se na povrjedu Poslovnika. Kaže da je Proračun 

prošle godine bio u kolovozu. Ne sviđa mu se rad Gradskog vijeća. 

 

B. Gaća – Pozdravlja sve, zanima je što se točno učinilo u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, 

odnosno koji su to novi projekti, nove hale, novi proizvodni pogoni, koje je obećavao u 

predizbornoj kampanji? 

 

Gradonačelnik – Zahvaljuje na pitanju. Odgovara kako se moglo svjedočiti otvaranju novih 

pogona nakon njihovih zatvaranja tijekom desetljeća. Što se tiče Vukovarske gospodarske 

zone, ne vjeruje da joj je duplo više zarasla nego što je bila jer to naprosto nije istina. Tamo se 

i sada grade objekti. Što se tiče komentiranja Proračuna, odgovara da su poticaje u 

gospodarstvu u Proračunu već digli 1000% u odnosu na ono što je bilo prije - 500% za 

obrtnike, 300% u poljoprivredi. Izjavljuje kako nije realno očekivati da se Proračun za 



3 
 

gospodarstvo iz godine u godinu podiže za 1000% i da je i sa ovih 1000%, veći od kada je 

njihova opcija bila na vlasti. Nije im to pošlo za rukom pa su zato njegov tim i on dobili posao 

jer oni nisu znali odraditi posao kako treba. Zahvaljuje. 

 

B. Gaća – Nije zadovoljna odgovorom. Iznosi da je tražila konkretne odgovore, ali da ih nije 

dobila. 

 

Z. Konjević – Pozdravlja sve. Zanima ga cijena umjeravanja kalorimetara. Misli kako je 

prigodno vrijeme za tu temu pošto zanima građane. Nije mu jasno pa bi želio da mu se pojasni 

kako se došlo do cijene od nekih 1000 kn za umjeravanje? 

 

Gradonačelnik – Odgovara kako je obveza umjeravanja kalorimetra zakonska obveza vlasnika 

stana, gdje je zakonodavac predvidio mogućnost u slučaju da vlasnik stana ne želi umjeravati, 

dakle ima opciju, nije prinuđen da ga umjerava po tome su onda neke druge metode obračuna 

koje će bolje objasniti predstavnik Tehnostana. 

 

Ž. Bakula – Tehnostan d.o.o. – Pozdravlja sve. Kaže kako su mjerila u zakonitom 

mjeriteljstvu i ako su u uporabi mora biti umjerena, kako nalaže zakon. A što se tiče Zakona o 

tržištu toplinske energije i zakonu o raspodjeli toplinske energije jasno nalaže da je Zakon o 

mjeriteljstvu taj koji ispituje ta mjerila, što se tiče Tehnostana, toplinska energija koja se 

isporučuje ne smije biti naplaćivana od njihove strane ako se isporučuje preko neispitanih, 

neumjerenih mjerila. Što se tiče spomenutih cijena, Tehnostan je imao organizirane radionice 

kako bi upoznao ljude sa situacijom koja ih čeka jer je zakonodavstvo to sada prebacilo na 

vlasnike. Dobili su zatražene ponude od pet tvrtki koje se bave umjeravanjem. Ponude su se 

kretale od 1000 do 1300 kuna. Kaže da nije bilo nikakve namjere za visokim cijenama sa 

njihove strane već je tako u ponudama koje su dobili. Znajući socijalnu situaciju u gradu 

Vukovaru, pogotovo ljudi koji žive po stanovima jer to su skoro sve umirovljenici, ljudi bez 

ili sa ograničenim primanjima, pokušali su smanjiti to i zatražili su dodatne ponude, konačne 

ponude. Razmatraju ponude pa ih traže i od inozemnih tvrtki, ali sumnja se da će to biti 

jeftinije. Naglašava da je vlasnik dužan umjeravati mjerilo samo ako želi naplatu po njemu, u 

protivnom Tehnostan vrši naplatu sukladno Pravilniku koji nalaže da se utrošena toplinska 

energija raspodjeljuje po kvadratnom metru. 

 

Z. Konjević – Misli kako ni on ni građani ne mogu biti zadovoljni ovime. Toliko drugih stvari 

se može napraviti s tim novcima. Misli kako nije normalno da je cijena umjeravanja dostigla 

cijenu uređaja i kako se tu treba nešto napraviti. Pita još jedno kratko pitanje: je je država 

potvrdila da će izvršiti plaćanje uređaja koji su u njenom vlasništvu? 

 

Ž. Bakula – Tehnostan d.o.o. – Odgovara da je država potvrđuje plaćanje za njene stanove i 

da je pokrenuta inicijativa da se plati iz pričuve s time da vlasnici stanova moraju donijeti 

aneks između - vlasničkih ugovora kojim će to prihvatiti i osigurati sredstva. Trenutno od 30 

više stambenih zgrada imaju dovoljno sredstava u pričuvi. Tamo gdje je većinski vlasnik 

država, misli da će bez problema riješiti to novcem iz pričuva. 
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T. Šota – Pozdravlja sve. Postavlja pitanje gradonačelniku. Zanima ga je li gradonačelnik bio 

usamljen u traženju sredstava za tretiranje komaraca. Je možda primio nekakvu pomoć od 

kolega iz SDP. Ima informaciju da je Grad Osijek dobio pomoć od države u iznosu od 

4,500,000 kuna za razliku od grada Vukovara koji nije dobio ništa. Zanima ga gledaju li 

komarci na nacionalnost i na političku opredijeljenost i zanima ga zašto oni nisu dobili pomoć 

od države? 

 

Gradonačelnik – Odgovara kako je nažalost ostao usamljen u svojoj inicijativi i prisjeća se 

kako je tijekom neke druge inicijative sve u dobrobit građana Vukovara prozvao svoju stranku 

HDZ. Napominje kako su tada vijećnici SDP-a to podržali, što im je tada i vjerojatno 

odgovaralo, nažalost sada kada se za taj isti Vukovar i te iste građane treba izboriti za sredstva 

tretiranja komaraca, nažalost ostali su prigušeni i ne samo da su ostali prigušeni nego im još 

postavljaju pitanja o Proračunu i za koga mi radimo. Misli kako je sada jasna poruka tko tu za 

koga radi, tko kome čuva fotelju, tko se ne libi zamjeriti u interesu građana grada sa svima, 

tko ne radi za dobrobit, a tko nažalost kalkulira, ali to mu je pravo. Daje odgovor da, da 

nažalost ostao je usamljen, razlozi su svima jasni. Očito nismo dovoljno podobni, ali ima nas 

tu koji jesu podobni pa zašto oni nisu malo pogurali, morati ćete njih pitati. 

 

M. Semenić–Rutko – Pozdravlja sve. Zanima je u ljetovanje djece iz grada Vukovara. Moli 

zamjenicu ili gradonačelnika da joj odgovore na pitanje koliko je djece otišlo na ljetovanje iz 

grada Vukovara? 

 

M. Budimir – Odgovara kako svi shvaćaju situaciju i ovih vrućina i financijsku, ali je Grad 

Vukovar i dalje da se omogući ljetovanje djeci. Kaže da je preko 500 djece ovo ljeto otišlo na 

more, krenuvši od krstarenja Jadranom u lipnju, do Velog Lošinja u suradnji s Primorsko-

goranskom županijom, Sportskih igara mladih, s Koordinacijom udruga proisteklih iz 

Domovinskog rata na lijepo ljetovanje na Korčuli, a predstoji i odlazak djece u suradnji sa 

gradom Zagrebom u Dugu Uvalu. Spominje isto kako su kroz ova ljetovanja u 6. 7. 8. 

mjesecu, obuhvaćena razne dobi djece od 1. do 8. razreda. Naravno da se neće zaboraviti na 

srednjoškolce koje ćemo uputit na ovo zadnje ljetovanje. Kaže isto tako da grad Vukovar 

pokriva prijevoz, ali nažalost ne i piće, ali trude se pomoći roditeljima u ovakvim situacijama. 

 

N. Mažar – Pozdravlja sve. Zanima ga najprometniji most za pješake u gradu. Je li ograda 

koja je na njemu nepotrebna ili ima neko značenje? 

 

G. Martinović – Pozdravlja sve. Odgovara da se tražila procjena Građevinskog fakulteta te je 

utvrđeno da most nema dovoljnu potporu i nosivost u slučaju nekih koncerata ili nekog 

događaja koji broji veliki broj ljudi za svaki slučaj je stavljena ta ograda. Kaže kako je od 

Građevinskog fakulteta naručen projekt izgradnje i sanacije mosta, za sanaciju je cijena oko 

1,200,000 kuna dok se za novi most cijena kreće oko 4,500,000 do 7,000,000 kuna. Prilikom 

konzultacija s gradonačelnikom došlo je do dogovora da će se ići na sanaciju mosta. Kaže da 

će se ovaj tjedan izdati natječaji za izvođače i nada se da će kompletan most biti saniran do 

kraja godine. 
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N. Mažar – Izražava i zadovoljstvo i nezadovoljstvo odgovorom. Nezadovoljstvo jer misli da 

se na početku taj most mogao bolje napraviti, a ne da sada građani moraju ponovno plaćati 

sanacije. A zadovoljan je zato što oni kao gradski vijećnici ovdje odgovaraju javnosti i moraju 

imati odgovornost. Predlaže da to bude kao što je kolegica B. Gaća maloprije rekla bez razlike 

o brigama građana i o politici jer imali smo priliku prije jedno petnaestak dana vidjeti forum 

mladih SDP-a kako lijepe naljepnice i govore kako ta ograda tu ne treba biti, da je to samo da 

most izgleda ružno, a u konačnici se vidi da ne već da je to od njih bilo zlonamjerno i da bi 

išlo na sigurnost i štetu svih građana grada Vukovara. Moli da vijećnici rade pošteno i 

odgovorno u interesu građana grada Vukovara. 

 

S. Jelenić – Pozdravlja sve. Čita iz godine u godinu svakakve istraživačke, znanstvene, 

stručne radove pa i vodič za ulagače u gradu Vukovaru. Ponavlja se da je grad Vukovar na 

odličnom geoprometnom položaju, u položaju koji daje velike mogućnosti za razvoj 

gospodarstva. Iznosi isto tako da se planira gradnja višenamjenskog kanala Dunav – Sava, da 

se očekuje daljnji razvoj Luke Vukovar i budući da se mi nalazimo na glavnom magistralnom 

pravcu trebalo bi se razmišljati da će zasigurno i neminovno grad Vukovar postati značajna 

točka u međunarodnom tranzitu robe. Već sada brojni kamioni prolaze, kidaju ceste, a ne 

plaćaju nikakve pristojbe pa je zanima postoji li ikakva mogućnost da Grad Vukovar prihvati 

potrebu osnivanja i otvaranja jednog robnog terminala u vlasništvu Grada jer bi se na taj način 

grad Vukovar imao prihoda od toga. Predlaže da bi za početak u tom robnom terminalu moglo 

biti parkiranje kamiona, sanitarni i higijenski čvor za vozače, usluge vaganja, pretovara robe, 

špedicije… Kaže isto tako da oni u HDSSB-u smatraju da je to vrlo bitan i strateški projekt za 

Grad Vukovar i za daljnji razvoj grada i za otvaranje novih radnih mjesta? 

 

Gradonačelnik – Slaže se i misli kako je upravo kanal Dunav – Sava jedan od pokušaja u tom 

smjeru jer ne radi se samo o plovnom putu ili pogodnosti navodnjavanja nego je u sklopu tog 

projekta predviđen jedan veliki logistički centar koji bi ispunio ulogu i potrebu. Međutim, to 

daleko premašuje mogućnosti grada i lokalne uprave pa čak i regionalne. Napominje kako od 

velikih 5 projekata Vlade nijedan nije u Slavoniji, a u prvih 20 niti jedan nije u gradu 

Vukovaru pa čak ni termoelektrana i kanal koji se spominje su izmješteni za Osijek, tako da 

na žalost, s ovakvim okolnostima i ovom Vladom, ne očekuje pomake u tom smislu jer 

jednostavno za grad Vukovar i za Slavoniju nemaju sluha. Zahvaljuje. 

 

S. Jelenić – Zadovoljna je odgovorom i drago joj je zbog slaganja o projektu. 

 

G. Bošnjak – Pozdravlja sve. Žali se kako treću sjednicu za redom nije dobio pisani odgovor 

od gradonačelnika o tome koliko, odakle i tko su ljudi zaposleni tijekom njegovog mandata. 

Zanima ga u vezi tretiranja komaraca pa podsjeća da je prošle godine potrošeno oko 

1,500,000 kuna, a prošle godine 490,000 a godinu prije toga 390,000 , što je tri puta skuplje i 

ako je bilo malo ono, pretpostavlja da bi 800,000 bilo sasvim dovoljno. Napominje da 

napadaju vladu RH, a prošle godine su dobili od njih 2,000,000 kuna i da nisu odmah morali 

sve potrošiti. 
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Gradonačelnik – Zahvaljuje. Ne zna kako bi odgovorio na pitanje zbog jednostavnog 

nepoznavanja točnosti podataka. Izjavljuje da on kada je Vlada dala te novce nije bio na 

funkciji gradonačelnika da su ta sredstva došla prije njega, tako da njihov pokušaj 

napuhavanja cijena neuspio. Podsjeća da je Vlada SDP-a pa čak i da je tako, teza im ne drži 

vodu. Napominje kako je na funkciju došao 9. srpnja, a odluka Vlade je bila prije pa neka 

provjere. Što se tiče pretpostavki što i koliko je potrošeno i  je li se to moralo potrošiti, 

podsjeća da se sredstva koja nisu potrošena od javne nabave moraju vratiti u proračun RH, što 

se i napravilo. Predlaže vijećniku da bude ljubazan pa neka upita svoju Vladu da budu 

ljubazni pa neka nam vrate ti 700.000 kuna, mislim kako neće jer ni pitanje nije bilo za 

dobrobit građana grada Vukovara, nego jednostavno prema podmetanju. 

 

G. Bošnjak – Zadovoljan je odgovorom, izjavljuje kako vidi da gradonačelnik ne poznaje 

podatke kada se trošilo, koliko i što. Da je prošle godine on bio gradonačelnik i da je 

potrošeno 1,500,000 kuna kako je i spomenuto a prethodnih godina je trošeno 3 puta manje. 

Nije mu bitno koliko je vraćeno, činjenica je da čim oni dođu na vlast da sve poskupljuje, što 

nije demantirano. Postavlja drugo pitanje, zanima ga u vezi snimka u medijima iz 

zamjenikovih svatova gdje se pjevaju neprimjerene pjesme, misli li se ograditi od takvih 

stvari? 

 

Gradonačelnik – Izjavljuje da ne želi komentirati što su neke godine, na nekoj zabavi radili 

njegovi suradnici, taman i da su pjevali te pjesme, ne želi komentirati zbog straha ili jer nema 

mišljenje, već zato što je zlonamjeran. Kaže da ima ravnopravnog sugovornika koji je 

spreman priznati i oprati svoje grijehe pa se sjetiti ministra Kotromanovića i ministara 

Matića… Drage volje bi sjeo i raspravio neke stvari, budući da nitko od njih nije u 

mogućnosti voditi dijalog na toj razini, suzdržava se od komentiranja. Misli da se ovo ne tiče 

rada gradonačelnika nego nekakvih privatnih situacija. 

 

G. Bošnjak – Zadovoljan je odgovorom. 

 

D. Buljan – Pozdravlja sve, zanima ga natpis iz vukovarskih novina, u jednom tekstu piše 

kako su mimo protokola na predstavljanju došli vijećnici jedne političke stranke SDP-a. 

Objašnjava da saborski zastupnik ima pravo dovesti bilo koga na obilježavanja, konkretno na 

obilježavanje obljetnice smrti pukovnika Marka Babića, tako da on ne vidi ništa sporno oko 

toga. Nakon gradonačelnikove isprike i zamolbe da se ponovi pitanje žali se na 

omalovažavanje i nepoštivanje gradskog vijećnika, postavlja pitanje: zašto vijećnici SDP-a 

nisu bili pozvani na obilježavanje obljetnice smrti pukovnika Marka Babića? 

 

Gradonačelnik – Odgovara kako oni nikoga od stranaka nisu zvali na polaganje vijenaca, 

napominje da ovo nije prvo polaganje. Objašnjava kako  nije uspio poslušati do kraja pitanje 

jer je u  uvoda pitanja od početka bilo zlorabljeno obilježavanje smrti pukovnika Marka 

Babića heroja sa Trpinjske ceste, na jedan grub način. Upoznaje vijećnika da je upućen dopis 

predsjedniku Hrvatskog sabora gosp. Leki. Nakon prepirke s vijećnikom Buljanom zbog 

nezadovoljstva oko odgovora citira kraj odgovora Predsjednika sabora: „U odnosu na 

protokolarni gaf gosp. Hrnića o kojemu ste mi također pisali u vašem pismu, obavještavam 



7 
 

vas da sam gosp. Hrniću skrenuo da kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora jedino on 

ima mogućnost položiti vijenac uz počasni postroj Hrvatske vojske.“ Traži objašnjenje za 

javnost o izjavi vijećnika jer stalno obmanjuju javnost. Ne biraju ni svetinje poput Marka 

Babića kako bi ih pogazili i zlorabili radi svoje promocije. 

 

D. Buljan – Izjavljuje kako on nije mislio na polaganje vijenca, nego na pratnju. Izjašnjava se 

da je pitanje postavljeno jer je to već drugo ili treće obilježavanje neke obljetnice na koji nisu 

pozvani. 

 

N. Bajić – Pozdravlja sve. Pitanje je za zamjenika gradonačelnika M. Pavličeka. Kaže kako 

oni vode jedan resor grada u kojemu se kreće velik novčani iznos i on bi volio da svi zajedno 

doprinosimo tom iznosu, da ekonomska strana grada bude što jača. Misli da je teško dovesti 

bilo kakvog investitora u jednu nezdravu sredinu jer investitori bježe jer osjete nesigurnost i 

tenzije. Napominje kako su se u zadnje vrijeme dogodilo već par stvari koje štete srpskoj 

zajednici, od obustavljanja parohijskog doma, neprimjerene reklame za Vukovarski film 

festival na crvenom magazinu gdje svi znamo što se dogodilo, a sinoć je otvorio jednu 

internetsku stranicu i vidio je kraći video. Napominje kako je nevažno što je to bila privatna 

zabava, da uvažava njegov rad jer je taj video nastao prije nego je on postao dogradonačelnik 

ali smatra da svi mi nosimo puno veću težinu kao vijećnici i kao javne osobe, a 

dogradonačelnik je u tom kratkom videu, koliko je imao priliku vidjeti, veličao jedan režim 

čovjeka koji je kriv za tisuće života. Zanima ga hoće li nakon ovoga podnijeti ostavku kao 

dogradonačelnik grada Vukovara? 

 

M. Pavliček – Odgovara redom: kako su nedavno paljene hrvatske zastave da nije ni čudo da 

investitori misle da je loša situacija. Svake godine koliko on zna je na crvenom magazinu 

prikazivana reklama, ne samo dok je on na vlasti. Za Parohijski dom napominje da je u tijeku 

sudski postupak, tako da nije odluka Grada Vukovara nego nadležnih institucija, što se tiče 

svatova koji su bili prije 3 godine, nema nikakav komentar. Radilo se o privatnoj zabavi. 

Napominje da on svoj posao dogradonačelnika Vukovara radi profesionalno i časno i isto tako 

traži da mu sude po rezultatima. Koga god od građana da je primio nitko ne može reći da je 

izašao nezadovoljan iz njegovog ureda. Pomaže svima bez obzira na nacionalnost. Zahvaljuje. 

 

N. Bajić – Izjavljuje kako ne osuđuje grješnika nego grijeh kao takav. Zahvaljuje. 

 

M. Mikerević – Zanima ga u vezi građevinskih radova, kako ni noviji radovi kao ni stariji kod 

prijašnje vlasti nisu dobro napravljeni i pita hoće će se opet nakon dvije godine vršiti 

sanacije? 

 

G. Martinović – Odgovara kako kod Novoselske ulice nije dobro odrađeno, da je izvođač 

Osijek-Koteks dobio penale za lepeze na krajevima ulica. Naredio je da se te lepeze izrežu i 

napravi nove. Uglavnom, puno je bolje sada nego što je bilo. 

 

M. Mikerević – Zanima ga koliko je Osijek-Koteks dobio da plati penale. Misli da to nije u 

redu i da bi je trebali ponovno napraviti. 
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Gradonačelnik – Odgovara kako to nije zakonski moguće. Da je to jedino što se moglo 

napraviti i da bi i oni tražili da se napravi novo. 

 

M. Mikerević – Nada se da će u buduće biti bolja kontrola. 

 

S. Kolar – Zanima ga zašto ovako rano ide Proračun i jesu li dobili upute od nadležnih 

ministarstava za izradu proračuna? 

 

Gradonačelnik – Odgovara da Proračun ide rano jer vode računa o interesu građana grada 

Vukovara. Podsjeća da je zakonski rok puštanja kriterija za donošenje Proračuna od strane 

Ministarstva financija je 15. kolovoza. Budući da se iz godine u godinu taj rok probija nisu 

imali razloga sumnjati da neće i ove godine biti tako, tako da je odluka o donošenju Proračuna 

sasvim opravdana pred građanima grada Vukovara. Zahvaljuje. 

 

S. Kolar – Komentira kako je u pravu kako ministarstvo treba poslati do 15. kolovoza tekuće 

godine, međutim zanima ga dovode li s ovakvim postupkom Grad u problem ukoliko se taj 

Proračun poništi, odnosno ukoliko dođe do raspuštanja Gradskog vijeća, ne zbog Proračuna 

nego zbog neke druge teme. Upozorava da je ovo prekršaj i da nije dobro za grad. 

 

Gradonačelnik – Zanima ga kakav je to prekršaj napravljen i po kojem zakonu? 

 

S. Kolar – Pročitao je članak 27. Zakona o proračunu. 

 

Gradonačelnik – Odgovara kako je sve po zakonu. Tko je imao što napraviti mogao do 15. oni 

su sazvali sjednicu 17. i on ne vidi tu ništa sporno. Ponavlja kako ostaje pri tvrdnji da je 

donesen zbog građana grada Vukovara. 

 

N. Vidović – Pozdravlja sve. Gledao je Dnevnik pa je vidio izjavu gradonačelnika u kojoj 

kaže kako se želi više baviti zapošljavanjem, a manje nekim drugim glupostima. Zanima ga 

na koje je gluposti mislio. Jesu li gluposti prava nacionalnih manjina, a naročito prava srpske 

nacionalne manjine? 

 

Gradonačelnik – Nije siguran je li rekao riječ glupost, ali i da je, podsjeća kako je grad 

Vukovar već dvije godine u problemu koji nitko ne želi, niti u gradu niti u državi, što se jasno 

vidjelo na potpisivanju referenduma. Navodi činjenicu da se na javnu raspravu o izmjenama 

Statuta nitko od zainteresirane javnosti nije javio. Podsjeća da to ne odgovara nikome osim 

onima na određenim pozicijama koji ne bi imali što raditi da nema nekog nacionalnog 

problema, odnosno međunacionalnog problema u gradu Vukovaru. Ponavlja da je prioritet 

gospodarstvo i otvaranje radnih mjesta. Tko god se sjetio u ovom trenutku za uvođenje 

dvojezičnosti u grad Vukovar vidimo što nam je donio. Zanima ga je li nam trebalo dizanje 

tenzija, masovni prosvjedi, razbijanje ploča, kordoni policije u grad…  Budući da živimo u 

demokratskoj državi može netko i reći da nam je to trebalo, ali on je siguran da je to problem, 

a da ima puno važnijih stvari za fokusiranje na njih. 
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N. Vidović – Nije zadovoljan odgovorom jer misli kako nije dobio odgovor na pitanje koje je 

postavio. 

 

Gradonačelnik – Izjavljuje kako to glupost djedu ili ocu kojemu sin ide u Njemačku ili Irsku 

raditi dok netko nameće problematiku u gradu Vukovaru. Napominje kako on rješava 

prioritete po redu od prvog pa nadalje, ali on ima pravo iznositi svoje prioritete. Ispričava se 

ako ga je izjava na neki način povrijedila. Nije mislio zapostaviti ni zanemariti prava niti 

jedne nacionalne manjine, ali misli da ima pravo razmišljati na ovaj način.  

 

N. Vidović – Sada je zadovoljan odgovorom, ali mu sada izgleda kao da se prebacuje krivnja 

za nezaposlenost na njih. 

 

D. Drakulić – Pozdravlja sve, zanima ga zašto je podnesen zahtjev za raskidanje Ugovora o 

zamjeni čestice za Parohijski dom i stavili zabranu daljnjeg građenja? 

 

Gradonačelnik – Izjavljuje kako je preko medija zamolio sve da se preko pravosuđa ovaj 

problem riješi i tako je i postupio. Nažalost to nije ono što je dobio. Napominje da je napravio 

sve po zakonu, da u toj zamjeni čestica ima određenih nepravilnosti i zamolio je da se pusti 

institucije da naprave svoj posao, ali nažalost nije bilo tako. 

 

D. Drakulić – Nije zadovoljan odgovorom. Prilaže dokumente s identičnim nepravilnostima iz 

prijašnjih godina. Nezadovoljan je jer misli kako je to na osobnoj razini prema Pravoslavnoj 

crkvi i Parohijskom domu. 

 

Gradonačelnik – Zanima ga stavlja li se on sada u ulogu suda. Ako da misli da to nije dobro i 

nije mu jasno zašto se to jednostavno ne prepusti sudu. Izjavljuje kako je taj isti paroh 

potegnuo drugi slučaj gdje pokušava doći do gradskog zemljišta. On tada nije podizao tenzije, 

a mogao je. Kaže da je to u tišini predao na sud i neka sud odluči. Nije tvrdio da otimaju 

hrvatsku zemlju, nego je u tišini to riješio. Predlaže da se ne dovodi opet javnost u zablude i 

pustimo pravosuđe da radi svoje pa tko god bio u pravu. 

 

D. Drakulić – Izjavljuje kako mu je zasmetalo komentiranje da se krade hrvatska zemlja, da je 

to zemlja srpske pravoslavne crkve i da je ona oduzeta istoj. Napominje kako nisu oni nego je 

gradonačelnik zadužen za odgovornosti nad gradom Vukovarom. Pita vlastito pitanje: Zanima 

ga u vezi ulice u kojoj su kuće obnovljene prošle godine, zašto se ljudi kojima su kuće 

obnovljene ne mogu useljavati? 

 

Gradonačelnik – Odgovara da će odgovor dobiti napismeno. 

 

Aktualni sat je završen. 
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Predsjednik pita ima li prijedloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda. 

D. Drakulić – predlaže da u Dnevni red uvrsti točka 1.c Statutarna odluka o izmjenama i 

dopunama Statuta Grada Vukovara 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje i isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

G. Bošnjak – traži da se točke od rednog broja 2 do broja 13 izostave za ovu sjednicu. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje i isti sa 10 glasova „ZA“ (SDP, N. Bučko, SDSS i N. 

Bajić) nije prihvaćen. 

 

N. Bajić – traži da se 12. točka Dnevnog reda Donošenje a. Proračuna Grada Vukovara za 2016. 

Godinu i b. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu prebaci na redni 

broj 11. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje i isti sa 1 glasom „ZA“ (N. Bajić) nije prihvaćen. 

 

 Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda sa dopunom i isti je sa 15 

glasova „ZA“ (HDZ, SDSS i S. Jelinić) i 5 glasova „PROTIV“ (SDP i N. Bučko) usvojen. 

Vijećnik N. Bajić nije glasovao po ovom prijedlogu. 

 

D N E V N I     R E D 

1. Donošenje: 

a) Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara – prijedlog 

Gradonačelnika 

(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Penava) 

b) Statutarne Odluke o ostvarivanju ravnopravne službene uporabe jezika i pisma 

srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Penava) 

c) Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara – prijedlog 

Kluba vijećnika SDSS-a 

(Izvjestitelj: D. Drakulić) 
2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2016.godinu Dječjeg vrtića Vukovar 1 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić) 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2016. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2 

(Izvjestitelji: T. Šota i J. Beljička Karlaš) 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu 

Gradske knjižnice Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i V. Surma Szabo) 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu 

Gradskog muzeja Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić) 

6. Donošenje Odluke o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu 

Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić) 

7. Donošenje Odluke o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu 

Javne vatrogasne postrojbe Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić) 

8. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović) 

9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović) 

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

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić) 
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11. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić) 

12. Donošenje:  

a) Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto) 

b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu  
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto) 

13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović) 

14. Prijedlozi i informacije 

 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE 

a) STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA 

VUKOVARA – prijedlog Gradonačelnika 

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

normativnu djelatnost i gradonačelnik.  

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

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

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

 

U raspravi su sudjelovali: P. Karaula, D. Drakulić, predsjednik, B. Gaća, N. Mažar, G. 

Bošnjak, gradonačelnik, S. Milaković, N. Bučko, T. Šota, N. Bajić, D. Buljan i N. Vidović. 

 

U tijeku rasprave vijećnik G. Bošnjak povlači amandmane. 

Tijekom rasprave predsjednik je vijećnike B. Gaća i N. Bučka nakon opomena isključio sa 

sjednice. Vijećnici su ostali u prostoriji no njihov glas se ne ubraja prilikom glasovanja. 

 

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

(HDZ, HKS i S. Jelinić), 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDP) i 5 glasova „PROTIV“ (SDSS i N. 

Bajić) donosi 

STATUTARNA ODLUKA 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA VUKOVARA 

Članak 1. 

U Statutu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovar broj 4/09, 7/11, 4/12 i 

7/13) u članku 2. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 

 „U Gradu Vukovaru u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik i drugo pismo 

pod uvjetima propisanima zakonom.“  

Članak 2. 

Iza članka 55., u glavi VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA 

NACIONALNIH MANJINA dodaje se novi članak 55a. koji glasi: 

„Pripadnicima nacionalnih manjina u Gradu Vukovaru jamče se sva prava zajamčena 

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 

80/10, 93/11), koja se neposredno ostvaruju na temelju tog Ustavnog zakona.“ 

Članak 3. 

 U članku 56. brišu se stavci 2. i 3. 

Članak 4. 

U članku 59. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase: 
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„U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili 

svečana pjesma nacionalne manjine.  

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obavezno se izvodi 

himna Republike Hrvatske.“ 

Članak 5. 

 Članak 61. mijenja se i glasi: 

„U skladu s člankom 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u vezi s 

člankom 6. stavkom 2. Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici 

Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 51/00, 56/00-ispravak) individualna prava građana iz reda 

pripadnika srpske nacionalne manjine koji žive na području Grada Vukovara, zajamčena tim 

zakonom postupno se osiguravaju posebnom Statutarnom odlukom o ostvarivanju 

ravnopravne službene uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Grada 

Vukovara (u danjem tekstu Statutarna odluka). 

Statutarna odluka smatra se dijelom ovog statuta s posebnim statusom statutarne 

povelje o razumijevanju, solidarnosti, snošljivosti i dijalogu među građanima Vukovara, 

pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine. 

Gradsko vijeće Grada Vukovara razmatra u listopadu svake godine dostignuti stupanj 

razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Vukovara iz stavka 2. 

ovog članka te u skladu s raspravljenim i donesenim zaključcima donosi odluku o 

mogućnosti, odnosno potrebi proširivanja opsega osiguranih individualnih prava pripadnika 

srpske nacionalne manjine koji žive u Gradu Vukovaru novim pravima iz kataloga prava 

predviđenih zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. 

Na temelju Odluke iz stavka 3. ovog članka, Gradsko vijeće Grada Vukovara svake 

godine, a najkasnije svake druge godine, donosi dopunu Statutarne odluke kojom se 

pripadnicima srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara priznaju prethodno 

dogovorena nova prava.“ 

Članak 6. 

Iza članka 61. dodaje se novi članak 61.a koji glasi: 

„U skladu s člankom 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u vezi s 

člankom 10. stavkom 2. Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici 

Hrvatskoj, Statutarnom odlukom postupno se propisuju i pojedina kolektivna prava srpske 

nacionalne manjine na jednom, više, odnosno na cijelom području Grada Vukovara, 

zajamčena Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. 

Statutarna odluka dopunjuje se novim kolektivnim pravima srpske nacionalne manjine 

na području Grada Vukovara iz stavka 1. ovog članka u postupku i na način propisan člankom 

61. stavcima 3. i 4. ovog Statuta.“ 

Članak 7. 

U glavi XV. Prijelazne odredbe dodaje se članak 111. koji glasi: 

„Gradsko vijeće Grada Vukovara donijet će Statutarnu odluku o ostvarivanju 

ravnopravne službene uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Grada 

Vukovara iz članka 61. i 61.a ovog Statuta na istoj sjednici na kojoj donosi ovu Statutarnu 

odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara. 

Obveza Gradskog vijeća iz članka 61. stavaka 3. i 4. i članka 61.a stavka 2. ovoga 

Statuta počinje u listopadu 2016.“ 

 

Statutarna Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

b) STATUTARNE ODLUKE O OSTVARIVANJU RAVNOPRAVNE SLUŽBENE 

UPORABE JEZIKA I PISMA SRPSKE NACIONALNE MANJINE NA PODRUČJU 

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

normativnu djelatnost i gradonačelnik. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

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

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave – neće sudjelovati u glasovanju. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnja, predsjednik, D. Drakulić, P. Karaula, N. Bajić i Z. 

Konjević. 

 

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

(HDZ, HKS i S. Jelinić), 5 glasova „PROTIV“ (SDSS i N. Bajić) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ 

(SDP – nisu digli ruke) donosi  

STATUTARNA ODLUKA 
o ostvarivanju ravnopravne službene uporabe jezika i pisma srpske 

nacionalne manjine na području Grada Vukovara 
  I. Opće odredbe 

Članak 1. 

 Ovom se Statutarnom odlukom, u skladu s člankom 8. Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.) u vezi s člankom 

6. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 2. Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u 

Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 51/00., 56/00.-ispravak), uređuju i osiguravaju 

individualna prava građana iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji žive na 

području Grada Vukovara te kolektivna prava srpske nacionalne manjine na području Grada 

Vukovara na ravnopravno službenu uporabu jezika i pisma, zajamčena tim zakonima. 

Članak 2. 

 Izvornici svih predmeta, propisa, akata i isprava te obrazaca koji se koriste u službene 

svrhe iz samoupravnog djelokruga Grada Vukovara vode se na hrvatskom jeziku i latiničkim 

pismom. 

Članak 3. 

 Pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo slobodne uporabe srpskog jezika i 

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

poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Vukovara. 

 II. Posebna prava gradskih vijećnika i zamjenika gradonačelnika iz reda 

pripadnika srpske nacionalne manjine 

Članak 4. 

 Rad Gradskog vijeća Grada Vukovara odvija se na hrvatskom jeziku, uz zajamčeno 

pravo vijećnika srpske nacionalne manjine na službenu komunikaciju na svom jeziku, u 

skladu s člankom 3. ove Statutarne odluke. 

Članak 5. 

 (1) Grad Vukovar, u granicama svoje nadležnosti, osigurava vijećniku Gradskog 

vijeća Grada Vukovara iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, na njegov pisani 

zahtjev, na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu: 

1. prijedlog dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća; 

2. pojedini materijali za sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara koji vijećnik naznači 

u svom pisanom zahtjevu, odnosno zatraženi dio tog materijala; 

3. zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara koji vijećnik naznači u svom 

pisanom zahtjevu, odnosno zatraženi dio tog zapisnika; 
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4. akt koji je na sjednici donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara, a koji vijećnik naznači 

u svom pisanom zahtjevu, odnosno zatraženi dio tog akta. 

 (2) Pravo vijećnika iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se tijekom proračunske 

godine na način da se ukupna proračunska sredstva, koja su za tu namjenu osigurana u 

godišnjem proračunu Grada Vukovara, odgovarajuće raspodjele po mjesecima sukladno 

godišnjem planiranom kalendaru aktivnosti Gradskog vijeća, pri čemu vijećnici iz stavka 1. 

ovoga članka ostvaruju ta prava do iznosa sredstava koji je za tu namjenu osiguran u 

pojedinom mjesecu.  

 (3) Prethodne odredbe odgovarajuće se primjenjuju i na rad zamjenika 

gradonačelnika Grada Vukovara iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine kad je riječ o 

aktima iz nadležnosti gradonačelnika. 

 III. Posebna individualna prava građana iz reda pripadnika srpske nacionalne 

manjine koji žive na području Grada Vukovara  

      Članak 6. 

 (1) Grad Vukovar, u granicama svoje nadležnosti, osigurava građaninu iz reda 

pripadnika srpske nacionalne manjine, koji živi u Gradu Vukovaru i koji ima pravni interes, 

na njegov pisani zahtjev, prijepis na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu cijelog ili zatraženog 

dijela izvornika pojedinog predmeta, propisa, akta ili isprave iz članka 3. ove Statutarne 

odluke, odnosno tiskanje dvojezičnog obrasca iz članka 3. ove Statutarne odluke, ako je taj 

predmet rješavan, taj propis,akt ili isprava donesen, odnosno obrazac izrađen: 

1. u radu Gradskog vijeća Grada Vukovara ili gradonačelnika Grada Vukovara, 

2. u postupku pred Upravnim tijelima Grada Vukovara. 

 (2) U prijepisu predmeta, propisa, akta ili isprave iz stavka 1. ovog članka, 

odnosno u tiskanom dvojezičnom obrascu iz stavka 1. ovog članka, Grad Vukovar osigurava 

dvojezično, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu 

ispisivanje zaglavlja akata istom veličinom slova, dok će se ispisivanje teksta pečata i žigova 

istom veličinom slova osigurati kada se steknu uvjeti sukladno članku 61. stavku 3. Statuta 

Grada Vukovara. 

 (3) Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su građaninu iz reda pripadnika srpske 

nacionalne manjine, koji živi u Gradu Vukovaru, omogućiti korištenje i priznati valjanost 

privatnih pravnih isprava sastavljenih na području Republike Hrvatske i kad su sastavljene na 

srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. 

 (4) Troškovi povezani s ostvarivanjem prava građana iz stavka 1. do 3. ovog 

članka osiguravaju se u Proračunu Grada Vukovara. 

 IV. Kolektivna prava srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara 

      Članak 7. 

Kolektivna prava srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara osiguravaju 

se kada se steknu uvjeti sukladno članku 61. stavku 3. Statuta Grada Vukovara. 

 V. Prijelazne i završne odredbe 

      Članak 8. 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016. 

 

Statutarna Odluka se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

c) STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA 

VUKOVARA – prijedlog Kluba vijećnika SDSS-a 

Uvodno obrazloženje dao je D. Drakulić. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – ne prihvaća se. 
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G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave – neće sudjelovati. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, D. Drakulić, N. Mažar, predsjednik. 

 

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

(SDSS), 10 glasova „PROTIV (HDZ, HKS) i 1 glasom „SUZDRŽAN“ (S. Jelinić), 3 

vijećnika nisu glasovali (SDP i N. Bučko) isti nije usvojen. 

 

Vijećnici SDP i N. Bučko napuštaju sjednicu. Na sjednici prisutno 16 vijećnika. 

Predsjednik određuje pauzu. 

Nakon pauze na sjednicu se nisu vratili vijećnici SDSS i N. Bajić. 

Na sjednicu prisutno 11 vijećnika. 

 

TOČKA 2. 
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1 

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

ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 1. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: S. Jelinić i M. Kulić. 

 

Predsjednik daje na glasovanje da se dozvoli postavljanje usmenog amandmana S. Jelinić i 

isto je jednoglasno prihvaćeno (11). 

Vijećnica S. Jelinić ulaže usmeni amandman da se ukupni prihodi iz Proračuna Grada 

povećaju za 100.000,00 kn u svrhu plaćanja troškova logopeda o čemu će odlučiti Upravno 

vijeće DV Vukovar 1. 

Gradonačelnik – prihvaća se. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog sa uvrštenim amandmanom na glasovanje 

te se jednoglasno (11) donosi 

ODLUKA 

 Prihvaća se Financijski plan za 2016. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 1“, kojeg je 

usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Odlukom, KLASA: 400-02/15-01/03, URBROJ: 

2196/01-JT-4-04-15-2 od 14. srpnja 2015. godine, s tim da se pomoći iz Gradskog proračuna 

povećavaju za 100.000,00 kn u svrhu financiranja rada logopeda.  

Upravno vijeće uskladit će financijski plan Dječjeg vrtića „Vukovar 1“ sa ovom 

Odlukom. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU 

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

Karlaš. 
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Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: M. Jokić, J. Karlaš Beljička i S. Jelinić.. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (11) donosi 

ODLUKA 

 Prihvaća se Financijski plan za 2016. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 2“, kojeg je 

usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Odlukom KLASA: 601-02/15-05/23, URBROJ: 

2196/01-JT-5-04-15-01 od 14. srpnja 2015. godine. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA ZA 2016. GODINU GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i V. Surma 

Szabo – ravnateljica. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: M. Jokić i V. Surma Szabo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te jednoglasno (11) donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2016. godinu Gradske knjižnice 

Vukovar kojeg je usvojilo Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar, Urbroj: 520/2-15 od 

14. srpnja 2015. i Urbroj: 520/2-4-2015 od 4. kolovoza 2015. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 

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

Dvojković – Gradski muzej Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: M. Semenić-Rutko, Z. Dvojković, T. Šota.  

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (11) donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2016. godinu Gradskog muzeja 

Vukovar kojeg je usvojilo Upravno vijeće Gradskog muzeja Vukovar,  

Urbroj: 2188/03-06/249-15 od 15. srpnja 2015. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



17 
 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I 

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU JAVNE USTANOVE U KULTURI 

HRVATSKI DOM VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i I. Miličić – 

ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (11) donosi 

O  D  L  U  K  A 

 Prihvaća se Plan i program rada za i Financijski plan za 2016. godinu Javne ustanove u 

kulturi Hrvatski dom Vukovar kojeg je usvojila ravnateljica. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA ZA 2016. GODINU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR 
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i Z. Jukić – 

zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vukovar.  

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

 

U raspravi je sudjelovao N. Mažar. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (11) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2016. godinu Javne vatrogasne 

postrojbe Vukovar koje je Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe usvojilo Odlukom broj 

04 - 16/15 od 10. srpnja 2015. 

 

Odluka se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 
DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU 
Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i G. Martinović – pročelnik za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

B. Šašić čita pisane amandmane vijećnika Nebojše Bajića. 
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1. amandman – da se sredstva predviđena za izgradnju minigolf terena u Borovu naselju u 

iznosu od 1.000.000,00 kn smanje za 100.000,00 kn i prenamjene za dovršetak kapele na 

Pravoslavnom groblju. 

Gradonačelnik – ne prihvaća 

Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 0 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

2. amandman – da se sredstva predviđena za izgradnju minigolf terena u Borovu naselju u 

iznosu od 1.000.000,00 kn smanje za 300.000,00 kn i prenamjene za izradu projektne 

dokumentacije za Bogdanovačku ulicu. 

Gradonačelnik – ne prihvaća 

Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 0 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Nakon predloženih amandmana predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se 

jednoglasno (11) donosi 

ODLUKA 

o prihvaćanju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

za 2016. godinu 

Gradsko vijeće Grada Vukovara prihvaća Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu prema tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ove 

Odluke.  

 

Odluka i Program gradnje se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2016. GODINU 

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

normativnu djelatnost i G. Martinović – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

S. Jelinić ulaže pisane amandmane: 

1. amandman – da se sredstva za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju povećaju za 

100.000,00 kn za postavljanje pješačkog semafora sa svjetlosnom signalizacijom na raskrižju 

Ulica S. Radića i A. Šenoe. 

Gradonačelnik –  prihvaća amandman. 

2. amandman – da se sredstva za nabavu opreme za parkove i igrališta povećaju za 

100.000,00 kn u svrhu nabave opreme za parkove i dječja igrališta za djecu s poteškoćama u 

razvoju. 

Gradonačelnik –  prihvaća amandman. 

 

B. Šašić čita pisani amandman vijećnika Nebojše Bajića. 

1. amandman –da se broj održavanja spomen parka Dudik povećaju sa 2 na 3 puta godišnje, a 

da se sredstva potrebna za spomenuto održavanje prebace sa stavki održavanja Olajnice, 

prostor do Vuke i održavanja Županijske ulice. 

Gradonačelnik – ne prihvaća. 
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Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 0 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Nakon pisanih amandmana predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno 

(11) donosi 

ODLUKA 

o prihvaćanju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture 

  za 2016. godinu 

 

Odluka i tekst Programa se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 

2016. GODINI 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i M. Grubišić – 

pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (11) donosi 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA  

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem 

uplate šumskog doprinosa u Proračun Grada Vukovara za 2016. godinu. 

Članak 2.  

U 2016. 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 12. 

DONOŠENJE 

a) PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2016. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i A. Džalto – 

pročelnica UO za financije i nabavu. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

B. Šašić čita pisane amandmane vijećnika Nebojše Bajića. 
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1. amandman – da se stavka Javni radovi HZZ poveća za 120.000,00 kn i tako ukupno iznosi 

1.300.000,00 kn, a potrebna sredstva da se prebace sa stavke Komunalno gospodarstvo – 

održavanje nerazvrstanih cesta. 

Gradonačelnik – ne prihvaća. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 0 glasova „ZA“  nije prihvaćen. 

2. amandman – da se stavka Pomoći studentima i osnovnoškolcima – Grad poveća za iznos od 

300.000,00 kn i tako ukupno iznosi 3.000.000,00 kn, a sredstva da se prebace sa stavke 

Komunalno gospodarstvo – održavanje nerazvrstanih cesta. 

Gradonačelnik – ne prihvaća. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 0 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

3. amandman – da se stavka deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca poveća za iznos 

od 125.000,00 kn i tako ukupno iznosi 2.200.000,00 kn, a sredstva da se prebace sa stavke 

Komunalno gospodarstvo – održavanje nerazvrstanih cesta. 

Gradonačelnik – ne prihvaća. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 0 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

4. amandman – da se stavka stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

poveća za iznos od 70.000,00 kn i tako ukupno iznosi 200.000,00 kn, a sredstva da se prebace 

sa stavke Komunalno gospodarstvo – održavanje nerazvrstanih cesta. 

Gradonačelnik – ne prihvaća. 

Predsjednik daje amandman na glasovanje i isti sa 0 glasova „ZA“ nije prihvaćen. 

 

Pisani amandmani S. Jelinić 

1. amandman - da se sredstva za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju za postavljanje 

pješačkog semafora sa svjetlosnom signalizacijom na raskrižju Ulica S. Radića i A. Šenoe 

povećaju za 100.000,00 kn i tako iznose 400.000,00 kn, a sredstva da se prebace sa stavke 

Gospodarenje gradskom imovinom –Građevinski objekti. 

Gradonačelnik –  prihvaća amandman. 

2. amandman - da se osiguraju sredstva za Rad logopeda u DV Vukovar 1 u iznosu od 

100.000,00 kn, a sredstva da se prebace sa stavke Gospodarenje gradskom imovinom –

Građevinski objekti. 

Gradonačelnik –  prihvaća amandman. 

3. amandman - da se sredstva za Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće , u stavci 

posttrojenja i oprema povećaju za 100.000,00 kn u svrhu nabave opreme za parkove i dječja 

igrališta za djecu s poteškoćama u razvoju i tako iznose 750.000,00 kn, a sredstva da se 

prebace sa stavke Gospodarenje gradskom imovinom –Građevinski objekti. 

Gradonačelnik –  prihvaća amandman. 

4. amandman - da se sredstva pod stavkom Školstvo povećaju za 200.000,00 kn za novu 

stavku naziva Pilot projekt – produženi boravak u osnovnoj školi, a sredstva da se prebace sa 

stavke Gospodarenje gradskom imovinom –Građevinski objekti. 

Gradonačelnik –  prihvaća amandman. 

 

Nakon pisanih amandmana predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno 

(11) donosi 

PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2016. GODINU 
 

Tekst Proračuna se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

b) ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2016. 

GODINU  
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Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i A. Džalto – 

pročelnica. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

 

U raspravi je sudjelovao N. Mažar. 

 

Nakon Rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (11) 

donosi 

ODLUKA O IZVRŠAVANJU  

PRORAČUNA GRADA VUKOVARA  

ZA 2016. GODINU 
 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KOMUNALNOM DOPRINOSU 

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

normativnu djelatnost i G. Martinović – pročelnik za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (11) donosi 

O D L U K A 

o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

Članak 1. 

 

 U Odluci o komunalnom doprinosu ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 12/11, 

6/12, 10/12, 8/13, 9/13, 2/14,8/14, 11/14 i 6/15) članak 3. mijenja se i glasi: 

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m³ građevine po vrsti 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po 

m³ građevine kako slijedi: 

1. za  I. zonu 70,00 kuna 

-  javne površine     46,20 kn 

- nerazvrstane ceste    16,10 kn 

- groblja         - 

- javna rasvjeta                  7,70 kn 

  

2. za II. zonu 50,00 kuna 

- javne površine      33,00 kn 

- nerazvrstane ceste     11,50 kn 

- groblja         - 

- javna rasvjeta        5,50 kn 
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3. za III. zonu 30,00 kuna 

- javne površine     19,80 kn 

- nerazvrstane ceste      6,90 kn 

- groblja          - 

- javna rasvjeta       3,30 kn 

 

4. za IV. zonu 20,00 kuna 

- javne površine     13,20 kn 

- nerazvrstane ceste      4,60 kn 

- groblja         -  

- javna rasvjeta       2,20 kn 

 

5. za V. zonu 10,00 kuna 

- javne površine       6,60 kn 

- nerazvrstane ceste      2,30 kn 

- groblja         - 

- javna rasvjeta       1,10 kn 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

Predsjednik – obavještava vijećnike o Programu Vukovar film festivala. 

 

 

Dovršeno u 14:30 sati. 

 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Igor Gavrić, mag.ing. 


