ZAPISNIK
s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 23. studenog 2017., u
Gradskoj vijećnici soba br. 36, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 8,00 sati.
Nazočni vijećnici:

Ivana Radoš, Renata Kovačić, Tomislav Šota, Kristina Ozdanovac,
Domagoj Bilić, Radivoj Đurić, Robert Rapan, Filip Sušac, Jasmina
Jukić, Darija Benaković, Igor Naletilić, David Vlajčić, Sava
Manojlović, Predrag Mišić, Goran Bošnjak, Biljana Gaća, Darko
Buljan, Borislav Nikolić, Pavao Josić,Vesna Vujić, Srđan Kolar.

Odsutni vijećnici:

Mirjana Semenić Rutko i Aleksandar Pribičević.

Ostali nazočni:

gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika – I. Mujkić, M. Pavliček, i S.
Milaković
Pročelnici –M. Sekulić, V. Šibalić, D. Čulig, A. Živanović, I.
Arambašić, M. Grubišić, S. Tokić, I. Antolović, N. Gažo
J. Beljička-Karlaš - DV Vukovar 2
M. Džapo – DV Vukovar 1
I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar
J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar
R. Marić – Gradski muzej Vukovar
Z. Jukić – Javna vatrogasna postrojba
M. Đermadi – Hrvatski radio Vukovar
D. Foriš – VURA d.o.o.
I. Szabo – Sportski objekti Vukovar
Dario Tišov – Vodovod grada Vukovara d.o.o.
M. Mudri – Komunalac d.o.o.
K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o.
B. Šašić – viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i
mjesne odbore 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 23 vijećnika te
se konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje.
Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 3. sjednice, održane 19.
listopada 2017.
B. Gaća-primjedba na komentar u kojem se osvrće na koordinaciju braniteljskih udruga te
ističe kako zna da je jedna takva udruga, a ne njih šest kako je navedeno. Druga primjedba se
odnosi na osnivanje sportske udruge te navodi da je rekla kako je osoba osnovala udrugu, a u
zapisniku stoji da ju je osnovala ustanova Sportski objekti Vukovar.
V. Vujić – traži da se ispravi njeno ime u zapisniku.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 2. sjednice, održane 31. kolovoza
2017., s prihvaćenim primjedbama i isti je jednoglasno (21) usvojen.
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Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika
K. Ozdanovac – postavit će dva pitanja, u osobno ime i ispred Kluba vijećnika. Nastavlja i
kaže kako je premijer Andrej Plenković u nedavnom medijskom istupu spomenuo povećanje
sredstava Fondu za obnovu i razvoj grada Vukovara te je zanima o kakvom se točno
povećanju radi i što ono znači za Grad Vukovar.
Gradonačelnik – sukladno izjavama premijera, ali i stavu i odnosu Vlade od održavanja
sjednice prije godinu dana u Vukovaru, na tragu realizacije mnogih projekata je i ova novost –
radi se o povećanju proračunskih sredstava Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara u 50%tnom iznosu, tako da za 2018. proračun Fonda se iz proračuna Vlade podiže s 40 mil na 60
mil kuna. To će biti osnovna sredstva proračuna Fonda u 2018. uz određene dodatke i priljeve
iz intervencijskog plana.
K. Ozdanovac – drugo pitanje želi postaviti direktoru tvrtke Tehnostan, a vezano za obavijest
koju je krajem listopada tvrtka slala vlasnicima stanova u Ulici Domovinskog rata u Borovu
naselju. Obavijest se odnosila na one koji su se odvojili od opskrbe toplinskom energijom, ali
i one koji se nisu priključili na toplinski sustav, a ispostavljati će im se računi za troškove
energije. Ističe kako građanima nije jasno što to znači. Moli objašnjenje o čemu je riječ, što to
točno građani plaćaju, a ne griju se.
B. Gaća – kaže da se radi o povredi Poslovnika, čl. 51, koji kaže da vijećnici mogu postavljati
pitanja gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika i pročelnicima.
Predsjednik – odgovara da je primjedba utemeljena.
K. Lovrenščak – odgovara da obavijest nije poslana svima već na dvadesetak adresa onih koji
su se prema prethodnim zakonskim mogućnostima isključili iz sustava grijanja. Naknadnim
promjenama Zakona o tržištu toplinske energije obračunsko mjerno mjesto se ispred stana
prebacuje u podstanicu i ta mogućnost im više nije na raspolaganju, tj. oni koji su se isključili
iz sustava su tom promjenom zakona vraćeni u sustav toplinske energije. Čekalo se da završi
postupak etažiranja tj povezivanje posebnih dijelova sa zajedničkim s naglaskom na zgrade
koje su u sustavu grijanja preko toplana. Nakon završetka povezivanja i provođenja promjena
u gruntovnici nije bilo razloga da se računi ne ispostave svima s ciljem raspodijele troškova.
Inicijativa je i krenula od strane građana koji su susjedi onima koji nisu plaćali, smatravši
kako su zakinuti te su se i oni htjeli isključiti iz sustava. Smatra ovo korakom da se i tih 20tak stanara uključi u sustav, korak k ravnopravnijoj i pravednijoj raspodijeli toplinske
energije.
I. Radoš – komentira najavljenu racionalizaciju Gradske uprave pa i plaće djelatnika. Pita
ostaje li se pri tom stavu i ukoliko da u kojem razdoblju će doći do toga.
Gradonačelnik – odgovara da sukladno planovima u sklopu racionalizacije poslovanja rada
Gradske uprave su svakako i plaće djelatnika čije sniženje bi trebalo krenuti od 1. Siječnja
2018., odnosno bit će vidljivo kroz plaću za siječanj.
V. Šibalić – kaže kako su na jučerašnjem sastanku dodijeljeni zadaci pročelnicima da svatko u
svom Upravnom odjelu i u svom dijelu Pravilnika u unutarnjem redu ispravi dosadašnje
nazive radnih mjesta i doda nove koeficijente. Izmjenom Odluke o koeficijentima, koja će biti
spremna za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća, imat će pravni temelj za izdavanje novih
rješenja i obračuna plaća po novim koeficijentima počevši od siječnja 2018. Ukupno
smanjene, s obzirom na današnji broj zaposlenih, bilo bi 1,3 mil kuna.
D. Benaković – pita u kojoj fazi je Zakon o razvoju grada Vukovara, kada će biti usvojen
prijedlog i koje najvažnije pogodnosti će donijeti.
Gradonačelnik – odgovara kako je riječ o Zakonu o obnovi i razvoju grada Vukovara, novom
zakonu na kojem se još radi, a radni naslov mu je bio Zakon o poticanju investicija na
području grada Vukovara. Taj zakon je izgradila Gradska uprava Grada Vukovara kao
kuriozitet u RH, nešto s čime se niti jedna gradska uprava nije uhvatila u koštac, a kamo li
pokušala doći do konačnog nacrta dokumenta. Finalni naziv, u radnoj verziji, je Zakon o
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razvoju grada Vukovara s tim da su se ulaskom RH u Europsku uniju i prihvaćanjem
zakonodavstva EU stvari, u pogledu donošenja zakona, značajno zakomplicirale, odnosno sve
što se odnosi na određene povlastice koje narušavaju ravnopravnost tržišnog natjecanja traže
suglasnost Europske komisije. Ističe kako je zahvalan Vladi RH i Ministarstvu regionalnog
razvoja, kojeg vodi ministrica Žalac, koje je nositelj izrade ovog zakona, a koji se po prvi puta
susreće s nečim ovakvim i RH prvi puta u povijesti traži izuzeće, odnosno olakšice od
Europske unije u pogledu olakšavanja od jedne regije napraviti prihvatljivo područje za
investitore. Značenje tog zakona je vrlo veliko , nešto kapitalno, što nadilazi sve što je do sada
Grad Vukovar imao, pogotovo u gospodarskom smislu, odnosno rješavanju problematike u
gospodarstvu što su mnogi pokušavali, a nitko nije uspio puno napraviti. Riječ je o strateškom
dokumentu koji obuhvaća i omogućava cijelom gospodarstvu da se izdigne, koji ne sadržava
parcijalna rješenja , koji neće dovesti samo do povećanja stotinjak radnih mjesta već će se
putem novog zakona, u okvirima EU, pokušati dobiti dokument utemeljen na činjenicama
koje se izravno dotiču posljedica ratnih stradavanja , aktualne situacije u odnosu na ono kakva
je bila prije Domovinskog rata i koja će omogućiti da dođemo pred Europsku komisiju s vrlo
jakim argumentima prikazavši realnu situaciju i načine izlaza iz nje. Osnova svega je broj
stanovnika u odnosu na onaj prije Domovinskog rata, BDP i njegov drastičan pad dok je
paralelno, u ostatku RH, on rastao te broj radnih mjesta kojih je 1991. bilo više nego je danas
stanovnika na području Grada Vukovara i kada se tome doda ratna šteta to su argumenti s
kojima će se ići pred Europsku komisiju pozivajući se na njihove zakone koji se tiču tržišnog
natjecanja, tj. članka 107 stavka B koji govori da se u situacijama izvanrednih prirodnih
okolnosti tj. prirodnih katastrofa i izvanrednih ostalih katastrofa drugog tipa (na što će se
pozvati) omogućava određenim područjima da se drugačije tretiraju i sve olakšice koje se daju
poslovnim subjektima ne smatraju potporama. Ta praksa je bila poznata u slučaju potresa,
poplava i upravo za ratna stradanja nije nikada na što će se oni pozvati, a zadnju riječ će dati
EU komisija te će to odobriti ili neće. Ističe i naglašava kako je odrađen vrhunski posao,
dobili su potporu Vlade RH i ako i ne prođe zakon osobno će biti miran jer zna da su napravili
čudo po tom pitanju i iskorak koji do sada nitko nije ni pomislio, Vukovar će ispred RH ići s
ovim prijedlogom bez demagogije, s uloženim dvogodišnjim radom. S kretanjem od same
nule napravili su puno, uvjerili su Vladu RH da radi na tom i lobira u Bruxellesu. Zahvalan je
svim ljudima koji su radili na tom zakonu i doveli nas do ove situaciji. Mnogi gradonačelnici i
načelnici bi sada priskočili u ovu priču što dokazuje što su napravili i koliko je to kvalitetno.
G. Bošnjak – kroz medije je najavljeno da će se u narednom periodu u Vukovar sliti milijarde
kuna kroz razne projekte. I sam je istaknuo povećanje sredstava Fondu za obnovu i razvoj
grada Vukovara na 60 mil kuna što je fond imao i 2014. i tada se nije uspjelo sve utrošiti te se
nada da sada hoće. Zanima ga vodi li se računa o samoodrživosti projekata kako se ne bi
dogodio projekt poput bazena jer s još par takvih grad će financijski potonuti. I sam zamjenik
gradonačelnika je po pitanju ukidanja prijevoza studentima naglasio kako Grad ne može
financijski pratiti sve socijalne potrebe koje su u Gradu Vukovaru velike. Postavlja i pitanje
vezano za tržnicu; postoji li projekcija poslovanja, hoće li ona poslovati s dobiti ili će u startu
proizvoditi određeni gubitak.
Predsjednik – moli vijećnike da postavljaju po jedno pitanje.
Gradonačelnik – kaže da što se tiče samoodrživosti europskih projekata nema bojazni. Imaju
iskustva došavši na dužnost i preuzevši jedan takav projekt, Eco centar Adica koji ih je
zatekao devastiran, zapušten, ruiniran, a kojeg je vodila bivša vlast u gradu. Na sreću pronašli
su mehanizam i doveli Adicu u fazu korištenja i ispunjavanja njene svrhe sukladno preuzetim
obvezama na zadovoljstvo svih građana. Osvrće se na tržnicu i kaže da već sada posluje
pozitivno i kad su ulazili u sam projekt razmišljali su o tom što im je i bio osnovni kriterij
kojim su se vodili jednako kao i u svim ostalim projektima, uz određene okolnosti koje
moraju uvažiti, ali temeljni kriterij kod svakog projekta je samoodrživost.
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G. Bošnjak – komentira kako ga brine samoodrživost projekata što bi svakog trebalo, smatra
to i važnim pitanjem za funkcioniranje Grada.
F. Sušac – komentira kako je završen javni poziv za tržnicu stoga pita kolika je sada
popunjenost.
I. Antolović – odgovara da je trenutna popunjenost klupa 80% što je slučaj i s poslovnim
prostorima. Govori o stanju na papiru , dakle o proslovnim prostorima za koje su zaključeni
ugovori. Očekuje kako će u narednih 6 mjeseci doseći razinu od 100 % kao i klupe od
proljeća.
F. Sušac – drugo pitanje postavlja vezano za problem parkiranja na Trgu Slavija. Ponekad se
ni ne može prići trgu te pita planira li se riješiti taj problem i kako.
Gradonačelnik – odgovara da je to pitanje klub već postavljao u prethodnom mandatu i
zasigurno ga treba planski osmisliti, projektirati i urediti. Trg je u planu, ali nije jedini, a kad
će doći na red ovisi o planu i prioritetima.
F. Sušac – ističe da je najveći problem parking jer građani ponekad parkiraju tako da se autom
ne može proći. Napominje još da je na križanju Vatikanske potrebno staviti prometno
ogledalo radi sigurnosti.
S. Kolar – pitanje se odnosi na klub Vuteks Sloga, u prethodnom mandatu su razgovarali na tu
temu, o pomoćnom igralištu, prostor koji se nalazi iza svlačionica, nedavno su imali molbu od
vatrogasaca da se taj dio raskrči jer se tamo skupljaju razne štetočine. Pita postoji li
mogućnost da Grad pomogne u uređivanju kako bi mogli to pomoćno igralište stavili u
funkciju.
Gradonačelnik – kaže kako je službenik zadužen za sport, D. Marković kompetentniji govoriti
o ovoj temi, a ima i razrađenu strategiju razvoja sporta. Prioriteti Grada, što se tiče
nogometnih stadiona, je centralni gradski stadion gdje trenutno trenira klub Vukovar 91., koji
će izmjestiti i od objekta napraviti stadion s atletskom stazom otvorenog tipa za rekreativno
bavljenje sportom za sve građane dok nogometno igralište planiraju izmjestiti u Borovo
naselje. Predlaže da vide s D. Markovićem koje su realne potrebe kluba Vuteks i koji je plan
realizacije. Trenutno ne može više reći jer tim objektom ne upravljaju Sportski objekti kao ni
Vukovarom 91. Na kraju dodaje da treba biti realan i napraviti ono što je doista potrebno i
održivo.
P. Mišić – već je postavio pitanje vezano za parking za skutere te su poslali dopis ispred
HKS-a s prijedlogom gdje bi se to moglo napraviti. Pita u kojoj je to fazi i ima li konkretnog
odgovora.
M. Pavliček – odgovara da je zahtjev zaprimljen i preusmjeren na tvrtku Komunalac.
Predviđene su tri lokacije, kod Gradske knjižnice, kod hotela Dunav i preko puta stare tržnice.
Predložena lokacija kod nebodera Vuka se ne može odraditi jer se radi o pješačkoj zoni. Pošto
je Komunalac bio okupiran radovima oko organiziranja obilježavanja sjećanja na žrtvu
Vukovara parkinzi će biti realizirani u roku od deset dana.
B. Gaća – prvo pitanje će postaviti u ime Kluba vijećnika SDP-a. Prema upitima studenata
pita kada će biti objavljen natječaj za stipendiranje. Komentira kako studenti nisu mogli dobiti
precizan odgovor, a u prethodnom razdoblju on je bio objavljen prvom polovinom listopada.
Nakon sramotne odluke o ukidanju sufinanciranja prijevoza studentima sada i kasni natječaj
za stipendije te se pita je li to gradonačelnikova briga za studente. Zanima je zašto natječaj još
nije objavljen i što se čeka.
Gradonačelnik – komentira da je kašnjenje relativna kategorija. Dodaje da stipendije nisu
upitne i bit će isplaćivane jednako kao prošle godine, sve će biti na vrijeme kao i proteklih
godina isplate su znale biti i u veljači.
A. Kustura – odgovara da natječaj ne kasni i biti će objavljen u slijedećem broju Vukovarskih
novina, koji izlazi sutra, a i na stranicama Grada.
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B. Gaća – kaže da se raduje novom natječaju. Drugo pitanje, u osobno ime, postavlja vezano
za promet na Priljevu. Nedavno je doživjela prometnu nesreću u kojoj, srećom, nije zadobila
teške ozljede te kaže da se ona mogla dogoditi bilo kome i mogla je imati puno gore
posljedice. Nesreća je prouzročila veliku materijalnu štetu, ali želi da ovo bude upozorenje
svima onima koji su odgovorni za izvođenje radova na Priljevu, ali i na drugim dijelovima
grada. Osoba koja je prouzročila frontalni sudar s njenim automobilom svjesna je svoje
greške, ali slične pogreške se često događaju našim sugrađanima što zbog navike, ali i zbog
nedovoljno jasne i uočljive signalizacije u iznimno izmijenjenim smjerovima naših
prometnica. Sutradan, nakon nesreće, jače su ocrtane linije na cestama, dodatno su dodani
znakovi i signalizacija, no smatra da to nije dovoljno jer su neki stari prometni znakovi ostali i
nisu dovoljno prekriveni, njihovi se smjerovi jasno vide i s vremenom otpadne folija koja ih
prekriva. Neki novopostavljeni znakovi su izokrenuti ili se ruše od prometovanja velikih
kamiona i sličnih vozila i sve to ugrožava sigurnost u prometu. Smatra da je odgovornost na
naručitelju radova (misli na Grad) i izvođaču radova, nadzoru koji treba nadzirati radove te na
drugim instancama. Sigurnost ljudi treba biti prioritet, pita što čine po tom pitanju te trebali li
tužiti sve odgovorne da bi se situacija popravila ili treba netko još više i jače stradati, krajnje
je vrijeme da se nešto ozbiljnije poduzme.
Gradonačelnik – kaže kako mu je žao što je vijećnica doživjela prometnu nesreću. No
iznesene su stvari koje ne stoje jer odgovornost nije na Gradu Vukovaru, investitor su
Hrvatske ceste. Grad je preko lobiranja omogućio da Vukovar i Borovo naselje budu povezani
biciklističkom i pješačkom stazom što im je bio glavni motiv. Kada su lobirali za staze
prioritet im je bila sigurnost biciklista i pješaka. Staze su u završnoj fazi. Investitor su
Hrvatske ceste, a izvođač radova je tvrtka Cestorad, za nadzor u ovom trenutku ne može reći
tko je. Napominje da se te institucije i tvrtke može tužiti. Dodaje da su djelatnici UO za
komunalno gospodarstvo više puta ukazivali na nezadovoljstvo načinom obilježavanja
prometnica. Obilježavanje crta, odnosno njihovo pojačavanje nije se napravilo radi prometne
nesreće već su ranije reagirali i tražili da se one pojačaju radi nadolazećih dana obilježavanja
Dana sjećanja i pojačanog prometa na toj trasi. Prije nekoliko dana tu je bio cijeli državni vrh
te vjeruje da je bilo nekih nepravilnosti da bi se na njih reagiralo, ali ni sam nije zadovoljan
dinamikom izvođenja radova i volio bi da se radi sve moguće po pitanju sigurnosti odvijanja
prometa ne samo na toj cesti nego i na svim drugima kako bi vozači izbjegli potencijalne
opasnost i sudare kojih ima i na puno uređenijim i novim prometnicama.
B. Gaća – kaže kako gradonačelnik često zna apelirati na stvari koje nisu u njegovoj
nadležnosti te uputiti ozbiljne ljutite note prema nadležnima pa je u tom smislu i htjela
skrenuti pozornost na tu, ako ništa drugo, odgovornost jer prometnica se ne nalazi u Osijeku
ili Varaždinu već na području Grada Vukovara i stvara probleme u prometu našim
sugrađanima te ih dovodi u opasnost. Ne bi se složila da se baš slučajno, ranom zorom nakon
što je imala prometnu nesreću, krenulo s ocrtavanjem linija i dodavanjem novih prometnih
znakova. Što se tiče izjave o državnom vrhu komentira kako oni prolaze pod rotacijom i
sigurno ne obraćaju pozornost na linije na cesti. Oni koji trebaju raditi taj posao nisu ga
odradili i bilo bi joj žao da se ovako nešto dogodi još nekome.
I. Naletilić – pita ima li gradonačelnik nova saznanja o obnovi OŠ Nikole Andrića.
Gradonačelnik – odgovara da iako nadležnost nije na Gradu Vukovaru riješit će taj problem u
svom mandatu. Postoji dogovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i Ministarstvom
znanosti o realizaciji projekta obnove škole. Zadovoljan je usvajanjem proračuna u kojem su
planirana sredstva u visini 15 mil. kuna za obnovu škole N. Andrića. Teži se promjenama
zakona kojim će se omogućiti da Ministarstvo znanosti reagira izravno i mimo osnivača u
slučajevima kada su ugroženi zdravlje i sigurnost učenika škole, što do sad nije bio slučaj.
D. Včajčić – pita kada je planiran rok izvršenja radova na cesti Priljevo.
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Gradonačelnik – odgovara da je taj projekt vrijedan 17 mil. kuna, po projektnoj dokumentaciji
čak i 20 mil. kn. Najvažnijim smatra biciklističku i pješačku stazu koja je u sklopu tog
projekta, ali i kompletno novi kolnik. Dinamika izvršavanja radova se poklopila s projektom
Vukovar, odnosno odvodnjom grada Vukovara koja se radi u sklopu i o kojoj nema što reći
osim što može dati lošu ocjenu izvođaču radova.
D. Čulig – kaže da je projekt Priljevo u više navrata usporavan radi cijele odvodnje kako je
navela tvrtka Sokol i sad je to nekako usklađeno. Odgovara na prethodna pitanja vezana za
odgovornost oko izvođenja samog projekta i napominje da Grad nema nikakvu ingerenciju ali
učestalo koordinira s investitorom Hrvatskim cestama, s izvođačem radova tvrtkom Cestorad,
s policijom oko regulacije prometa, pritišću da se radovi što prije privedu kraju kako bi se
promet odvijao brže, da ne bi bilo zastoja i svjedoci smo da nije bilo prevelike gužve na cesti
Priljevo tijekom obilježavanja dana sjećanja. Rok za završetak izvođenja radova je srpanj
2018. Rok ovisi i o vremenu, odnosno o vremenskim uvjetima koji utječu na tempo radova.
Sve je ovo naveo kako se ne bi prenijela kriva slika Gradske uprave i kako se ne bi mislilo da
oni ne reagiraju.
D. Vlajčić – razumije da treba biti strpljiv, ali moli da se nastavi s pritiscima i koordinacijom
u cilju što skorijeg svršetka radova.
P. Josić –pita što napraviti u situaciji kada je izvođač radova na tržnici u blokadi s 120 mil
kuna. Postavlja se pitanje, ako se do sada moglo direktno plaćati podizvođača koji su s njim
sklopili nastavak suradnje to se sada po zakonu ne može kad je u blokadi glavni. Što će sada
biti s kolektorom na Petri skeli pošto tvrtki Gradnja Osijek banke uzimaju strojeve i opremu.
Gradonačelnik – odgovara da se radi o problemima s izvođačima radova koje imaju s tvrtkom
Cestorad i Sokol, odnosno s većinom slavonskih tvrtki u pogledu izvođenja i dinamike
radova, da ne spominje projekte Hrvatskih voda koji su se s Vuke povukli radi sličnih razloga.
Tvrtka Gradnja je bila dugoročno pouzdan partner međutim izravno oni snose krivnju za
kašnjenje radova na bazenu gdje je rok za izvođenje radova bio 2 godine, a trajali su 5.
Tržnicu smo trebali otvoriti u siječnju, no otvorili smo je krajem listopada. Ti problemi se
dugo provlače i kao partner nastojali su pomoći, no s druge strane prvotno vode brigu o
potrebama građana.
D. Čulig – vezano za tržnicu kaže da je Grad u potpunosti realizirao ugovor tako da nemaju
više problema. Do okončane situacije ustegnuli su tvrtki 5% ukupnog ugovorenog iznosa za
garantni rok od dvije godine tako da sredstva stoje na računu u slučaju otklanjanja bilo kakvih
nedostataka. Ustegnut će im i milion kuna za radove koji nisu izvedeni u roku, sukladno
ugovoru će naplatiti penale.
D. Tišov – odgovara da vezano za uređaj od kada je direktor je održano puno koordinacija i
postotak izvođenja radova koje je zatekao je na 36 % što dovodi do zaključka da uređaj nije
problem sad već od 2015. kada se nije reagiralo na samu dinamiku i praćenje cijelog projekta.
Vezano za gradnju i blokadu koja je stupila na snagu od 30. listopada trenutno su u fazi
potrage, imaju tri rješenja koja još razmatraju kako projekt ne bi trpio cilj im je da se izvede
do kraja s obzirom da cijeli projekt Vukovar ovisi o uređaju koji je spoj svih ostalih dijelova.
Aktivno sudjeluju u pregovorima s predstavnicima Gradnje, s njihovim nadležnima i s
kontrolama iz Hrvatskih voda. Nada se da će do kraja godine uspjeti pronaći rješenje kako ne
bi imali zastoja u dinamici izvođenja radova, a rokovi su u 2018 godini no s obzirom na
blokadu koja ih je zadesila rok je relativan.
P. Josić – pohvaljuje radnje koje su se poduzele oko tržnice. Ističe da treba koristiti elemente
zaštite kod sklapanja ugovora kako radovi ne bi kasnili.
D. Bilić – pita hoće li se i kada nastaviti prekinuti radovi na uređenju korita rijeke Vuke.
Gradonačelnik – komentira da se većina pitanja dotiče s istom problematikom. Riječ je o
izvođaču koji je i na otoku sportova sve ovo vrijeme, a koji je trebao biti davno završen, no
nažalost nije radi istih problema o kojima razgovaraju cijelo vrijeme. Tvrtka je ušla i u samo
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središte, na projekt uređenja obale utvrde rijeke Vuke u prve dvije faze koje je dobio putem
natječaja. Pred hotelom Dunav je brdo od potrebnog materijala za radove, obalu utvrdu su
narušili i napravili put te se povukli s gradilišta jer nisu mogli poštivati dinamiku, nisu imali
dovoljno radnika. Investitor tog projekta su Hrvatske vode koje jedine i imaju ingerenciju
uređivati obalu utvrdu, međutim najtužnija je spoznaja da su sredstva osigurana, a nema
dovoljno kvalitetnih tvrtki ili zakonska regulativa onemogućava eventualno one koji bi to
mogli pa često zbog rušenja vrijednosti, odnosno dampinga posao dobivaju tvrtke koje ga ne
mogu završiti, ne mogu platiti radnike ili ih malo plaćaju pa oni odlaze. To je jedan začarani
krug. Nakon dugih razgovora i pregovora s Hrvatskim vodama i pritisaka na njih, s tim da su i
njihovi pravnici u dilemama što je pravno moguće, a što nije, no u nakani maksimalnog
ubrzavanja radova odlučili su se za odabir drugog najpovoljnijeg ponuđača kako bi se izbjegli
ponovni postupci javne nabave. Čeka se da do kraja ove godine Hrvatske vode potpišu ugovor
s novim izvođačem i da konačno krenu radovi od ušća 400 m uzvodno koliko obuhvaćaju ove
dvije faze, čekaju da krene realizacija projekta.
D. Bilić – zadovoljan je odgovorom gradonačelnika. Dalje odgovara i komentira vijećniku P.
Josiću da je teško u velikim projektima znati da li će za godinu dana ugovor biti realiziran.
Jedino oružje su penali koje su na kraju i izvukli. Bez podcjenjivanja htio je malo objasniti
vijećniku kako se radi.
P. Josić – odgovara vijećniku Biliću kako on misli da je teško, ali pošto je i sam radio veliki
projekt za mali obrt ima iskustva i tvrdi kako nije teško jer zakonski postoje načini da ne
naručitelj radova osigura i da je Grad tako radio ne bi se isti više javljali za druge poslove.
R. Đurić – komentira da smo svjedoci da se nakon 26 godina vojska vraća u vojarnu što
pohvaljuje. Zanima ga što Grad dobiva time.
Gradonačelnik – radi se o strateškoj odrednici prilikom i stupanja na dužnost i planiranja i
pisanja programa. Činjenica je kako je vojarna već dugo u gradu, ali u njoj nije bilo vojske.
Svaka država i grad promišlja kako pomoći sredinama koje imaju problema s radnim
mjestima i iseljavanjem, pa dovode državne službe, između ostalih vojsku i policiju. Ovime
izravno dobivamo stotinjak mladih vojnika od kojih će se jedan broj trajno naseliti u grad i za
pretpostaviti je da će osnovati obitelj te će puniti naše ustanove, vrtiće , knjižnicu…. Zahvalan
je predsjednici, Vladi i svima koji su doprinijeli i osigurali ovaj povijesni događaj te se nada
da će Grad i svi građani u perspektivi imati samo koristi od ovakvog čina.
S. Manojlović – pita što je sa subvencijama za troškove stanovanja za obitelji s troje i više
djece.
M. Pavliček – odgovara da je u ovom mandatnom razdoblju prioritet na obiteljima s troje i
više djece, na vrtićku i osnovnoškolsku djecu. Proveden je anketni javni poziv prije cca
mjesec i pol dana, prijavilo se 84 obitelji, 76 obitelji bi imali uvjete po tom pozivu, a radi se o
obiteljima koje će imati pravo na sufinanciranje troškova stanovanja tijekom svih 12 mjeseci i
troškove grijanja tijekom zimskih mjeseci u cjelokupnom iznosu od 7.000,00 kuna. Jednom
mjesečno će trebati dolaziti u Grad s računima kako bi im mogli sufinancirati taj dio, na taj
način se želi pomoći obiteljima s troje i više djece starosti do 15 godina. Po procjenama radilo
bi se o stotinjak obitelji i milijun kuna će biti osigurano u proračunu za za ovu mjeru. Mjera je
dobro prihvaćena jer sami troškovi za odgajanje i školovanje djece nisu mali te smatra da je
ova mjera dobra i jedinstvena je u RH.
D. Buljan – pitanje postavlja vezano za OŠ Nikole Andrića. U Službenom vjesniku je
objavljena odluka Gradskog vijeća s 3. sjednice, prošlo je mjesec dana od donošenja odluke, a
HDZ je u jednom svojem priopćenju rekao da je cijela situacija o preuzimanju nadležnosti
nad osnovnim školama u poodmakloj fazi i misli da su se i ovom odlukom stvorili preduvjeti
da ta poodmakla faza postane stvarna i da se zaista nešto napravi. Zanima ga što se učinilo u
proteklih mjesec dana od donošenja odluke.
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Gradonačelnik – dugo imaju namjeru prebaciti osnivačka prava nad osnovnim školama na
Grad. Gradsko vijeće je to pokušalo 2003. Potrebna je suglasnost Županijske skupštine za
prebacivanje prava sa Županije na Grad i Županijska skupština je dala odobrenje međutim kad
je stvar dovedena do kraja došlo je mišljenje iz Ministarstva financija koje je blokiralo cijeli
proces s zaključkom da Grad Vukovar nije dovoljno financijski jak i stabilan kako bi mu ta
prava bila osigurana i prebačena. Ne želeći ponoviti pogrešku iz 2003. prije pokretanja cijele
procedure uputili su pisma namjere izražavanja mišljenja o tom problemu prema aktualnom
osnivaču, Županiji, tražili su mišljenje Ministarstva financija kako i čekaju odgovor
ministarstva, no očekuju zeleno svijetlo i misle da su kadri omogućiti kvalitetniji i bolji
standard nego što je bio do sada u našim školama. Možda i nisu u pravu, ali sumnjaju da neke
druge sredine imaju značajno bolji standard nego su imale naše škole i to je bila glavna
namjera. Neće srljati dok ne dobiju odobrenje Ministarstva financija i potvrdu kako mogu
krenuti s tom realizacijom što će u određenoj mjeri biti dodatni teret na proračun, ali su
svjesni da moraju sami skrbiti o svojim školama. U očekivanju dopisa provode i druge radnje
i izračune.
D. Buljan – nada se da će se konačno ovo pozitivno riješiti jer proračun za 2003. nije isti kao
ovaj danas. Moli da mu se dostave kopije dopisa koji su do sada upućeni vezani za osnovne
škole.
R. Kovačić – skrenula bi pozornost na državni vrh, posebno predsjednicu kako promoviraju
borovsku obuću, pogotovo što nakon tog događaja, iz pouzdanih izvora zna, i drugi
dužnosnici podržavaju ovakvu gestu. Zanima je komentar i mišljenje gradonačelnika.
Gradonačelnik – podržava tu gestu, jer na takav način je promovirana tvrtka Borovo s kojom
nismo direktno povezani, ali je ona od strateškog interesa za cijeli grad. To je dobra promocija
koja pokazuje da znamo i možemo i pitanje je to opstanka tvrtke Borovo. Svi bi trebali imati
takav interes budući u njoj rade građani Vukovara, ostalih općina i gradova. Treba
promovirati i svaku drugu tvrtku i maksimalno im damo vjetar u leđa, a to je i način na koji i
sam državni vrh pokazuje kako je moguće na puno načina pomoći jer te tvrtke daju snagu
Gradu te omogućavaju da idemo naprijed.
B. Nikolić – komentira kako živimo u društvu koje omogućava da smo ravnopravni u pogledu
prava i dogodi se da neki portali, odnosno pojedinci pozivaju građane da ne odlaze kod
određenih ugostitelja zbog njihove pripadnosti srpskoj zajednici. Pita gradonačelnika kako
gleda na tu pojavu koja se ne dešava prvi puta i smatra li da je takvo ponašanje za osudu.
Gradonačelnik – kaže da ta stvar nije uopće nevina, osuđuje takve postupke i smatra da ne
vode ničemu bez obzira na traume pojedinaca, a pogotovo onih koji nisu u gradu Vukovaru.
Ne smije se dozvoliti da takve stvari dolaze u javni prostor. Volio bi da takvih događaja nema,
ali valjda demokracija i to dozvoljava. Smatra to neprihvatljivim. Drago mu je što je vidio da
su vrata otvorili lokali koji nisu radili prethodnih godina na dan obilježavanja sjećanja na
žrtvu Vukovara. Svojim primjerom i pristupom pokazao je kako daje svima podršku, putem
potpora, ali i na druge načine pomaže ne gledajući na nacionalnost jer tržište ne prepoznaje
kategorije dobi, vjere, nacije, spola…..tržište je ponuda i potražnja i stvari iz prošlosti trebaju
tamo i ostati, treba im posvetiti dužnu pozornost, ne zaboraviti što je bilo, ali ne u kontekstu
narušavanja i ugrožavanja budućnosti. Treba jačati sve tvrtke i cjelokupno gospodarstvo.
Dovoljno je reći da je i delegacija Grada Vukovara sudjelovala u Beogradu na gospodarskom
kvorumu i da to nije posljednji put i jasno je kakav im je stav prema ulagačima iz Republike
Srbije. U tom kontekstu su maksimalno otvoreni i maksimalno su za suradnju. Uvijek
podupiru ono što će gradu i građanima donijeti bolju budućnost i perspektivu. Na kraju
ponavlja da frustracije i probleme koje imamo iz Domovinskog rata traže pozornost jer nisu
riješeni na način kako ih je trebalo riješiti, moraju se ti problemi riješiti, ali ovo nije način.
Ističe da se treba suzdržati od iznošenja frustracija u medijski prostor, pogotovo ako one nisu
utemeljene i ne doprinose ostvarivanju ciljeva. To su dva primarna cilj koja nemaju veze
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jedan s drugim i ovakav čin smatra pogrešnim putem. S takvom konstatacijom se ne slaže i ne
osjeća se odgovornim za nju.
J. Jukić – pita planira li se daljnje uređenje okoliša oko suhozida koji je postavljen u
Vatikanskoj ulici i kada je ono planirano.
D. Čulig – odgovara da što se tiče površine u fazi je priprema idejnih rješenja na način kojim
bi se kompletno sve uredilo, promet, okoliš i javne površine kako bi one imale više namjena.
V. Vujić – kaže da pozdravlja sve što se radi, svaku obnovu smatra pohvalnom. Svi vide da se
gradi po cijelom gradu, međutim zaboravilo se, zapostavilo (vjeruje ne u lošoj namjeri) nešto
što je građanima također važno, a to je obnova dva pravoslavna križa u Mazda parku i kod
Golubice. Smatra da takvo stanje sakralnih objekata vrijeđa sve vjernike i obzirom da se radi
o pravoslavnim križevima institucija srpske zajednice ima interes. Pita postoji li podrška,
suradnja od strane Grada kako bi se križevi uz sufinanciranje obnovili.
Gradonačelnik – odgovara da je njihov stav i gledanje da sve što je vukovarsko da je
zajedničko, ne gledajući jesu li to vjerska ili druga znamenja. Postoji projekt koji su prije
dvije godine planirali kandidirati na kulturnu baštinu skupa s Radničkim domom, koji je
trebao objediniti dvadesetak sakralnih objekata. Nažalost natječaj je bio naglo zatvoren i
nismo uspjeli aplicirati to što su planirali. Natječaj se nije od tada ponovio. Kaže da će to
skoro doći na red na zadovoljstvo svih građana. Napominje da gledaju kako restaurirati i
obnoviti groblja u gradu kojih ima puno i koja su, poput spomenutih križeva, jako devastirana
i zapuštena, a ona čine povijest i kulturu grada, ona predstavljaju bogatstvo, a postaju i vrlo
atraktivna za turizam. Mnogi Europski gradovi vode skrb o tome prvenstveno zbog povijesti.
V. Vujić – kaže da sredstva za obnovu tih križeva nisu velika podržavajući činjenicu da treba
sve obnoviti. Bitna joj je podrška gradonačelnika kako bi se ta inicijativa pokrenula i ukoliko
je moguće, uz financiranje, kroz projekt krenu u obnovu
Aktualni sat je završen.
Predsjednik pita ima li prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda.
D. Buljan – ima primjedbu na zakazan termin sjednice.
Vijećnici SDP-a napuštaju sjednicu. Na sjednici prisutno ukupno 18 viječnika.

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je isti jednoglasno (18)
usvojen.
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2018. Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2018. Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelji: T. Šota i J. Beljička Karlaš)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2018.
Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2018.
Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2018.
Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
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6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2018.
Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić)
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg programa i financijskog plana za 2018.
Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara
(Izvjestitelji: T. Šota i I. Szabo)
8. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
10. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2018.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
11. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018.
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
12. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
13. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada
Vukovara u 2018.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Kustura)
14. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2018.
(Izvjestitelji: T. Šota i Ivan Polhert)
15. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u Gradu Vukovaru za
2018.
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Sekulić)
16. Donošenje:
a. Proračuna Grada Vukovara za 2018.
b. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2018.
(izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
17. Donošenje Odluke o izmjenama odluke o lokalnim porezima
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i V. Šibalić)
18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
19. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje
financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na
području Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Kustura)
20. Donošenje Odluke o dopuni odluke o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
21. Donošenje Odluke o dopuni odluke o izradi III. izmjena i dopuna generalnog
urbanističkog plana Grada Vukovar
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
22. Donošenje Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom
Vukovar
(Izvjestiteljica: D. Benaković)
23. Donošenje Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Varaždina i
Grada Vukovara
10

(Izvjestitelji: F. Sušac i B. Šašić)
24. Prijedlozi i informacije
TOČKA 1.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.
DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i M.
Džapo-DV Vukovar 1.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: B. Nikolić, M. Džapo i P. Josić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Financijski plan za 2018. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 1“, kojeg je
usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Odlukom, KLASA: 402-01/17-01/1, URBROJ:
2196/01-JT-4-04-17-2 od 15. rujna 2017. godine.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 2.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.
DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 2
Uvodno obrazloženje dali su T. šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i J. Beljička
Karlaš – ravnateljica DV Vukovar 2.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Financijski plan za 2018. godinu Dječjeg vrtića „Vukovar 2“, kojeg je
usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Odlukom, KLASA: 601-02/17-05-3/43, URBROJ:
2196/01-JT-5-05-17-05 od 15. rujna 2017. godine.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i J. Miškić
– ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar.
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Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Vijećnik D. Vlajčić, predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ima
primjedbu na grešku u preambuli akta (pogrešan stavak članaka Statuta) te traži da Upravni
odjel zadužen za izradu prijedloga akta ispravi grešku prije potpisivanja akta.
U raspravi su sudjelovali: P. Josić, I. Naletilić, J. Miškić i F. Sušac.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
O D L U K A
Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2018. godinu Gradske knjižnice
Vukovar koje je usvojilo Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar 14. rujna 2017. godine.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbor za financije i proračun i R. Marić –
ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Vijećnik D. Vlajčić, predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ima
primjedbu na grešku u preambuli akta (pogrešan stavak članaka Statuta) te traži da Upravni
odjel zadužen za izradu prijedloga akta ispravi grešku prije potpisivanja akta.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
O D L U K A
Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2018. godinu Gradskog muzeja
Vukovar koje je usvojilo Upravno vijeće Gradskog muzej Vukovar 15. rujna 2017. godine.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI
DOM VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i I. Miličić
– ravnateljica Hrvatskog doma Vukovar.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
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F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Vijećnik D. Vlajčić, predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ima
primjedbu na grešku u preambuli akta (pogrešan stavak članaka Statuta) te traži da Upravni
odjel zadužen za izradu prijedloga akta ispravi grešku prije potpisivanja akta.
U raspravi su sudjelovali: D. Bilić, I. Miličić i P. Josić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
O D L U K A
Prihvaća se Plan i program rada za 2018. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski
dom Vukovar koje je usvojilo Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
19. listopada 2017. godine te Financijski plan za 2018. godinu Javne ustanove u kulturi
Hrvatski dom Vukovar koje je usvojilo Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom
Vukovar od 15. rujna 2017. godine.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i Z. Jukić –
zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vukovar.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Plan rada i Financijski plan za 2018. godinu Javne vatrogasne postrojbe
Vukovar koje je Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe usvojilo Odlukom broj 06 - 10/17
od 23. listopada 2017. godine.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG PROGRAMA I
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE
SPORTSKIM OBJEKTIMA GRADA VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i I. Szabo –
ravnatelj ustanove Sportski objekti Vukovar.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
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Vijećnik D. Vlajčić, predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ima
primjedbu na grešku u preambuli akta (pogrešan stavak članaka Statuta) te traži da Upravni
odjel zadužen za izradu prijedloga akta ispravi grešku prije potpisivanja akta.
U raspravi su sudjelovali: S. Kolar, I. Szabo i P. Josić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“ i
jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Godišnji program i financijski plan za 2018. godinu Javne ustanove za
upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ kojeg je
usvojilo Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 328/17 od 25.
kolovoza 2017.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 8.
DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2018.
Uvodno obrazloženje dali su Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig –
pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: K. Ozdanovac, D. Čulig, S. Kolar.
Predsjednik čita izmjene koje je gradonačelnik predložio u Programu.
Amandman B. Nikolića, DSS – vijećnik povlači amandman.
Amandman A. Pribičevića, DSS
Prijedloge povećanja stavke Nerazvrstane ceste - povećanje stavke Pješačke površine i ostali
objekti-Mauzolej Stanić na 300.000,00 kn vijećnik povlači.
Prijedlog povećanja stavke Pješačke površine i ostali objekti, Izgradnja Parohijskog doma u
Sotinu na 500.000,00 kn.
M. Pavliček – ne prihvaća prijedlog.
Predsjednik daje amandman na glasovanje te se isti s 4 glasa „ZA“ (DSS, SDSS i P. Mišić),
12 glasova „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (ŽIVI ZID i T. Šota) ne prihvaća.
Nakon rasprave i amandmana predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se
jednoglasno (18) donosi
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu
Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 9.
DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2018.
Uvodno obrazloženje dali su Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig –
pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: S. Kolar, D. Čulig, I. Naletilić i P. Josić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 10.
DONOŠENJE
PROGRAMA
UTROŠKA
SREDSTAVA
NAKNADE
ZA
OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2018.
Uvodno obrazloženje dali su Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig –
pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru za 2018. godinu
Članak 1.
Ovim Programom planira se visina iznosa sredstava na temelju uplaćenog iznosa sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2018. godini u iznosu
od 15.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Programa planiraju se utrošiti za kroz Program održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu – uređenje javnih površina: sanacija
nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Grada Vukovara.
Članak 3.
U okviru Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, Gradonačelnik će podnijeti Gradskom vijeću Izvješće o utrošku sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2018. godini do 31.
ožujka 2019. godine.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom vjesniku” Grada Vukovara.
Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 11.
DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA,
ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJA NA
KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i M.
Grubišić – pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Vijećnik D. Vlajčić, predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ima
primjedbu na grešku u preambuli akta (pogrešan stavak članaka Statuta) te traži da Upravni
odjel zadužen za izradu prijedloga akta ispravi grešku prije potpisivanja akta.
U raspravi su sudjelovali : S. Kolar i M. Grubišić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA
RIBNJAKE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJA NA KORIŠTENJE
BEZ JAVNOG POZIVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH
ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Programom utroška sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje
izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske, utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava
koja su prihod Proračuna Grada Vukovara, na čijem području se nalazi poljoprivredno
zemljište.
Članak 2.
U Proračunu Grada Vukovara za 2018. godinu predviđena su sredstva u iznosu od
4.600.000,00 kuna, a utrošit će se za slijedeću namjenu:
 1.500,000,00 kuna - sanacija nerazvrstanih cesta ruralnog dijela grada Vukovara te
izgradnja i održavanje otresnica na poljskim putovima
 1.000.000,00 kuna - poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje
 1.100.000,00 kuna – projekt Agro Vukovar, dokumentacija, izgradnja, nadzor
 1.000.000,00 kuna – provedba Zakona u poljoprivredi
Članak 3.
Za provođenje ovoga Programa nadležni su UO za gospodarstvo, poljoprivredu i
međunarodnu suradnju, UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša i UO
za financije i nabavu.
Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 12.
DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U
2018.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Komisije za financije i proračun i M.
Grubišić – pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju.
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Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Vijećnik D. Vlajčić, predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ima
primjedbu na grešku u preambuli akta (pogrešan stavak članaka Statuta) te traži da Upravni
odjel zadužen za izradu prijedloga akta ispravi grešku prije potpisivanja akta.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem
uplate šumskog doprinosa u Proračun Grada Vukovara za 2018. godinu.
Članak 2.
U 2018. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 25.000,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za financiranje izgradnje komunalne
infrastrukture.
Članak 4.
Za provođenje ovoga Programa nadležni su UO za gospodarstvo, poljoprivredu i
međunarodnu suradnju, UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša i UO
za financije i nabavu.
Program se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 13.
DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI GRADA VUKOVARA U 2018.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i A.
Kustura – pročelnica UO za društvene djelatnosti.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Vijećnik D. Vlajčić, predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ima
primjedbu na grešku u preambuli akta (pogrešan stavak članaka Statuta) te traži da Upravni
odjel zadužen za izradu prijedloga akta ispravi grešku prije potpisivanja akta.
U raspravi su sudjelovali : S. Kolar, A. Kustura, K. Ozdanovac, P. Josić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“ i
jednim glasom“PROTIV“ (DSS) donosi
PROGRAM
javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti
Grada Vukovara u 2018. godini
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Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 14.
DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA
ZA 2018.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D.
Marković – viši stručni suradnik za sport i branitelje.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Vijećnik D. Vlajčić, predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ima
primjedbu na grešku u preambuli akta (pogrešan stavak članaka Statuta) te traži da Upravni
odjel zadužen za izradu prijedloga akta ispravi grešku prije potpisivanja akta.
U raspravi su sudjelovali : B. Nikolić i D. Marković.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“,
jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i jednim glasom „SUZDRŽAN“ (DSS) donosi
ODLUKU
Prihvaća se Program javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2018. godinu koji je
sastavni dio ove Odluke.
Odluka I Program se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio.
TOČKA 15.
DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ
KULTURI U GRADU VUKOVARU ZA 2018.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i M.
Sekulić – pročelnica UO za kulturu i turizam.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Vijećnik D. Vlajčić, predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ima
primjedbu na grešku u preambuli akta (pogrešan stavak članaka Statuta) te traži da Upravni
odjel zadužen za izradu prijedloga akta ispravi grešku prije potpisivanja akta.
Rasprave nije bilo.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi
u gradu Vukovara za 2018. godinu
Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 16.
DONOŠENJE:
a) PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2018.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i V. Šibalić
– pročelnica UO za financije i nabavu.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: P. Josić, V. Šibalić, S. Kolar, predsjednik, P. Mišić, M. Pavliček.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“ i
jednim glasom „SUZDRŽAN“ (DSS) donosi
ODLUKA
o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
b) ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2018.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i V. Šibalić
– pročelnica UO za financije i nabavu.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“ i jednim glasom
„SUZDRŽAN“ (DSS) donosi
ODLUKA
o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2018.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 17.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i V. Šibalić – pročelnica UO za financije i nabavu.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali : P. Josić i V. Šibalić.
Sjednicu napustio vijećnik Predrag Mišić, na sjednici prisutno ukupno 17 vijećnika.
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi
ODLUKA
O IZMJENAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA
U Odluci o lokalnim porezima („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 5/17) u
poglavlju II. VRSTE LOKALNIH POREZA, Odjeljak 4. „Porez na nekretnine“ i čl. 14. brišu
se.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 18.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOMUNALNOM DOPRINOSU
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i D. Čulig – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i
zaštitu okoliša.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: K. Ozdanovac i D. Čulig..
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi
ODLUKA
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovar broj 12/11,
6/12, 10/12, 8/13, 9/13, 2/14, 8/14, 11/14, 6/15 7/15, 8/16, 14/16, 5/17 i 9/17) 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
66,22 kn
- nerazvrstane ceste
2,87 kn
- groblja
- javna rasvjeta
0,91 kn
2. Za II. zonu 50,00 kuna
- javne površine
47,30 kn
- nerazvrstane ceste
2,05 kn
- groblja
- javna rasvjeta
0,65 kn
3. Za III. Zonu 30,00 kuna
- javne površine
28,38 kn
- nerazvrstane ceste
1,23 kn
- groblja
- javna rasvjeta
0,39 kn
4. Za IV. Zonu 20,00 kuna
- javne površine
18,92 kn
- nerazvrstane ceste
0,82 kn
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- groblja
- javna rasvjeta
5. Za V. zonu 10.00 kuna
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta

0,26 kn
9,46 kn
0,41 kn
0,13 kn

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 19.
DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJA, MJERILA I POSTUPAKA
ZA ODOBRAVANJE FINANCIRANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA
ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA
VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Komisije za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i A. Kustura – pročelnica UO za društvene djelatnosti.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Vijećnik D. Vlajčić, predsjednik Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ima
primjedbu na grešku u preambuli akta (pogrešan stavak članaka Statuta) te traži da Upravni
odjel zadužen za izradu prijedloga akta ispravi grešku prije potpisivanja akta.
U raspravi su sudjelovali : S. Kolar i A. Kustura.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi
ODLUKA
o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje
financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na
području grada Vukovara
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 20.
DONOŠENJE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – 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.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
o dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Vukovara
Članak 1.
U Odluci o izradi III. Izmjena i dopuna PPUG Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara
broj 2/17), u članku 4. iza podstavka 11. dodaju se podstavci 12., 13. i 14. koji 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.).”.
Članak 2.
U članku 7. iza podstavka 10. dodaju se podstavci 11., 12., 13. i 14. koji glase:
„omogućiti provedbu projekta Arheološki park Vučedol izradom izmjena i dopuna
UPU-a Vučedol;
- omogućiti provedbu projekta Intervencijskog plana izgradnjom adrenalinskog parka i
smještajnih kapaciteta, bungalova i kampa u park šumi Adica;
- olakšati izdavanje akata kojima se odobrava gradnja detaljnije propisujući 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.).”
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 21.
DONOŠENJE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – 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.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi
ODLUKA
o dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
Članak 1.
U Odluci o izradi III. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada
Vukovara broj 2/17), u članku 4. iza pod stavka 11. dodaju se podstavci 12., 13., 14., 15. i 16.
koji glase:
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„-

prenamjena 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.);
- prenamjenu katastarske čestice broj 4483/31 k.o. Vukovar iz javne namjene u posebnu
namjenu.".
Članak 2.
U članku 7. iza podstavka 11. dodaju se podstavci 12., 13., 14., 15. i 16. koji glase:
„- omogućiti provedbu projekta Intervencijskog plana prenamjenom prostora koji
obuhvaća Radnički dom u Borovu naselju - iz gospodarske - poslovne namjene u
javnu namjenu – visoko učilište;
- omogućiti provedbu projekta Intervencijskog plana prenamjenom prostora koji
obuhvaća hotel "Dunav" - iz turističko-ugostiteljske namjene - hotel u javnu namjenu društveno- obrazovni centar;
- omogućiti provedbu projekta Intervencijskog plana izgradnjom adrenalinskog parka i
smještajnih kapaciteta, bungalova i kampa u park šumi Adica;
- olakšati izdavanje akata kojima se odobrava gradnja detaljnije propisujući uvjete
gradnje u zonama stambene, gospodarske, turističke i drugih namjena (građevinski
pravac, udaljenost od međe, max izgrađenost itd.);
- omogućiti izgradnju vojarne prenamjenom katastarske čestice broj 4483/31 k.o.
Vukovar iz javne namjene u posebnu namjenu."
Članak 3.
U članku 10. iza točke 22. dodaje se točka 23. koji glasi:
„Ministarstvo obrane, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1.“
Odluka se prilažu zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 22.
DONOŠENJE RJEŠENJE O IMENOVANJU RAVNATELJICE JAVNE USTANOVE
U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dala je D. Benaković – predsjednica Komisije za izbor i imenovanja.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice
Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
Za ravnateljicu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar, Vukovar, Josipa Jurja
Strossmayera 20, imenuje se Ivanka Miličić, dipl. pedagog, iz Vukovara, Hrvatske
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nezavisnosti 119, Vukovar, na mandatno razdoblje od četiri godine, sa početkom od 23.
prosinca 2017. godine.
Obrazloženje
Po odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
ravnatelja javnih ustanova u kulturi imenuje predstavničko tijelo osnivača na prijedlog
upravnih vijeća ustanova i po pribavljenom mišljenju stručnog, odnosno umjetničkog osoblja
tih ustanova.
Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar raspisalo je Javni
natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar na mandat
od četiri godine, koji je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, u Glasu Slavonije i
na web stranicama Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar od 25. rujna 2017. godine.
U otvorenom roku na natječaj su se prijavila 2 kandidata i to: Ivanka Miličić i Melisa
(Grebović) Abadžić.
Nakon provjere dostavljene natječajne dokumentacije, na sjednici održanoj 13.
listopada 2017. godine Upravno vijeće je utvrdilo da je prijava na natječaj kandidatkinje
Ivanke Miličić uredna, da je uz prijavu priložena sva tražena dokumentacija te da
kandidatkinja ispunjava uvjete za imenovanje za dužnost ravnatelja Javne ustanove u kulturi
Hrvatski dom Vukovar. Prijava kandidatkinje Melise (Grebović) Abadžić pravovaljana je, ali
nije uredna, uz prijavu nije priložena sva tražena dokumentacija te kandidatkinja ne ispunjava
uvjete za imenovanje za dužnost ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar.
Upravno vijeće ustanove po pribavljenom mišljenju stručnog, odnosno umjetničkog
osoblja ustanove predložilo je da se za ravnateljicu imenuje Ivanka Miličić.
Kulturno vijeće Grada Vukovara, temeljem stavka 4., članka 5., Zakona o upravljanju
javnim ustanovama u kulturi, na sjednici održanoj 2. studenog 2017. godine, dalo je
prethodno mišljenje na imenovanje Ivanke Miličić.
Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Vukovara na sjednici održanoj
13. studenog 2017. godine razmotrila je svu natječajnu dokumentaciju te predložila Gradskom
vijeću Grada Vukovara da imenuje Ivanku Miličić za ravnateljicu Javne ustanove u kulturi
Hrvatski dom Vukovar, zbog toga što kandidatkinja ispunjava uvjete za imenovanje za
dužnost ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar.
Temeljem navedenog riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 23.
DONOŠENJE ODLUKE O USPOSTAVI PRIJATELJSTVA I SURADNJE IZMEĐU
GRADA VARAŽDINA I GRADA VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dali su F. Sušac – predsjednik Odbora za međugradsku i međunarodnu
suradnju i B. Šašić viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesne odbore.
Predsjednik moli klub vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Ozdanovac – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
F. Sušac – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi
ODLUKA
o uspostavi prijateljstva i suradnje
I
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Grad Vukovar uspostavlja prijateljstvo i suradnju sa Gradom Varaždinom.
II
Ocjenjuje se da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje prijateljstva i
suradnje sa Gradom Varaždinom u cilju unapređivanja gospodarskog, društvenog i kulturnog
razvitka Grada Vukovara u okviru samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave.
III
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vukovara potpisati Povelju o prijateljstvu i
suradnji sa Gradom Varaždinom.
Tekst Povelje čini sastavni dio ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 24.
PRIJEDLOZI, INFORMACIJE
P. Josić – moli da se još jednom razmotri mogućnost vraćanja prijevoza studentima.
Dovršeno u 13.00 sati.
Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.

Zapisnik vodila
Anita Sesvečan
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