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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

s 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane 7. srpnja 2017. u Gradskoj 

vijećnici, soba br. 36, u Vukovaru, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 8,00 sati. 

Prozivkom se utvrđuje kvorum vijećnika. 

Nazočni vijećnici: Ivana Radoš, Renata Kovačić, Tomislav Šota, Kristina 

Ozdanovac, Domagoj Bilić, Radivoj Đurić, Robert Rapan, Darija Benaković, Igor Naletilić, 

David Vlajčić, Sava Manojlović, Predrsag Mišić, Goran Bošnjak, Biljana Gaća, Darko Buljan, 

Aleksandar Pribičević, Borislav Nikolić, Mirjana Semenić Rutko, Pavao Josić,Vesna Vujić, 

Srđan Kolar 

Odsutni:   Filip Sušac, Jasmina Jukić 

Ostali nazočni: Ivan Penava – gradonačelnik 

   Marijan Pavliček – zamjenik gradonačelnika 

Ivana Mujkić  – zamjenica gradonačelnika 

Srđan Milaković – zamjenik gradonačelnika 

Pročelnici – S. Tokić, N. Gažo, M. Sekulić, A. Živanović, V. Šibalić, J. 

Ivančić, D. Čulig i L. Nikšić 

Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća  

predstavnici medija 

 

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočan 21 vijećnik te se konstatira 

kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice održane 14. lipnja 2017. godine. 

Darko Buljan ima primjedbu : na 3. stranici pod točkom 4. umjesto riječi „protiv“ piše 

„protov“. 

Zapisnik je usvojen s 19 glasova ZA. 

 

Aktualni sat gradonačelnika. 

 

K. Ozdanovac – komentira rad bazena i njegovu posjećenost čime je oduševljena. Pita postoji 

li mogućnost za proširenjem kapaciteta. 

Gradonačelnik – odgovara kako se osluškuju potrebe građana. Čuli su za potrebe Vukovaraca 

i stanovnika okolnih mjesta, a i ostvarena financijska dobit je izvan očekivanja te su 

zaprimljeni prijedlozi kako bi objekt bio još funkcionalniji i atraktivniji za posjetitelje. 

R. Rapan – pita kakva je situacija s novom tržnicom, kada se planira otvorenje te kakva je 

popunjenost poslovnih prostora i stolova po raspisanom natječaju. 

Gradonačelnik – odgovara da je otvoren drugi javni poziv za popunjavanjem kapaciteta na 

tržnici. Do sada je popunjeno 60 % prostora, a ostale detalje će iznijeti pročelnik UO za 

komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dražen Čulig. 

D. Čulig – odgovara da je tržnica u završnoj fazi izvođenja radova. Potrebno je još napraviti 

završno uređenje, završnu limariju, do kraja srpnja u planu je priprema dokumentacije i 

pokretanje postupka tehničkog pregleda. 

Predsjednik – ima djelomičnu i nepotpunu informaciju vezanu za Vodovod te pita je li točno i 

kolika su sredstva koja Vodovod plaća kroz penale, odnosno je li do toga došlo radi grešaka 

koje su prouzročene 2016., a čuo je da se radi o iznosu od 1 mil kuna. 

G. Martinović – na zadnjoj situaciji Vodovod je dobio sudsku odluku za plaćanje 100.000,00 

kn jer su radovi određeni za izvođenje u 2016. izvedeni u 2017. Europska unija takve situacije 

ne priznaje te je Vodovod dobio po sudskom postupku plaćanje penala od 100.000,00 kuna 
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koje je dužan uplatiti izvođaču od svojih sredstva. Na kraju izlaganja dodaje da sami procjene 

čija je to greška. 

D. Benaković – pohvaljuje što je Vukovar veliko gradilište, ali ima primjedbu na trajanje tih 

radova. Riječ je konkretno o Ulicama Stanka Vraza i Lijeva bara gdje su radovi počeli prije 

gotovo godinu dana. Pita kada će oni biti završeni. 

Gradonačelnik – potvrđuje da su u Ulici Stanka Vraza radovi, nažalost, započeti prije godinu i 

pol dana. Osvrće se na problem na koji nailaze prilikom izvođenja svih radova. 90% radova  u 

gradu ima problem s izvođačima radova. Problem je izazvan odlaskom ljudi van Republike 

Hrvatske. Uglavnom su izvođači osječke tvrtke koje dobiju posao putem javne nabave na 

temelju toga što su najpovoljniji. Slijedom toga nailazimo na probleme koji nisu od jučer pa 

se npr. bazen gradio 5 godina, a predviđene su 2 godine, a i izvođenje radova po ulicama u 

gradu, po projektu Vukovar, je u velikim problemima, osim periferije koje izvodi tvrtka 

Eurko iz Vinkovaca. Od spomenutih ulica nailazimo na još jedan problem na ugradnji uređaja 

za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno dinamika izvođenja radova je apsolutno 

nezadovoljavajuća pa do tržnice gdje su radovi trebali biti završeni i tržnica puštena u pogon u 

siječnju, a dočekat ćemo kraj srpnja, mada ga ne bi iznenadilo ni da to bude kolovoz. Posrijedi 

je širi problem, ali neće se moći imati senzibiliteta prema tim stvarima te će izvođači morati 

plaćati penale kako za tržnicu tako i za ostale ugovorene radove. Misli da je to dubok i 

sistemski problem te izvođači unaprijed planiraju da neće moći ispoštivati dinamičke planove 

i ugovorene obveze. Preostaje nam da uz uložene napore djelatnika Gradske uprave, osobito 

UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša te djelatnika Komunalca i 

Vodovoda  pokušamo stvari ubrzati. Spominje i utvrdu obale rijeke Vuke gdje se izvođač 

povukao s gradilišta jer nije mogao ispoštivati dinamiku radova i rokove što se nadovezuje i 

na otok sportova koji je davnih dana trebao biti gotov, te na šetnicu od Mornara do Vuke gdje 

se stalo kod hotela Lav jer ne mogu nastaviti dok se ne završi s otokom sportova. Naišli smo 

svi zajedno na velike probleme, a to je nažalost problem Slavonije i Baranje, a moguće je da 

je i u ostalim dijelovima RH jednako tako. 

M. Semenić Rutko – prije godinu dana pitala je mogu li se na prijelazima kod škola postaviti 

sigurnosni znakovi i slično, a OŠ Antuna Bauera je još uvijek nepokrivena, a tamo prolazi 

zaobilaznica i promet je vrlo gust što je vrlo opasno za đake, a nepokrivena je i OŠ Nikole 

Andrića. Pita mogu li oni apelirati na Hrvatske ceste da učenici tih škola budu sigurniji u 

prometu.   

D. Čulig – odgovara da su u protekloj godini pokrivene Osnovne škole koje su na cestama u 

nadležnosti Grada Vukovara, nerazvrstanim cestama. Ulica M. Gupca, gdje je škola Antuna 

Bauera, je državna cesta te Grad nije u mogućnosti postaviti „ležeće policajce“, međutim u 

stalnom kontaktu s Hrvatskim cestama u izradi je projektna dokumentacija kojom će se 

osmislit rješenje za to križanje koje sada nije funkcionalno te se nada da će slijedeće godine 

krenuti kompletna rekonstrukcija, od križanja od semafora kod trgovine Boso do Slavije. Taj 

potez će biti riješen na maksimalno siguran način za učenike i djecu. 

P. Josić – napominje kako je gradonačelnik znao što je problem u Gradu Vukovaru, a to je 

nedostatak poslovnih hala jer poduzetnici dolaze, a Grad nema hale kako bi ih zadržao što sve 

i je činjenica, no od 2014. do danas taj problem nije riješen i nije ništa poduzetno vezano za 

hale. S druge strane, pripremajući se za ovu sjednicu proučio je Zakon o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i bilancu te se zgrozio koliko ima velikih mogućnosti i u zakonu i u 

sredstvima koja su nam na raspolaganju, a tako se malo napravilo za ono za što su se dobili 

izbori – a to je trud da se otvore nova radna mjesta., da se spriječi iseljavanje, da zadržimo 

mlade. Po gradu se priča da je on dobar gradonačelnik, ali njime upravlja građevinska mafija i 

razni lobiji. Zanima ga što je od tog istina. 

Predsjednik – napominje vijećniku da može postaviti jedno pitanje. 

P. Josić – kaže neka ovaj puta to bude prvi dio izlaganja, odnosno pitanje hala. 
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Gradonačelnik – odgovara da se ne slaže s vijećnikom. Dodaje da su hale bile problem, ali 

podsjeća da su od 2014. Dvije, velike hale zjapile prazne i devastirane. Radi se o hali gdje je 

bila tvrtka Durocool, vrijedne 12 mil kn i opterećene sudskim troškovima i hali od 5500 m2 u 

kojoj je tvrtka Res Immobiles, koja je bila u fazi stečaja i koristila svega 1000 m2 prostora te 

se situacija promijenila. Grad Vukovar je uz napore i određene okolnosti koje su se poklopile 

uspio riješiti te hale. U hali od 5500 m2, gdje je i tvrtka Res Immobiles, smještena je tvrtka 

Vukovar Silber koja zapošljava 50-70 radnika. U halu gdje je bila tvrtka Durocool ušla je 

tvrtka CNT i BIJUK-CNT s novim vlasnikom iz Zagreba i upravo su ovih dana u fazi 

pregovora i otkupa od najvećeg vjerovnika iz Švicarske - hale koja je bila devastirana. Uz 

spomenuto može se dotaknuti i prostora gdje je bila smještena tvrtka Volko, a gdje je sad 

tvrtka Aktiv obuća i jedne ne tako pozitivne priče s Gumix Elastorom koji je ušao u remenjaru 

i prije neki dan su završili s proizvodnjom. Smatra to velikim promjenama za Grad Vukovar, 

volio bi da su one bile veće, ali kad se realno pogledaju kapaciteti, a ne govori o halama u 

vlasništvu Grada Vukovara, već o situacijama gdje Grad ima izravnu funkciju posrednika s 

Vukovarskom gospodarskom zonom gdje su učinjeni veliki iskoraci u odnosu na ono što je 

bilo. Hvale vrijedna vijest je da su nikle i nove hale, od Starog tornja - Autogasariusa do PPD-

a koji je ovih dana pripremao parcelu i kreće s izgradnjom, a i danas je na Dnevnom redu 

otkup parcele na kojoj treba niknuti nova hala, a to su vijesti koje će obradovati sve 

Vukovarce. 

P. Josić – komentira da je „razgovarao s tvrtkom“ Anđelo i došao do saznanja da ih je 

izgradnja hale koštala 2 mil kn i kad s druge strane vidi da se milioni kuna ulažu u šetnice, on 

ima viziju da se moglo izgraditi 5 hala….ili u Ricosti ili Anđelu sada radi 100 ljudi, a on vidi i 

500……misli da bi se oni eventualno mogli širiti, kada bi imali gdje smjestiti strojeve. 

Gradonačelnik – slaže se s konstatacijom vijećnika i kaže da su u dogovoru i pregovoru s 

gospođom Anom. Njihov plan je bio otkupiti tu halu i onu gdje je Planum mada to nije 

primarni posao Grada. Bio je jedan potencijalni investitor za prostor gdje je sada tvrtka 

Planum, a radi se o tvrtki iz Srbije koja je nažalost odustala, ali i draže mu je što je halu kupio 

Planum tako Grad ne treba trošiti sredstva na hale jer to ni nije naš primarni posao. S gđom. 

Anom, vlasnicom tvrtke Ricosta, bilo je pregovora i njihov vlasnik iz Njemačke je bio 

zainteresiran i želio je ovdje uložiti. Gradu i vlasnicima Ricoste je bio interes da strani 

investitor dođe i uloži svoj kapital u halu, jer je to i jedan način na koji se strani investitor 

veže što je suprotno slučajevima poput Activ obuće ili Vukovar Silbera gdje zapravo 

investitor samo dođe i unajmi halu i tada lako, kad se promijene okolnosti, se okrene i ode 

negdje gdje su mu povoljniji uvjeti. Sve je to na vagi i ne može se uvijek birati, prioriteti su 

radna mjesta tako da kad se čuje da netko traži halu angažiraju se svi kako bi se takvi uvjeti 

osigurali, makar je Grad kupovao. Gradu to nije primaran posao ali nam je to prioritet i ne 

možemo od toga bježati. 

Predsjednik – informira vijećnike da se pridržavaju članka 52. Poslovnika u kojem stoji da se 

pitanje koje vijećnik postavlja gradonačelniku, zamjeniku ili pročelniku upravnog tijela, pa i 

odgovor, mora biti jasno, precizno i kratko, a može ukazivati na prijedlog mjera koje se 

odnosi na postavljeno pitanje. Ako se smatra da pitanje nije u skladu s Poslovnikom 

predsjednik Gradskog vijeća će na to uputiti vijećnika i pozvati ga da pitanje uskladi tim 

odredbama. Ukoliko vijećnik ne uskladi pitanje predsjednik ga neće uputiti tijelu ili osobi 

kojoj je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika. 

B. Gaća – upućuje čestitke gradonačelniku na ostvarenim izbornim rezultatima. Komentira 

kako je prošle godine osnovana Interkulturna škola u Vukovaru te je zanima što je s njom i 

hoće li od ove školske godine krenuti program obrazovanja. 

Gradonačelnik – odgovara da Grad nije prepreka da škola krene s programom. Čeka se potez 

ministarstva koje je, očigledno, uslijed svih ovih promjena, zapelo u realizaciji projekta. Nada 

se početku rada od nove školske godine. 
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B. Gaća – dodaje kako se nada da će prilikom zapošljavanja poštivati pedagoške norme jer se 

radi o eksperimentalnom programu i da će prednost pri zapošljavanju imati prosvjetni radnici 

koje su jedno takvo interkulturno obrazovanje i završili, a ima ih i u gradu Vukovaru. 

Gradonačelnik – odgovara da postoji Zakon o odgoju i obrazovanju koji definira 

zapošljavanje i za to mjerodavne inspekcije tako da nije niti njegov niti posao vijećnice da 

oko toga vode brigu. 

D. Buljan – kaže kako je pronašao tekst na stranicama RTL-a te pogledao prilog od 3. srpnja 

kada je gradonačelnik gostovao u jednoj od emisija s naslovom „Hoće li se spasiti Borovo“. 

Komentira izjavu gradonačelnika, koja mu je čudna, a i vječito je pitanje Grada Vukovara, a 

to je tvrtka koja je još uvijek vlasnik dobrog dijela naselja, ne samo zgrada i zemljišta, već 

stadiona i aerodroma nikad nije prošla pretvorbu državnog u privatni kapital što je prenio 

Večernji list, a gradonačelnik rekao u prilogu. Što znači da tvrtka Borovo posjeduje većinu 

javne površine u naselju. Postavlja pitanje što se događa kada dođe investitor i preuzme 

Borovo, da li sve spomenuto pripada njemu i odgovara da misli da ne pripada. Nakon toga 

pita gradonačelnika što je poduzeo prema DUDI-ju ili prema Ministarstvu za upravljanje 

državnom imovinom da ta sva imovina ili javna površina pređe u nadležnost Grada Vukovara. 

Gradonačelnik – kaže kako je ministar Marić bio u Vukovaru vezano za prenošenje određenih 

čestica u vlasništvo Grada, čestica gdje je bazen, sportska dvorana i igralište-do ceste, 

vrijednosti 99 mil kuna. To su koraci prema onom za što se Grad zalaže. Popisane su čestice 

koje su prioritet i za koje je Grad Vukovar zainteresiran uz poštivanje pravnih propisa, jer nije 

problem da je vlasnik RH, međutim ako je vlasnik tvrtka Borovo imamo problem i tada se 

moraju razviti određeni procesi kako bi prijenos vlasništva bio čist. Radi se, kako je rečeno i u 

prilogu, ali ponekad su to mali pomaci, a ponekad se naiđe na teže prepreke kao što je Nova 

škola pored koje je u planu izgradnja većeg objekta koji Ministarstvo znanosti ne može riješiti 

s Ministarstvom državne imovine jer je vlasnik čestice tvrtka Borovo i druga faza radova je 

stala. Paralelno se vode pregovori s Norveškom i pitanje je kako će, uz svu inertnost, oni 

završiti. Svjesni su problema i godina koje su prošle, a nisu odrađeni ključni potezi i sad 

nailazimo na poteškoće. Nada se skorom rješenju većine problema te spominje kako je čak 

bilo govora o prodaji određenih čestica tvrtke Borovo Gradu Vukovaru na što se nije pristalo. 

Na karaju kaže da je popis poduži i polako kreće realizacija u suradnji s ministarstvima. 

D. Buljan – zadovoljan je odgovorom te komentira kako ministri često dolaze u Vukovar, ali 

njihova pomoć nije vidljiva. Postavlja drugo pitanje u ime Kluba koje se odnosi na naselje 

Sotin. Komentira kako su mještani Sotina imali „bazen“ prije rata u kojem su se kupali, a 

nakon lokalnih izbora tamo je netko potencirao izgradnju dječjeg igrališta. Nakon jače kiše to 

igralište je neupotrebljivo i pita ima li rješenja za tu situaciju. 

Gradonačelnik – odgovara kako je lokacija dječjeg igrališta određena na prijedlog mještana 

Sotina. Slaže se kako je to moglo biti odrađeno spretnije i pametnije. 

D. Buljan . nada se pronalasku boljeg rješenja jer postojeće nema smisla. 

G. Bošnjak – komentira Novu tržnicu na Olajnici – kaže kako je raspisan natječaj na 13 mil 

kuna, ugovor potpisan na 20 mil kn i vidi se kako je izgradnja pri kraju, a projekt je uvršten u 

Intervencijski plan. Idu projekti koji će se realizirati sredstvima Europskih fondova te ga 

zanima kako je moguće nešto što je već izgrađeno staviti u Intervencijski plan. Pita s kojim 

sredstvima je izgrađena tržnica i hoće li uspjeti povući sredstva predviđena tim planom. Traži 

pojašnjenje. 

Gradonačelnik – komentira da je tržnica prvotno planirana sredstvima proračuna Grada 

Vukovara i sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i po tom modelu su 

financirani svi dosadašnji radovi. Planirajući i pripremajući Intervencijski plan uvidjeli su 

mogućnost povlačenja sredstava iz fondova EU i u dogovoru s Ministarstvom regionalnog 

razvoja osigurano je da projekt tržnica može ući u Intervencijski plan kod kojeg su pravila 

drugačija u odnosu na ulaganje vlastitim sredstvima i javnu nabavu u RH. Ministarstvo je 
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postavilo određene uvjete te je dinamika izvođenja radova na tržnici Gradu išla na ruku, na 

neki način, jer je uvjet bio da radovi ne završe prije raspisivanja natječaja što su u konačnici i 

dočekali i sukladno tome osigurali ta sredstva iz fondova EU. Najznačajniji plan su 

geotermalni izvori energije kojima se pokušalo osigurati grijanje za građane koji se griju 

toplinskim sustavom. Ta aktivnost nije bila prihvatljiva za ovaj program i u dogovoru s 

ministarstvom kompenzacijska mjera je tržnica, a sredstva za tržnicu će se usmjeriti na II fazu 

provođenja istraživanja geotermalnih izvora energije. Dodaje da će pročelnica Vlasta Šibalić i 

Dražen Čulig nadopuniti njegovo izlaganje. 

V. Šibalić – kaže kako je iznimno dozvoljeno – projekt je prijavljen i sredstva su refundirana 

prije plaćanja posljednje situacije. Projekt je prijavljen u lipnju 2017., a u svibnju je plaćena 

posljednja privremena situacija i još je okončana ostala za platiti. Što se iznosa tiče kaže 

Fonda za obnovu i razvoj GV je u 2016. platio 5,2 mil kn, Grad Vukovar 1,7 mil kn, u 2017. 

Fond je platio 3,5 mil kn, Grad 5,2 mil kn što znači kako je ukupno Grad izdvojio 7 mil kuna 

za tržnicu plus troškovi za stručni i projektantski nadzor, priključak HEP-a, koordinator dva 

zaštite na radu i popratne troškove koji iznose cca 500.000,00 kn u prethodnoj i ovoj godini, a 

tih ukupno 7,5 mil kn je prihvatljiv trošak Europskoj uniji čiju refundaciju očekujemo krajem 

ove ili početkom slijedeće godine. Fond je ukupno dao 8,8 mil kuna i povrat sredstava 

očekuju početkom slijedeće godine. 

D. Čulig – kaže da je sve već rečeno te dodaje kako će okončana situacija biti dostavljena 

nakon obavljenog tehničkog pregleda. 

G. Bošnjak – komentira kako je dobro projekte financirati sredstvima EU samo se nada da su 

sredstva prilikom raspisivanja natječaja bila osigurana u proračunu Grada. Pita i za rasvjetu 

oko tržnice i dodaje da se ona ne uklapa s postojećom LED rasvjetom na šetnici koja je bijele 

boje te predlaže da se ona uskladi. 

D. Čulig – kaže da je na rasvjetu oko tržnice stavljena zaštita kako stanari koji stanuju u 

blizini ne bi imali problema. Rasvjeta tržnice je projektirana korištenjem LED rasvjete, ali ne 

bijele boje. U fazi je dorada reklame za tržnicu pa će pokušati sve uskladiti.  

D. Bilić – postavlja pitanje otvorenih rupa na državnim i nerazvrstanim cestama – što je tome 

uzrok i može li se tražiti odgovornost od izvođača radova. Konkretno navodi primjer ulice u 

kojoj živi, koja je sanirana 2013. i na kojoj su se ovih dana pojavile tri rupe. 

D. Čulig – odgovara da otvorene rupe u Varaždinskoj ulici nisu posljedica sanacije već su 

posljedica propadanja cjevovoda odvodnje na dijelovima gdje on nije zamijenjen, a problemi 

se javljaju i u Hrvatskog zrakoplovstva i Hrvatske nezavisnosti. Po projektu Vukovar s 

tvrtkom Vodovod se pokušavaju sanirati takvi dijelovi međutim problemi se učestalo javljaju 

i samom sanacijom neće se moći spriječiti dok se u dogledno vrijeme situacija ne stabilizira. 

Ispod su stare instalacije i u tijeku je njihovo rješavanje. Odgovornost izvođača radova po 

projektu Vukovar, konkretno tvrtke Sokol, gdje je izvršena sanacija cjevovoda i došlo je na 

pojedinim mjestima do propadanja, će se tražiti prilikom tehničkog pregleda. Djelatnici 

Gradske uprave će ukazati na propuste i isti će biti sanirani. Na kraju zaključuje da ostaje 

problem na dijelovima gdje ne prolaze novi cjevovodi i dolazi do propadanja. 

Gradonačelnik – dodaje da je to jedna loše planirana stavka Vodovoda, odnosno izgradnja 

odvodnje u gradu Vukovaru. Neshvatljivo mu je da je projektom predviđeno postavljanje 

novih cijevi, a pri tom ne i vađenje i situiranje tla u kojem su se nalazile stare cijevi. 

Napominje da ne govori iz aspekta struke već iskustva u sličnim radovima i saznanjima koje 

ima od stručnih ljudi te kaže da je trebalo planirati popunjavanje starih cijevi jer će uslijed 

nefunkcionalnosti, nekorištenja prije ili kasnije doći do propadanja tla, urušavanja samih 

cijevi i ovisno o profilu će nastajati pukotine što može prouzročiti nastajanju prometnih 

nezgoda i opasnost za pješake. Smatra to nestručno obavljenim projektiranjem i smatra da se i 

ne može teretiti izvođača ako on po projektu to nije imao propisano te nije planirao takve 
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radove ni za njih osigurao sredstva. Ne zna koji su razlozi bili za takve postupke, ali je 

vidljivo da ćemo imati problema u budućnosti. 

I. Naletilić – pita kada je predviđen početak radova na križanju Duge ulice, Vijeća Europe i 

Petra Preradovića, tkz. „S zavoja“. 

Gradonačelnik – odgovara da su sredstva za te radove osigurana putem natječaja raspisanog 

od Ministarstva unutarnjih poslova za sanaciju kritičnih točaka u prometu, a ostalo će 

pojasniti pročelnik Dražen Čulig. 

D. Čulig – odgovara da je za navedeno križanje u tijeku postupak javne nabave temeljem 

izrađene projektne dokumentacije jer je pored križanja zemljište u vlasništvu Grada tako da će 

se sam radijus križanja poboljšati. Drugom polovinom kolovoza planirani su radovi koji će 

biti prilagođeni izvođaču koji na tom dijelu radi kanalizaciju kako bi se ta dionica u isto 

vrijeme zatvorila radi tranzitnog prometa koji je tu usmjeren. 

P. Mišić – pita kakva je situacija s dječjim vrtićem na Mitnici, u kojoj je fazi i zna li se broj 

upisane djece za novu pedagošku godinu. 

Gradonačelnik – odgovara da radovi idu planiranom dinamikom, a ovih dana s Fondom  za 

obnovu i razvoj grada Vukovara osiguravaju sredstva za opremanje objekta. Sredstva su 

osigurane od strane korpusa inženjera američke kopnene vojske s tim da je obveza Grada 25% 

na konto poreza na dodanu vrijednost, a pročelnici će nadopuniti ukoliko je nešto izostavio. 

D. Čulig – kaže da što se tiče izgradnje ona je u završnoj fazi. U međuvremenu se pojavio 

problem s izvođačem radova i uvodio se novi izvođač i postoje problemi s dokumentacijom 

koji stvaraju problem tehničkom pregledu, ali vjeruje da će kroz mjesec dana sve biti 

okončano. 

A. Živanović – dodaje kako završetak radova očekuju oko 1. kolovoza, a trenutno je u fazi 

priključak plina, struje i ostalog, čeka se i jedna podloga radi vlage koja se pojavila te bi 

okončanjem spomenutog sve trebalo biti spremno za početak nove pedagoške godine. 

trenutno imaju podatak da je 112 djece upisano u DV Vukovar 1 i oko 20 djece u DV 

Vukovar 2. Taj broj je gotovo identičan prošlogodišnjem, no moguće su i promjene radi upisa 

predškolskih skupina u listopadu. 

A. Nikolić – kaže da je prije 10-tak dana primijetio velik broj ljudi ispred zgrade Gradske 

uprave radi upisa djece na ljetovanje. Mnogi su čekali po 4-5 sati, a kada su došli na red 

rečeno im je da su sva mjesta popunjena. Pita što se namjerava poduzeti u vidu poboljšanja 

organizacije kao i po pitanju kriterija kako se ovogodišnja situacija ne bi ponovila jer bilo je 

ulazaka preko reda i ostalog. 

Gradonačelnik – i sam je mišljenja da treba unijeti kriterije osim u slučaju prvog odlaska 

djece na ljetovanje gdje je kriterij uspješnost s natjecanja. Sve drugo je, na neki način, bez 

kriterija po principu tko prvi dođe, a moguće je da su neki i „preskočili“ red no za isto nema 

spoznaja. Dodaje da će organizaciju upisa pokušati riješiti na bolji način te će se postaviti 

kriteriji. 

A. Živanović – objašnjava nastalu situaciju prilikom upisa na ljetovanje i kaže da su prije 

upisa određena tri termina. Prvi termin upisa bio je 20. lipnja i tada je nastala velika gužva što 

nisu mogli očekivati. Dva djelatnika su vršila upise i svakom građaninu se nastojalo izaći u 

susret no napominje kako su se pojedini ponijeli neodgovorno jer nisu pripremili potrebnu 

dokumentaciju pa su djelatnici gubili vrijeme na kopiranje. Oni koji nisu uspjeli osigurati 

termin ljetovanja za svoje dijete upisani su kao rezerva za Crikvenicu gdje se organizira 

dodatni termin za još 75 djece od 1. do 8. razreda. Dosta djece je i odustalo, a dogodilo se da 

su neki upisani više puta. Problem je nastao radi tri upisna roka. Ispričava se svima koji su 

čekali i kaže da će sljedeće godine pronaći bolji model upisa i sve bolje organizirati.    

A. Pribičević – komentira naselje Olajnica i izgrađena tri dječja igrališta što pohvaljuje, 

međutim stanari nailaze na probleme buke i galame u kasnim satima. Nekada se to područje 

obilazili zaštitari, no sada više ne i građani imaju pritužbu na galamu i buku poslije 23 sata. 
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Građani su sami pokušali riješiti problem, ali naišli su na neugodnosti od strane mladih koji se 

tamo okupljaju. Pita može li gradonačelnik kontaktirati policijsku upravu ili neku zaštitarsku 

tvrtku kako bi se problem riješio. 

Gradonačelnik – komentira da treba pronaći balans kad su mladi u pitanju. Sretan je što su 

mladi tu, okupljaju se na Olajnici, a čine grad življim što je lijepa slika. Spomenute probleme 

smatra benignim mada sve razumije i slaže se da treba pronaći mjeru. Otvoren je za 

prijedloge, a može razgovarati i s PP Vukovar da područje obilaze češće nakon 23 sata. 

 

Aktualni sat je završen 

 

Dnevni red predložen u pozivu usvojen je sa 19 glasova ZA. 

 

DNEVNI RED 

 

1.Donošenje Zaključka o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti 

zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara 

2.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa financiranja javnih potreba 

u području kulture i tehničke kulture u Gradu Vukovaru za 2016. godinu 

3.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa financiranja javnih potreba 

u sportu Grada Vukovara za 2016. godinu 

4.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa financiranja javnih potreba 

iz podrulja socijalne skrbi I humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata 

te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar u 2016. godini 

5.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za 2016. 

godinu 

6.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela        

   Grada Vukovara 

7.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o djelatnostima od lokalnog značaja 

koje se smatraju komunalnim djelatnostima 

8. Donošenje: 

a) Odluke o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi Vladimira Nazora 14-16 u 

Vukovaru 

b) Odluke o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi J. J. Strossmayera 5a i 5b u 

Vukovaru 

c) Odluke o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi 204. Vukovarske brigade 83-

85 u Vukovaru 

d) Odluke o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi 204. Vukovarske brigade 87-

89 u Vukovaru 

e) Odluke o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi 204. Vukovarske brigade 79-

81 u Vukovaru 

f) Odluke o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi Dunavska 5 u Vukovaru 

9.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje 

komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Vukovara 
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10.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka koje imaju članove u gradskom vijeću grada Vukovara 

11.Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za 

izradu i donošenje III. izmjena i dopuna PPUG Vukovar 

12.Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za 

izradu i donošenje III. izmjena i dopuna GUP-a Vukovar 

13.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja 

postupka za izradu i donošenje  izmjena i dopuna UPU Vučedol 

14.Donošenje Programa za mlade Grada Vukovara (2017-2020) 

15.Donošenje Odluke o prodaji dijela k.č. br. 395/8 k.o. Vukovar 

16. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi 

17.Prijedlozi, informacije 
 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O POČETKU MIROVANJA MANDATA VIJEĆNIKA I 

POČETKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI ZAMJENIKA VIJEĆNIKA U GRADSKOM 

VIJEĆU GRADA VUKOVARA 

a) Mirovanje mandata Vojislav Stanimirović zamjenica Vesna Vujić 

Uvodno obrazloženje dala je Kristina Ozdanovac – predsjedavajuća Mandatne komisije.  

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 18 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN (Živi zid) 

(SDSS nije glasovao) donosi 

ZAKLJUČAK 

o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika 

vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara 

Dana 19. lipnja 2017. godine, sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim 

izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16) započelo je mirovanje mandata iz osobnih 

razloga vijećnika Vojislava Stanimirovića podnošenjem pisanog zahtijeva. 

Vijećnika kojem mandat miruje, sukladno članku 79. stavku 8. Zakona o lokalnim 

izborima i članka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada 

Vukovara 3/11 i 3/13 ), za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik vijećnika Srđan 

Kolar iz Vukovara, Lička 52. 

Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

b) Mirovanje mandata Đorđe Ćurčić zamjenik Srđan Kolar 

Uvodno obrazloženje dala je Kristina Ozdanovac – predsjedavajuća Mandatne komisije.  

U raspravi je sudjelovao Goran Bošnjak. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 18 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN (Živi zid) 

(SDSS nije glasovao) donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika 

vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara 

Dana 14. lipnja 2017. godine, sukladno članku 90. stavku 4. Zakona o lokalnim 

izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16) započelo je mirovanje mandata vijećnika 

Đorđa Ćurčića po sili zakona. 

Vijećnika kojem mandat miruje, sukladno članku 79. stavku 8. Zakona o lokalnim 

izborima i članka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada 
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Vukovara 3/11 i 3/13 ),  za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenica vijećnika Vesna 

Vujić iz Vukovara Ljudevita Gaja 20. 
Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU KULTURE I TEHNIČKE 

KULTURE U GRADU VUKOVARU ZA 2016. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su Tomislav Šota predsjednik Odbora za financije i proračun i 

Marina Sekulić pročelnica Upravnog odjela za kulturu i turizam. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

U raspravi su sudjelovali: A. Pribičević, D. Buljan, D. Bilić, S. Kolar, B. Gaća, G. Bošnjak, P. 

Josić i M. Semenić Rutko. 

G. Bošnjak-SDP-bit će suzdržani. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 14 glasova ZA (HDZ, HKS, 365 MB, Živi 

zad), 7 SUZDRŽANIH (SDP, SDSS, DSS) donosi 

ODLUKA 

I. 

Prihvaća se  Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba za 2016. godinu 

u području kulture i tehničke kulture koji je sastavni dio ove Odluke. 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara. 

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba za 2016. godinu u području 

kulture i tehničke kulture prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA ZA 2016. 

GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su Tomislav Šota predsjednik Odbora za financije i proračun i Ana 

Živanović pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a -bit će suzdržani. 

U raspravi su sudjelovali: A. Pribičević, D. Buljan,  S. Kolar,  P. Josić i D. Benaković. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 15 glasova ZA (HDZ, HKS, 365 MB, 

SDSS), 1 PROTIV (Živi zid) i 5 SUZDRŽANIH (SDP, DSS) donosi 

ODLUKA 

I. 

Prihvaća se  Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba za 2016. godinu  

u području sporta koji je sastavni dio ove Odluke. 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara. 

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 

2016. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA IZ PODRULJA SOCIJALNE SKRBI I 

HUMANITARNE DJELATNOSTI, UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA 

TE DRUGIM PODRUČJIMA OD INTERESA ZA GRAD VUKOVAR U 2016. GODINI 

Uvodno obrazloženje dali su Tomislav Šota predsjednik Odbora za financije i proračun i Ana 

Živanović pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a -nakon rasprave.  

U raspravi su sudjelovali: A. Pribičević, D. Buljan,  S. Kolar,  P. Josić i D. Benaković. 

Goran Bošnjak-SDP- bit će suzdržani. 

S. Kolar izašao. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 14 glasova ZA (HDZ, HKS, 365 MB, 

SDSS), 1 PROTIV (Živi zid) i 5 SUZDRŽANIH (SDP, DSS) donosi 

ODLUKA 

I. 

Prihvaća se  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene 

skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim  

područjima od interesa za Grad Vukovar u 2016. godini koji je sastavni dio ove Odluke. 

II. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi 

i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od 

interesa za Grad Vukovar u 2016. godini je sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA 

GRADA VUKOVARA ZA 2016. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su Tomislav Šota predsjednik Odbora za financije i proračun i 

Vlasta Jakelić pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a -nakon rasprave.  

U raspravi su sudjelovali: A. Pribičević, P. Josić (dobiti će pisani odgovor tko su osobe izvan 

radno odnosa kojima je plaćeno) D. Buljan, M. Semenić Rutko, B. Gaća, G Bošnjak. 

Goran Bošnjak-SDP- bit će suzdržani. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 15 glasova ZA (HDZ, HKS, 365 MB, 

SDSS), 1 PROTIV (Živi zid) i 5 SUZDRŽANIH (SDP, DSS) donosi 

O D L U K A 

o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja 

do 31. prosinca 2016. godine  

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU 

UPRAVNIH TIJELA  GRADA VUKOVARA 
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Uvodno obrazloženje dali su David Vlajčić predsjednik Komisije za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i Dražen Čulig privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a -nakon rasprave.  

U raspravi su sudjelovali: A. Pribičević, P. Josić, D. Buljan, M. Semenić Rutko, S. Kolar, D. 

Bilić. 

Goran Bošnjak-SDP- bit će protiv. 

B. Gaća izašla. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 17 glasova ZA (HDZ, HKS, 365 MB, SDSS, 

DSS ), 3 PROTIV (SDP, Živi zid)  donosi 
O D L U K A 

o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih  

tijela Grada  Vukovara    

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DJELATNOSTIMA 

OD LOKALNOG ZNAČAJA KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 

Uvodno obrazloženje dali su David Vlajčić predsjednik Komisije za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i Dražen Čulig privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a - bit će protiv.  

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, D. Buljan. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 17 glasova ZA (HDZ, HKS, 365 MB, SDSS, 

DSS ), 4 PROTIV (SDP, Živi zid)  donosi 

 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Odluke o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju 

komunalnim djelatnostima 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE: 

a) ODLUKE O SUFINANCIRANJU ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA NA 

ADRESI VLADIMIRA NAZORA 14-16 U VUKOVARU 

Uvodno obrazloženje dali su Tomislav Šota predsjednik Odbora za financije i proračun i 

Dražen Čulig privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a - prihvaća se.  

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, D. Buljan. 
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 21 glas ZA (HDZ, HKS, 365 MB, SDSS, 

DSS, SDP, Živi zid)  donosi 

O D L U K A  
I. 

Daje se suglasnost za sufinanciranje energetske obnove zgrade na adresi Vladimira Nazora 

14-16 u Vukovaru, zastupane po upravitelju Tehnostan d.o.o. iz Vukovara, OIB: 

91347134540, Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar, u iznosu od 20 %  izvedenih radova, a 

najviše do 411.191,33 kuna.   

II. 

Grad Vukovar će sa suvlasnicima zgrade iz članka I. ove Odluke sklopiti Ugovor o 

sufinanciranju.   

III. 

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo 

i zaštitu okoliša i Upravni odjel za financije i nabavu. 

b) ODLUKE O SUFINANCIRANJU ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA NA 

ADRESI J. J. STROSSMAYERA 5A I 5B U VUKOVARU 

Kako je pod točkom a) obavljana objedinjena rasprava i svi klubovi se izjasnili o prihvaćanju 

Prijedloga od a) do f) prelazi se na glasovanje o svim prijedlozima. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 21 glas ZA (HDZ, HKS, 365 MB, SDSS, 

DSS, SDP, Živi zid)  donosi 

  O D L U K A 
I. 

Daje se suglasnost za sufinanciranje energetske obnove zgrade na adresi J. J. Strossmayera 5a 

i 5b  u Vukovaru, zastupane po upravitelju Tehnostan d.o.o. iz Vukovara, OIB: 91347134540, 

Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar, u iznosu od 20 %  izvedenih radova, a najviše do 

605.167,34 kuna.   

II. 

Grad Vukovar će sa suvlasnicima zgrade iz članka I. ove Odluke sklopiti Ugovor o 

sufinanciranju.   

III. 

 

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo 

i zaštitu okoliša i Upravni odjel za financije i nabavu. 

c) ODLUKE O SUFINANCIRANJU ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA NA 

ADRESI 204. VUKOVARSKE BRIGADE 83-85 U VUKOVARU 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 21 glas ZA (HDZ, HKS, 365 MB, SDSS, 

DSS, SDP, Živi zid)  donosi 

O D L U K A 
I. 

Daje se suglasnost za sufinanciranje energetske obnove zgrade na adresi 204. vukovarske 

brigade 83-85 u Vukovaru, zastupane po upravitelju Tehnostan d.o.o. iz Vukovara, OIB: 

91347134540, Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar, u iznosu od 20 %  izvedenih radova, a 

najviše do 447.808,69 kuna.   

II. 

Grad Vukovar će sa suvlasnicima zgrade iz članka I. ove Odluke sklopiti Ugovor o 

sufinanciranju.   

III. 

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo 

i zaštitu okoliša i Upravni odjel za financije i nabavu. 
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       d)  ODLUKE O SUFINANCIRANJU ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA NA 

ADRESI 204. VUKOVARSKE BRIGADE 87-89 U VUKOVARU 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 21 glas ZA (HDZ, HKS, 365 MB, SDSS, 

DSS, SDP, Živi zid)  donosi 

  O D L U K A  
I. 

Daje se suglasnost za sufinanciranje energetske obnove zgrade na adresi 204. vukovarske 

brigade 87-89 u Vukovaru, zastupane po upravitelju Tehnostan d.o.o. iz Vukovara, OIB: 

91347134540, Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar, u iznosu od 20 %  izvedenih radova, a 

najviše do 448.241,13 kuna.   

II. 

Grad Vukovar će sa suvlasnicima zgrade iz članka I. ove Odluke sklopiti Ugovor o 

sufinanciranju.   

III. 

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo  

i zaštitu okoliša i Upravni odjel za financije i nabavu. 

        e)  ODLUKE O SUFINANCIRANJU ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA NA 

ADRESI 204. VUKOVARSKE BRIGADE 79-81 U VUKOVARU 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 21 glas ZA (HDZ, HKS, 365 MB, SDSS, 

DSS, SDP, Živi zid)  donosi 

O D L U K A  
I. 

Daje se suglasnost za sufinanciranje energetske obnove zgrade na adresi 204. vukovarske 

brigade 79-81 u Vukovaru, zastupane po upravitelju Tehnostan d.o.o. iz Vukovara, OIB: 

91347134540, Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar, u iznosu od 20 %  izvedenih radova, a 

najviše do 447.808,69 kuna.   

II. 

Grad Vukovar će sa suvlasnicima zgrade iz članka I. ove Odluke sklopiti Ugovor o 

sufinanciranju.   

III. 

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo 

i zaštitu okoliša i Upravni odjel za financije i nabavu. 

        f)   ODLUKE O SUFINANCIRANJU ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA NA 

ADRESI DUNAVSKA 5 U VUKOVARU 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 21 glas ZA (HDZ, HKS, 365 MB, SDSS, 

DSS, SDP, Živi zid)  donosi 

O D L U K A  
I. 

Daje se suglasnost za sufinanciranje energetske obnove zgrade na adresi Dunavska 5 u 

Vukovaru, zastupane po upravitelju Tehnostan d.o.o. iz Vukovara, OIB: 91347134540, Dr. 

Franje Tuđmana 23, Vukovar, u iznosu od 20 %  izvedenih radova, a najviše do 1.114.366,40 

kuna.   

II. 

Grad Vukovar će sa suvlasnicima zgrade iz članka I. ove Odluke sklopiti Ugovor o 

sufinanciranju.   

III. 

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo 

i zaštitu okoliša i Upravni odjel za financije i nabavu. 

TOČKA 9. 
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DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM 

PROMETU NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su David Vlajčić predsjednik Komisije za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i Dražen Čulig privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a - prihvaća se.  

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, P. Josić, B. Gaća. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 21 glas ZA (HDZ, HKS, 365 MB, SDSS, 

DSS, SDP, Živi zid)  donosi 

O D L U K A 

o izmjeni Odluke odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za obavljanje 

komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području grada 

Vukovara    

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO 

GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA KOJE IMAJU ČLANOVE U 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su Tomislav Šota predsjednik Odbora za financije i proračun i 

Boško Šašić viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesne odbore. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a - prihvaća se.  

U raspravi su sudjelovali: P. Josić. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 20 glasova ZA (HDZ, HKS, 365 MB, SDSS, 

DSS, SDP)  i 1 PROTIV (, Živi zid)  donosi 

O D L U K A 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje od 14. 6. do 31. 12. 2017. 

godine političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVANOSTI 

POKRETANJA POSTUPKA ZA IZRADU I DONOŠENJE III. IZMJENA I DOPUNA 

PPUG VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su David Vlajčić predsjednik Komisije za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i Žaklina Pul voditelj odsjeka za prostorno uređenje I provedbu 

dokumenata prostornog uređenja i gradnje. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a - nakon rasprave.  

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, P. Josić, B. Gaća. 

G. Bošnjak-SDP- biti će suzdržani. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 17 glasova ZA (HDZ, HKS, 365 MB, SDSS, 

DSS)  1 PROTIV (Živi zid) i 3 SUZDRŽANA ( SDP)  donosi 
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ODLUKA O DOPUNI ODLUKE  

I 

U Odluci kojom se utvrđuje osnovanost pokretanja postupka za izradu i donošenje III. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada 

Vukovara br. 10/16) u točci II.  podtočci 2. iza alineje 7, dodaju se alineje 8.,9. i 10., a koje 

glase: 

     „-     omogućiti u park šumi Adica izgradnju adrenalinskog parka i povećanje smještajnih 

            kapaciteta izgradnjom bungalova i kampa;  

- preispitati i detaljnije propisati uvjete gradnje u zonama stambene, gospodarske, 

turističke i drugih namjena (građevinski pravac, udaljenost od međe, max izgrađenost 

itd.); 

- detaljnije propisati odredbe za gradnju trafo stanica (udaljenost od stambenih i drugih 

objekta itd.).” 

II 

Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Grada Vukovara“. 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVANOSTI 

POKRETANJA POSTUPKA ZA IZRADU I DONOŠENJE III. IZMJENA I DOPUNA GUP-

A VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su David Vlajčić predsjednik Komisije za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i Žaklina Pul voditelj odsjeka za prostorno uređenje I provedbu 

dokumenata prostornog uređenja i gradnje. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a - nakon rasprave.  

U raspravi su sudjelovali: K. Ozdanovac , B. Gaća. 

G. Bošnjak-SDP- po savjesti. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova ZA (HDZ, HKS, SDSS, DSS)  1 

PROTIV (Živi zid) i 4 SUZDRŽANA ( SDP, 365 MB)  donosi 

ODLUKU O DOPUNI ODLUKE 

I 

U Odluci kojom se utvrđuje osnovanost pokretanja postupka za izradu i donošenje III. 

Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara  („Službeni vjesnik Grada 

Vukovara“ br. 10/16) ) u točci II.  podtočci 2. iza alineje 9, dodaju se alineje 10., 11., 12. i 13., 

a koje glase: 

   „-    prenamijena prostora koji obuhvaća Radnički dom u Borovu naselju – iz gospodarske –  

            poslovne namjene u javnu namjenu – visoko učilište, 

- prenamjena prostora koji obuhvaća hotel  “Dunav” – iz turističko-ugostiteljske 

namjene – hotel u javnu namjenu  - društveno-obrazovni centar; 

- omogućiti u park šumi Adica izgradnju adrenalinskog parka i povećanje smještajnih 

kapaciteta izgradnjom bungalova i kampa;  

- preispitati i detaljnije propisati uvjete gradnje u zonama stambene, gospodarske, 

turističke i drugih namjena (građevinski pravac, udaljenost od međe, max izgrađenost 

itd.).“ 

 

- iza podtočke 3. dodaje se nova podtočka 4., a koja glasi: 

„Inicijativa Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprava za materijalne resurse, Sektor za 

vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost a koja se odnosi 

na: 
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- prenamjenu katastarske čestice  broj 4483/31 k.o. Vukovar iz javne namjene u 

posebnu namjenu.“ 

II 

Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara. 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU 

OSNOVANOSTI POKRETANJA POSTUPKA ZA IZRADU I DONOŠENJE  IZMJENA I 

DOPUNA UPU VUČEDOL 

Uvodno obrazloženje dali su David Vlajčić predsjednik Komisije za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i Žaklina Pul voditelj odsjeka za prostorno uređenje I provedbu 

dokumenata prostornog uređenja i gradnje. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a - prihvaća se.  

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, D. Buljan. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 21 glasova ZA (HDZ, HKS, SDSS, DSS, 

Živi zid, SDP, 365 MB)  donosi 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

I 

U Odluci kojom se utvrđuje osnovanost pokretanja postupka za izradu i donošenje Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja  „VUČEDOL“ („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 

10/16), ) u točci II.  podtočci 1. u prvoj  alineji umjesto „most do kupališta na Orlovom otoku“ 

treba stajati: „riječna skela do kupališta na Orlovom otoku“; 

- iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3., a koja glasi: 

„Inicijativa  Anđelka Ištuka iz Vukovara, Županijska 110, a koja se odnosi na 

 - prenamjenu katastarske čestice broj 6998 k.o. Vukovar iz namjene zelene površine – 

zona hobi vrtova u stambenu namjenu.“ 

II 

Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Grada Vukovara“. 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE PROGRAMA ZA MLADE GRADA VUKOVARA (2017-2020) 

Uvodno obrazloženje dali su David Vlajčić predsjednik Komisije za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i Ana Živanović pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a - prihvaća se.  

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, K. Ozdanovac, A. Pribičević. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 19 glasova ZA (HDZ, HKS, SDSS, Živi zid, 

SDP, 365 MB)  i 2 SUZDRŽANA (DSS ) donosi 

PROGRAM ZA MLADE GRADA VUKOVARA (2017. – 2020.) 

Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI DIJELA K.Č. BR. 395/8 K.O. VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su David Vlajčić predsjednik Komisije za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i Lidija Nikšić zamjenica pročelnice Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom 

imovinom.  



17 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a - prihvaća se.  

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, P. Josić. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 21 glasova ZA (HDZ, HKS, SDSS, Živi zid, 

SDP, 365 MB, DSS)   donosi 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine 

I. 

Grada Vukovara prodati će putem javnog nadmetanja dio nekretnine oznake k.č.br. 395/8, 

zgrada br. 36 u Kolodvorska ul. i tvorničko dvorište, površine 36521 m², upisane u zk.ul. 

9596 k.o. Vukovar, i to dio koji će nakon parcelacije predstavljati k.č.br. 395/89 k.o. Vukovar, 

gospodarsko dvorište površine 5687, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište. 

II. 

Početna cijena nekretnine utvrđuje se u visini procijenjene tržišne vrijednosti i iznosi 

1.100.000,00 kn.  

III. 

Gradonačelnik Grada Vukovara ovlašćuje se na raspisivanje poziva za javno nadmetanje i 

zaključenje ugovora o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno odredbama 

Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni 

vjesnik“ Grada Vukovara broj 10/16.) 

TOČKA 16. 

DONOŠENJE PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 

Uvodno obrazloženje dali su David Vlajčić predsjednik Komisije za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i Domagoj Centner voditelj odsjeka za nabavu. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

P. Mišić - ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

G. Bošnjak-ispred kluba SDP-a - prihvaća se.  

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 21 glasova ZA (HDZ, HKS, SDSS, Živi zid, 

SDP, 365 MB, DSS)   donosi 

PRAVILNIK  

O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 
Pravilnik se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 17. 

M. Semenić Rutko dala informaciju o besplatnoj edukaciji za buduće poslodavce. 

B. Gaća traži da se vijećnici pozovu kada Grad obilježava značajne događaje i datume. 

P. Josić izjavio da se odriče naknade za vijećnike te da, zbog mogućeg sukoba interesa, neće 

poslovno surađivati sa Gradom dok je vijećnik. 

 

 

Sjednica završila u 13.15. 

       

 

Zapisnik vodio       Predsjednik 

 

 

Boško Šašić       Tomislav Šota, dr. med. vet. 
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