ZAPISNIK
s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 3. kolovoza 2016., u
Gradskoj vijećnici soba br. 36, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 8,00 sati.
Nazočni vijećnici:

Krešimir Raguž, Pilip Karaula, Igor Gavrić, Radivoj Đurić, Tomislav
Šota, Robert Rapan, Marina Jokić, Biljana Gaća, Darko Buljan, Goran
Bošnjak, Mirjana Semenić-Rutko, Dejan Drakulić, Nebojša Vidović,
Srđan Kolar, Slavica Jelinić.

Odsutni vijećnici:

Sava Manojlović, Nenad Bučko, Zoran Konjević, Mirjana Oreščanin,
Nebojša Bajić, Alen Jakumetović.

Ostali nazočni:

Zamjenici gradonačelnika – M. Pavliček i S. Milaković
Pročelnici – G. Martinović, M. Sekulić, V. Šibalić, J. Ivančić, A.
Živanović, L. Nikšić i S. Tokić
R. Rac - HRV
K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o.
Dario Tišov – Komunalac d.o.o.
R. Maruć – Muzej 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 15 od ukupno 21 vijećnika te se
konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje.
Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 23. sjednice, održane 16. lipnja 2016.
M. Jokić – traži da se upiše vrijeme kada je došla na sjednicu.
B. Gaća – komentira da nije dobila odgovor u cijelosti.
D. Buljan – nije dobio odgovor na postavljeno pitanje na prošloj sjednici.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika, sa izmjenom, s 23. sjednice, održane 16.
lipnja 2016. i isti je jednoglasno (15) usvojen.
Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika
B. Gaća – postavlja pitanje u osobno ime vezano za naselje Sotin - ima li Grad u planu
rješavati pitanje kružnog toka u Sotinu, kod raskrižja za Tovarnik i Ilok. Stanovnici tog dijela
naselja smatraju da bi to bilo dobro prometno rješenje.
M. Pavliček – odgovara da se radi o državnoj cesti nad kojom Grad nema ingerencije.
Predlaže da se građani obrate UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša
te će odjel poslati upit prema Hrvatskim cestama.
B. Gaća – drugo pitanje ispred Kluba je vezano za turistički vlakić. Na prethodnim
sjednicama predstavljena je strategija razvoja turizma koja je nešto što Vukovaru treba i stav
svih je da se Grad treba otvoriti prema turizmu i da ponuda treba biti što bolja. Preko 60
mladih je došlo u Vukovar preko udruge, radi se o međunarodnom kampu, te su htjeli
organizirati za njih izlet turističkim vlakićem. Organizatori su naišli na niz prepreka jer se
prilikom organiziranja treba uputiti zahtjev prema Gradu, Turističkoj zajednici i Komunalcu
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te su neke od institucija prigovorile kako su se trebali 8 dana ranije najaviti, kako ne mogu
prevesti toliki broj osoba, kako ih mogu samo prevesti u jednom pravcu, kako ne voze radnim
danom i sl. Smatra da se ne radi o malom novčanom iznosu koju je netko mogao zaraditi, a
najvažnijim ističe kako je takav čin loša poruka Grada prema turistima. Smatra neprihvatljiv
najavljivanje turističkih dolazaka 8 dana unaprijed jer turistička ponuda bi trebala biti na
raspolaganju svima zainteresiranim turistima. Pita da li su dužnosnici Grada upoznati s tim
svim preprekama na koje nailaze turisti i kako je moguće da u sred sezone imamo ovakvih
problema.
M. Sekulić – nije upoznata s ovim problemom. Upite koje dobiju preko odjela prosljeđuju
Turističkoj zajednici, a samu provedbu vrši Komunalac. Redovna vožnja vlakića je od petka
do nedjelje, ali za veće grupe se radi i van tog rasporeda te kaže kako joj nije jasno zašto isto
nije odrađeno i za spomenutu skupinu mladih. Kako nije bila upoznata s ovim problemom
predlaže da nakon provjere s ostalim institucijama dopuni odgovor vijećnici pisanim putem.
B. Gaća – kaže da je na kraju vožnja dogovorena, ali samo u jednom smjeru. Turisti su sami
morali organizirati povratak.
M. Sekulić – dodaje da vlakić od petka do ponedjeljka vozi i van voznog reda ukoliko se za
isto iskaže potreba.
S. Jelinić – moli da joj se pisanim putem dostave termini košnje trave dva metra od državne
prometnice kroz Sotin – kojim se rasporedom trava kosila u 2016. godini te plan košnje za
preostali dio godine.
M. Pavliček – odgovara da se trava pored državnih cesta kosi jednom mjesečno, a pored
lokalnih dva puta mjesečno.
S. Jelinić – traži da joj se taj odgovor dostavi u pisanom obliku.
M. Semenić-Rutko – postavlja pitanje upućeno od strane branitelja koji su dobili informaciju
da su Zvonim Kološnjaj Roda i njegova udruga dobili mogućnost košnje trave u Adici za
1.200.000,00 kn - zanima je da li ta informacija točna i kako se taj posao nekom dodijelio bez
javnog natječaja.
M. Pavličeg – iznos o kojem govori vijećnica mu je nepoznat, a da li je provedena bagatelna
nabava odgovorit će pročelnik.
G. Martinović – Komunalac redovito održava Adicu jednom mjesečno. Bio je raspisan javni
natječaj za održavanje spomenika na koji je pristiglo pet ponuda i najpovoljnija je bila ponuda
spomenute udruge koja je i dobila posao održavanja, a radi se o 130.000,00 kn godišnje.
D. Buljan – postavlja pitanje vezano za radove na tri ulice – Zelenu, Vijeća Europe – staze, te
sanacija Ulice SR Njemačke koja je u jako lošem stanju.
M. Pavliček – odgovara da u ovoj godini nemaju u planu raditi nogostupe jer se drže principa
da svaka ulica mora imati bar s jedne strane nogostup i dok ima onih koje to nemaju neće se
ići u radove za spomenute ulice. Sanacija Ulice SR Njemačke iznosi 5,5 mil kuna i trenutno
takav iznos Grad ne može izvući tako da sanacija neće ići u ovoj godini.
G. Bošnjak – ima informaciju da je jedna zadruga pogodbom dobila posao košnje trave u
Adici - bez javnog natječaja. Ističe kako ima sličnu informaciju kao i vijećnica M. Semenić
Rutko i pošto je dan odgovor zadovoljan je.
P. Karaula – postavlja pitanje za dva ruševna objekta u Samostanskoj ulici, na samom ulazu,
kod Trga branitelja. S objekta padaju cigle na cestu i problem se poteže godinama. Postoji
opasnost za građane i vozila i smatra da Grad mora pokrenuti postupak kako bi se krenuo
rješavati taj problem.
M. Pavliček – ogovara da je svjestan tog problema, a ova spomenuta lokacija nije jedina.
Postupak je pokrenut, komunalni redar je izdao nalog za uklanjanje gdje je stranka uložila
žalbu. Grad u ovom trenutku jedino može jedan dio ograditi kako bi se spriječila opasnost po
prolaznike. Ističe važnost spomenutog problema i napominje da se ništa ne može rješiti preko
noći, rade na tom.
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P. Karaula – ne slaže se da je dovoljno da komunalni redar izda nalog jer to nije u njegovoj
nadležnosti, radi se o privatnim objektima. Misli da se treba obratiti građevinskoj inspekciji
koja će izaći na teren, snimiti situaciju i eventualno narediti uklanjanje objekta. Smatra da se
treba reagirati brzo jer prijeti opasnost od urušavanja.
G. Martinović – pokrenut je postupak još prošle godine, a kod takvih objekata problem je jer
ima jako puno vlasnika pa se ne može doći do svih ili ih uopće nema. Nadležnost
građevinske inspekcije se odnosi samo na one objekte koji su pod zaštitom, a to nije slučaj u
spomenutom. Grad je izdao rješenje o uklanjanju na koje je pokrenuta žalba i postupak je u
tijeku. A drugi objekt će pokušati što prije riješiti. Nažalost birokracija je spora i dosta ih koči
u bržem rješavanju takvih i sličnih problema.
Aktualni sat je završen.

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda i isti je sa jednoglasno (15)
usvojen.
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju javne ustanove Sportski objekti
Vukovar
(Izvjestitelji: K. Raguž i Sanja Tokić)
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijenos prava građenja s Gradskog
muzeja Vukovar na Muzej Vučedolske kulture
(Izvjestitelji: K. Raguž i R. Marić)
3. Prijedlozi i informacije
TOČKA 1.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE
USTANOVE SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i S. Tokić – pročelnica UO za opće poslove i ured gradonačelnika.
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 – prihvaća se.
D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – nakon rasprave - prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, S. Tokić, D. Drakulić, D- Buljan.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi
ODLUKA
o
izmjenama Odluke o osnivanju javne ustanove
Sportski objekti Vukovar
Članak 1.
U Odluci o osnivanju javne ustanove Sportski objekti Vukovar („Službeni vjesnik
Grada Vukovara“ br. 8/16.- u nastavku teksta Odluka) u članku 2. riječi „ i vlasnik“ brišu se.
Članak 2.
U članku 7. Odluke riječi „ Gradonačelnik Grada Vukovara“ zamjenjuju se riječju
„osnivač“.
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U člancima 8.,
„osnivač“.

21.

Članak 3.
i 24. Odluke riječ „ Gradonačelnik“ zamjenjuju se riječju

Članak 4.
U članku 9. Odluke riječ „ poslovni“ zamjenjuje se riječju „poslovodni“.
Članak 5.
U članku 10. st. 3. Odluke riječi „ Gradonačelnik Grada Vukovara“ zamjenjuju se
riječima „Upravno vijeće“.
Odluka se prilaže zapisniku i čine njegov sastavni dio.
TOČKA 2.
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS PRAVA
GRAĐENJA S GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR NA MUZEJ VUČEDOLSKE
KULTURE
Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž - predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i R. Marić – ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
T. Šota – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a i HNS-a – prihvaća se.
D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi
ODLUKA
Daje se suglasnost na prijenos prava građenja Arheološkog parka i zgrade Muzeja
Vučedolske kulture na k.č. br. 7050/3 i 7054/3 k.o. Vukovar, s Gradskog muzeja Vukovar na
Muzej Vučedolske kulture.
Odluka se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
PRIJEDLOZI, INFORMACIJE
D. Drakulić – predlaže tematsku sjednicu vezanu za stambeno zbrinjavanje.
Predsjednik – poziva vijećnike 5. Kolovoza na polaganje vijenaca.
Dovršeno u 9.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

Zapisnik vodila
Anita Sesvečan
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