ZAPISNIK
s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 31. ožujka 2016., u Gradskoj
vijećnici soba br. 36, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 9,00 sati.
Nazočni vijećnici:

Krešimir Raguž, Pilip Karaula, Alen Jakumetović, Igor Gavrić, Radivoj
Đurić, Tomislav Šota, Robert Rapan, Marina Jokić, Mirjana SemenićRutko, Nenad Bučko, Biljana Gaća, Zoran Konjević, Goran Bošnjak,
Mirjana Oreščanin, Srđan Kolar, Dejan Drakulić i Slavica Jelinić.

Odsutni vijećnici:

Darko Buljan, Nebojša Vidović, Nikola Mažar, Nebojša Bajić

Ostali nazočni:

zamjenici gradonačelnika - M. Pavliček, M. Budimir, S. Milaković
Pročelnici – A. Živanović, G. Martinović, M. Sekulić, I. Arambašić i V.
Šibalić
D. Foriš - VURA
M. Kos - HRV
K. lovrenščak – Tehnostan d.o.o.
I. Štrangarević – Komunalac d.o.o.
M. Zebec – Vodovod grada Vukovara
B. Šašić – viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i
mjesne odbore i pripadnici 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 17 od ukupno 21 vijećnika te se
konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje.
Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika
M. Semenić–Rutko – postavlja pitanje vezano za branitelje grada Vukovara koji nisu u
udrugama i s obzirom da postoji savjet za branitelje pita koliko je u prošloj godini taj savjet
potrošio novaca za putovanja i što je na tim putovanjima dogovoreno te pita se kad će taj
savjet podnijeti svoje izvješće ostalim braniteljima u gradu Vukovaru.
M. Pavliček – odgovara da savjet za branitelje nema nikakve naknade, oni volontiraju i kada
su išli na putovanja išli su u ime Grada, prvenstveno kada je gradonačelnik ili netko od
predstavnika bio nedostupan za putovanje.
M. Semenić – Rutko – nada se da su to bila putovanja u interesu Grada Vukovara, ali ipak
traži izvješće da točno vidi rezultate tih putovanja.
Z. Konjević – postavlja pitanje vezeno za 3. točku Dnevnog reda kako bi smanjio raspravu,
pita koji je razlog da je izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini samo 7 posto.
G. Martinović – napominje kako to nije 3. već 2. točka i kaže kako su dobili dopunu točke
gdje piše da nije 7 posto već 15 posto. Kaže kako mu je drago za ovo pitanje da se uvidi sa
kakvim problemima se susreću, da se radi o problemu sustava, a ne odjela, da imaju problema
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sa uredom upravljanja državnom imovinom i najgorom javnom nabavom u EU. Kaže da će
malo više o tome kada bude predstavljao svoju točku.
Z. Konjević –ističe da su brojke poražavajuće, od izvršenja prihoda do realizacije i misli da je
to loše za Grad.
B. Gaća – žao joj je što premijer nije posjetio Gradsko vijeće, kaže da i oni zaslužuju da ga
vide. Pita, pošto je premijer u Gradu, imaju li neki projekt koji mu mogu ponuditi da pogleda
kako bi se zatražila, eventualno, pomoć od Vlade.
M. Pavliček – odgovara kako je i njemu žao što premijer nije došao u Gradsku vijećnicu, ali
tek prije dva dana su dobili informaciju kako će posjetiti Gradsku upravu, kaže kako je
gradonačelnik više upoznat sa tematikom koja će se voditi, preko Upravnog odjela za
gospodarstvo koji će predložiti prijedlog nadopune zakona u Gradu Vukovaru koji do sada, po
njima, nije donio konkretne mjere i pomakao gospodarstvo u smjeru u kojem je trebao.
Dodaje kako su stručne službe i razvojna agencija razradite taj dio i da će premijer biti
upoznat sa time i kako će se uskoro iznositi na sjednicama Vlade i ako prođe da će Vukovar
onda postati najbolje mjesto za investiranje u Hrvatskoj i on misli da je to preduvjet za razvoj
gospodarstva u Gradu Vukovaru.
B. Gaća – drago joj je što je to tako, ali nezadovoljna je s time što gradonačelnik po ne zna
koji put pokazuje da nema pripremljene projekte, jer se kako kaže to ne čeka, nije važno što
dolazi za dva ili tri dana, projekte treba imati pripremljene u ladici, spremne za bilo kojeg
ministra, investitora.
M. Pavliček – kaže kako i sami znaju da su gospodarstvenici privatne osoba i da Grad tu
može pomoći preko nekih sufinanciranja, ali i danas-sutra tu može doći do otvorenja poslovno
inovacijskog centra i malog BIC-a i to je to. Kaže da projekti kao projekti koji se prijavljuju
na razne strukturne fondove su prvenstveno projekti infrastrukturni, a ne projekti što se tiče
dolaska neke firme, navodi kako Grad Vukovar ne može otvoriti nikakvu firmu ili proizvodni
pogon.
N. Bučko –postavlja pitanje o trgovačkom društvu Gospodarska zona Vukovar; zanima ga
kakva je financijska situacija, pošto je 31. 03. financijski izvještaj trebao biti gotov.
M. Pavliček – odgovara kako će dobiti odgovor u pismenom obliku.
G. Bošnjak – ima pitanje VEZANO za prostore HDZ-a koje je stranka dobila na korištenje, na
neodređeno od Grada Vukovara. Dalje govori da je slučaj bio i na sudu gdje je Grad dobio
sud, kaže kako je onda dobio odgovor od gradonačelnika da je predmet na Visokom
trgovačkom sudu temeljem žalbe HDZ-a, pa ga zanima da li je išta odlučeno, da se vidi da li
ostale političke stranke možda mogu doći u neki ravnopravan položaj.
I. Arambašić – odgovara kako je istina da je HDZ izgubio u prvome stupnju i da je slučaj sada
na Trgovačkom sudu, ali još nemaju konačnu odluku. Napominje što se tiče besplatnog
korištenja, kako trenutno rješavaju i tu problematiku, kako će ići javni natječaj i tko bude
najkompatibilniji da će taj prostor koristiti, naravno naplatno.
G. Bošnjak –postavlja pitanje u vezi krivog tumačenja njegovih pitanja na sjednicama u
Vukovarskim novinama, čita pitanje iz novina koje kaže kako njega zanima zašto se
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nepravedno raspoređuju sredstva za klubove pa je neposredno spomenuo muški odbojkaški
klub. Navodi kako je pitanje bilo sasvim drugačije, da je pitao zbog čega je došlo do toga da
klub istupi iz natjecanja, klub koji je došao do 4 najbolja u državi, komentirao je isto kako je
muški dobio 10 puta manje sredstava od ženskog. Nastavlja i komentira kako na ovakvom
banalnom pitanju njemu gradonačelnik objašnjava kako postoji strategija razvoja sporta, kako
su to neki rekreativci došli iz Osijeka pa eto se malo rekreiraju, a ti rekreativci su ušli u
najbolja 4. Kaže kako je ovo pitanje napisano kao nešto beznačajno i da se to konstantno
ponavlja, navodi kako nije problem u novinarima koji korektno prenose i koji znaju prenijeti
pitanje, sumnja da je problem u urednicima, pa se pita da li HDZ i HKS uređuju Vukovarske
novine ili to rade oni koji bi to trebali raditi. Napominje kako se ovo konstantno ponavlja i da
se javnosti pogrešno prenosi.
M. Pavliček – odgovara kako novinari i urednici uređuju Vukovarske novine.
D. Drakulić – postavlja pitanje javnih površina i imovine u Gradu Vukovaru pošto znaju da je
kompletno Borovo naselje, sve javne ulice, trgovi i ostala imovina pripadaju Borovu.
Napominje kako će danas-sutra netko kupiti tvornicu pa tako i cijelo Borovo naselje. Pita radi
li se nešto po tom pitanju.
I. Arambašić – odgovara kako su popisali sve nekretnine i točno je da je Borovo vlasnik
većine, ali isto tako i država. Kaže kako su u pregovorima i pokušavaju se napraviti neki
pomaci koji su od interesa za Grad i buduće poduzetnike i investitore. Ističe problem košnje
jer se stanovnici naselja žale, tako da to pokušavaju riješiti. Ističe da su pregovori u tijeku te
se nada skorašnjem pozitivnom rješavanju problema.
D. Drakulić – kaže kako je zadovoljan odgovorom, ali ne i rezultatom, isto tako napominje da
im je to prilika da se nešto kaže premijeru.
M. Oreščanin - ima pitanje vezano za pješačku i biciklističku stazu u području ulice A.
Starčevića.
G. Martinović – odgovara kako su to imali u planu, ali sanacija stoji oko 450,000 kuna pa im
je to bilo previše, pa su stavljene klupe i koševi za sada. Napominje kako je jučer baš
objavljen projekt za ulice Ante Starčevića i 12 redarstvenika u vrijednosti 500.000,00 kuna.
S. Kolar – ima pitanje oko ulice Vile Velebita, kaže da je kanalizacija riješena, ali je ostalo
raskopano i teško za prolaziti. Zanima ga kada se planira asfaltiranje te ulice.
M. Pavliček – odgovara kako je ta ulica stavljena u plan utroška sredstava od prodaje stanova
pa se čeka suglasnost državnog ureda za stambeno zbrinjavanje, ovisno o priljevu sredstava,
ali misli da bi se krajem ove godine trebalo krenuti u cjelokupnu rekonstrukciju ulice.
S. Kolar – nada se da će se prodavati stanovi jer je to očigledno način na koji mi
funkcioniramo. Iznosi činjenicu da je pristup tim kućama stvarno nemoguć i da bi se to
trebalo riješiti.
Aktualni sat je završen.
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Predsjednik pita ima li prijedloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda.

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda i isti je jednoglasno (17)
usvojen.
DNEVNI

RED

1. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u gradu Vukovaru za 2016. U
područjima socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih
iz Domovinskog rata i udruga ostalih područja od interesa za Grad Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i A. Živanović)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture
(Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
4. Donošenje Rješenja:
a. o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu
suradnju
b. o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada
Vukovara
(Izvjestitelj: N. Mažar)
5. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Vukovara Europskoj povelji o ravnopravnosti
žena i muškaraca na lokalnoj razini
(Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
6. Prijedlozi i informacije
TOČKA 1.
DONOŠENJE PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U GRADU
VUKOVARU ZA 2016. U PODRUČJIMA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI I
HUMANITARNE DJELATNOSTI, UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG
RATA I UDRUGA OSTALIH PODRUČJA OD INTERESA ZA GRAD VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i A. Živanović – pročelnica UO za društvene djelatnosti.
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 - suzdržani.
D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave- prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, A. Živanović, M. Pavliček, D. Drakulić i T. Šota.
D. Drakulić – povlače amandman.
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 13 glasova „ZA“ i 4
glasova „SUZDRŽAN“ (SDP I HNS) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Program financiranja javnih potreba u Gradu Vukovaru za 2016. godinu u
područjima socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz
Domovinskog rata i udruga ostalih područja od interesa za Grad Vukovar koji je sastavni dio
ove Odluke.
Odluka i Program se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio.
TOČKA 2.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
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 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 – nakon rasprave - prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: M. Semenić-Rutko, G. Martinović, D. Drakulić, M. Pavliček, B.
Gaća, T. Šota, G. Bošnjak i Z. Konjević.
Vijećnici G. Bošnjak, B. Gaća i Z. Konjević napuštaju sjednicu Gradskog vijeća jer su
nezadovoljni predsjednikovim vođenjem sjednice i samim pristupom vijećnicima iz oporbe.
Na sjednici prisutno 14 vijećnika.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 12 glasova „ZA“,
jednim glasom „PROTIV“ (HNS) I jednim glasom „SUZDRŽAN“ (MB 365 – STRANKA
RADA I SOLIDARNOSTI) donosi

ODLUKA
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu koje je sastavni dio ove Odluke.
Odluka i Program se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
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.
N. Bučko - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – nakon rasprave - suzdržan.
D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave - prihvaća se.
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U raspravi su sudjelovali: M. Semenić Rutko, G. Martinović, S. Kolar i D. Drakulić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 13 glasova „ZA“ i
jednim glasom „SUZDRŽAN“ (HNS) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2015. godinu koje je sastavni dio ove Odluke.
Odluka i Program se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio.
N. Bučko napustio sjednicu, na sjednici prisutno 13 vijećnika.
TOČKA 4.
DONOŠENJE RJEŠENJA:
A. O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA MEĐUGRADSKU
I MEĐUNARODNU SURADNJU
Uvodno obrazloženje dao je B. Šašić - viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća
i mjesne odbore.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 12 glasova „ZA“ i jednim glasom
„SUZDRŽAN“ (M. Jokić-HKS) donosi
R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
I
Razrješuje se član Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Miroslav
Mikerević.
II
Za članicu Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju imenuje se Mirjana
Oreščanin.
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
B. O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA GRADA VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dao je B. Šašić - viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća
i mjesne odbore.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 12 glasova „ZA“ i jednim glasom
„SUZDRŽAN“ (M. Jokić-HKS) donosi
R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara
I
Razrješuje se član Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara Miroslav
Mikerević.
II
Za članicu Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara imenuje se Mirjana
Oreščanin.
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Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU GRADA VUKOVARA EUROPSKOJ
POVELJI O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA NA LOKALNOJ RAZINI
Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za statut poslovnik i
normativnu djelatnost i I. Arambašić – pročelnica UO za prostorno uređenje, provedbu
dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić i P. Karaula.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (13) donosi
ODLUKA
pristupanju Grada Vukovara
Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini
Članak 1.
Grad Vukovar pristupiti će Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na
lokalnoj razini.
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara za potpisivanje svih dokumenata
potrebnih za realizaciju pristupanja Povelji iz članka 1. ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 6.
PRIJEDLOZI, INFORMACIJE
R. Rapan – traži predsjednika da sazove tematsku sjednicu Gradskog vijeća vezanu za tvrtku
Borovo.
Dovršeno u 11.30 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

Zapisnik vodila
Anita Sesvečan
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