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Z A P I S N I K 

 

s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 27. ožujka 2018., u Gradskoj 

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

 

Nazočni vijećnici: Ivana Radoš, Kristina Ozdanovac, Radivoj Đurić, Robert Rapan, Filip 

Sušac, Jasmina Jukić, Darija Benaković, Tomislav Šota, Sava 

Manojlović Igor Naletilić, David Vlajčić, Predrag Mišić, Renata 

Kovačić, Goran Bošnjak, Darko Buljan, Mirjana Semenić Rutko, 

Borislav Nikolić, Pavao Josić,Vesna Vujić i Srđan Kolar. 

 

Odsutni vijećnici: Biljana Gaća, Aleksandar Pribičević i Domagoj Bilić. 

   

Ostali nazočni: gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika - M. Pavliček, I. Mujkić i S. 

Milaković 

Pročelnici – V. Šibalić, D. Čulig, I. Arambašić, I. Antolović, N. Gažo, 

M. Sekulić, M. Grubišić, S. Tokić 

J. Beljička-Karlaš - DV Vukovar 2 

M. Kulić – DV Vukovar 1 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar 

R. Marić – Gradski muzej Vukovar 

Z. Jukić – Javna vatrogasna postrojba 

D. Foriš – VURA d.o.o. 

I. Szabo – Sportski objekti Vukovar 

D. Tišov – Vodovod grada Vukovara d.o.o. 

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

M. Đermadi – Hrvatski radio Vukovar 

Marija Tomić – Gradski savjet mladih 

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 20 od ukupno 23 vijećnika te 

se konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 7. sjednice, održane 28. 

veljače 2018. 

D. Vlajčić – kaže kako je na 7. sjednici prisustvovao Z. Jukić, a upisan je N. Stamatović te 

traži da se isto ispravi. 

 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika, s navedenom primjedbom, sa 7. 

sjednice, održane 28. veljače 2018. i isti je jednoglasno (20) usvojen. 
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Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

K. Ozdanovac – postavlja pitanje vezano za parkiranje na Olajnici, napominjući kako je 

primijećeno da stanari prelazeći preko zelene površine i pješačkih staza parkiraju na 

parkiralištu nove tržnice nakon radnog vremena. Pita može li se takav način spriječiti. 

D. Čulig – kaže da je u tijeku objava javne nabave za izgradnju parkirališta na Olajnici koje 

će biti u produžetku parkirališta tržnice čime će povećati broj parkirnih mjesta za stanare i na 

taj način neće biti potrebe za ovakvim postupcima. Počinitelje će kažnjavati i postaviti će 

zapreke kako se ubuduće ne bi prelazilo automobilima preko zelenih površina. 

J. Jukić – postavlja pitanje vezano za dežurne ljekarne. Napominje da dežurna ljekarna u 

Vukovaru radi do 23 sata te su roditelji primorani noću ići u Vinkovce. Pita može li Grad 

nešto poduzeti kako bi i Vukovar imao dežurnu ljekarnu koja bi radila 24 sata. 

Gradonačelnik – kaže da će u dogovoru s vlasnicima ljekarni i nadležnim ministarstvom 

pokrenuti inicijativu i predložiti da osiguraju dežurnu ljekarnu s 24 satnim radnim vremenom 

u Vukovaru. 

R. Kovačić – zanima je stanje dječjeg igrališta iza zgrade u Ulici Hrvatskog zrakoplovstva od 

broja 41 do 51. Kaže da je to igralište obnovljeno no ostavljena je betonska konstrukcija iz 

koje strše metalne šipke i one predstavljaju opasnost za korisnike. Moli da se konstrukcija 

ukloni ili zamijeni novim igralom. 

D. Čulig – potvrđuje kako je spomenuto igralište djelomično obnovljeno i kaže da će 

konstrukcija betonskog postolja za stolni tenis biti uklonjena i na to mjesto će postaviti novo 

igralo. 

M. Semenić Rutko – komentira kako je 31. siječnja održana rukometna utakmica između RK 

PPD Zagreb i RK Borovo, karte su prodane po 20 kuna, ali nisu bile numerirane. Pita zašto 

nisu bile numerirane i kako da znaju koliko je karata prodano, a bilo je govora da ih je 1000 

prodano.  

Gradonačelnik – odgovara da nije posao Grada ni Ustanove Sportski objekti organizirati 

utakmice. Ta utakmica je dogovorena puno ranije, a nositelj organizacije je bio RK Borovo. 

Moli ravnatelja Sportskih objekata da dopuni odgovor. 

I. Szabo – napominje da je bilo raznih reakcija oko spomenute utakmice koju je organizirao 

RK Borovo. Na inicijativu Gradskog vijeća pozvane su sve ustanove i gradske tvrtke da se 

uključe u dvije humanitarne akcije. Pošto je jedna bila unaprijed organizirana oni su se 

uključili u organizaciju druge (za Mašu). Organizator utakmice, RK Borovo, imao je ideju da 

ulaz bude besplatan, no htjeli su iskoristiti ovakav atraktivan susret, osminu finala kupa RH, i 

napraviti dobro djelo. Svjesni su propusta, no utakmica je odigrana dva tjedna ranije od 

planiranog i bili su u stisci s vremenom. Iz računa tiskare je vidljivo da je tiskano 2000 

ulaznica i po završetku utakmice dali su objavu s konkretnim podacima. Od 2000 ulaznica 

500 je dodijeljeno RK Borovo, organizatoru koji je iste podijelio sponzorima, u prodaji je bilo 

1500 ulaznica od kojih je prodano 1460, a prikupljeno je 29.200,00 kuna. 

M. Semenić Rutko – napominje da je pitanje postavila radi raznih komentara i misli da je sada 

situacija „čista“.  

D. Vlajčić – kaže da je bilo u medijima kako je gradonačelnik prisustvovao sastanku Vlade 

RH te pita za detaljnije informacije i može li Vukovar nešto konkretnije očekivati. 

Gradonačelnik – sukladno priopćenju koje je bilo po medijima održan je sastanak s 

predsjednikom Vlade RH, a to je jedan u nizu redovnih sastanaka. Tema sastanka su programi 

i projekti koji se odvijaju u Gradu, mnogi su realizirani, a neki su u fazi realizacije. S velikim 

zadovoljstvom ističe one pred realizacijom, no o detaljima neće sada. Ističe da je plod tih 

sastanaka povećanje proračuna Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za 50 % i temeljem 

toga Grad je kupio aerodrom od tvrtke Borovo. Riječ je o velikom projektu za koji će Grad 

ovih dana izdati građevinsku dozvolu. Najavljuje kako će investitor Hrvatske vode krenuti s 

izgradnjom obala utvrde od ušća Vuke do Vučedola, projektom vrijednim 300 mil kuna. U 
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ovoj godini će biti izgrađena šetnica od željezničkog mosta do Ulice 204. vukovarske brigade. 

Ističe dobru suradnju s predsjednikom Vlade i Vladom RH općenito, a projekti u Gradu 

Vukovaru su pokazatelj tome. 

I. Radoš – komentira da je čula kako je zaposlena osoba iz Vukovara na rukovodeće mjesto u 

Poreznu upravu Vukovar te pita je li to točno. 

Gradonačelnik – kaže kako je to plod dobre suradnje s Vladom i ministarstvom i prvi puta je 

došlo do zapošljavanja Vukovarca na rukovodeće radno mjesto Porezne uprave Vukovar. 

Kroz svoje političko djelovanje često su ukazivali da Vukovar ima dovoljno kvalitetnih i 

stručnih kadrova, ali do sada to nije prolazilo. Takvu politiku provodi od početka i nadalje će 

se boriti da rukovodeća radna mjesta u Vukovaru preuzmu Vukovarci. Ističe neka od njih koja 

su dobili Vukovarci, a to su Hrvatske šume, Lučka uprava i Državni arhiv. Smatra da 

rukovodeća mjesta u institucijama koje se nalaze u Vukovaru trebaju preuzeti Vukovarci, a 

smatra da će time biti zadovoljni kako poduzetnici tako i građani. 

G. Bošnjak – postavlja pitanje vezano za Javnu ustanovu Sportski objekti Vukovar i 

komentira izvješće u kojem stoji kako su ostvareni rezultati iznad svih očekivanja te kako se 

otvaraju velike mogućnosti temeljem toga iznosi činjenice o kojima su govorili prije godinu 

dana, a što je pokazano i u financijskom dijelu izvješća. Nastavlja i komentira prihode i 

rashode i ističe manjak prihoda od 63.000,00 kn. Kaže kako je Grad u proteklih godinu dana 

izdvojio 3 mil kuna, država 2.750.000,00 kn i ulaganje vlastitih prihoda su u iznosu od 

1.753.000,00 kn. Naglašava da je za plaće djelatnika izdvojeno 1.816.000,00 kn što pokazuje 

da su ti izdaci veći od vlastitih prihoda. Kaže da su svjesni kako je to prva godina poslovanja, 

ali smatra da se ne radi o rezultatima koje treba istaknuti kao rezultate iznad svih očekivanja. 

U budućnosti će Grad izdvajati iz proračuna 3 mil kn godišnje, a moguće je da će se taj iznos i 

povećati, no ne zna se koliko dugo će država sudjelovati u financiranju. Uz sve potencijale, 

ukoliko se Plivalištem ne bude bolje upravljalo i prihodi ne porastu, bit će to dugoročni 

problem. Na kraju pita do kada će država financirati Plivalište s 3 mil kuna godišnje. 

Gradonačelnik – komentira da su rashodi 7.500.000,00 kn, ali rashodi za nabavu 

nefinancijsku imovinu iznose više od 2 mil kn i ne spadaju u redovne troškove što znači da su 

redovni troškovi oko 5.400.000,00 kn i to smatra dobrim rezultatom jer je projekcija troškova 

bila veća od 7 mil kn bez ulaganja u nefinancijsku imovinu, a ulaganje u imovinu je put k 

poboljšanju pružanja usluga i podizanje standarda. Važno je istaknuti da vlastiti prihodi 

gotovo u cijelosti pokrivaju troškove plaća djelatnika, ali treba imati na umu kako je ustanova 

preuzela sve djelatnike Zajednice sportskih udruga koji su do sada bili na teret proračuna 

Grada Vukovara kao i trošak održavanja sportskih objekata koji je bio preko milijun kuna. 

Kada sve sagleda osobno je zadovoljan, pohvalio je i ravnatelja i djelatnike nekoliko puta i po 

rezultatima su daleko iznad očekivanja i stoga izražava zadovoljstvo. Sukladno tome povukli 

su određene poteze u pogledu financiranja sportskih udruga unutar grada Vukovara i to je 

rezultiralo rezanjem određenih dotacija iz gradskog proračuna i to je smjer kojim će nastaviti, 

opredijelili su se za objekte od općeg interesa, a ne za djelovanje i financiranje udruga koje to 

ne mogu opravdati kroz rezultate, prvenstveno kroz broj Vukovaraca koji se bave sportom.  

G. Bošnjak – slaže se s tvrdnjom da je bilo ulaganja, bit će ih i u budućnosti i treba ih biti, ali 

pored svega konstatacija o rezultatima iznad očekivanja je upitna i napominje da treba biti 

realan. Vlastiti prihodi ne pokrivaju ni troškove plača zaposlenika i zato ne treba ići s takvom 

formulacijom. Problemi su im jasni, žele da se u budućnosti ostvaruju što veći prihodi, da se 

ulaže, ali izjave su preoptimistične i možda nerealne. 

Gradonačelnik – kaže da svako ima pravo na svoje tumačenje, ali i očekivanja su stvar 

projekcije i već je rekao koje troškove su očekivali. Ističe kako su od danas u hotelu Lav 

plivači iz Njemačke što ga veseli i to je iznad njegovih očekivanja. 



4 
 

S. Kolar – postavlja pitanje vezano za prilaz do kuće gđe. Dragice Samarđija koja stanuje u 

Ulici solidarnosti 84. Ističe kako je po kišnom vremenu sve blatnjavo i nemoguće joj je ići do 

grada, smatra da je to u današnje vrijeme nedopustivo i moli da se prilaz što hitnije napravi. 

Gradonačelnik – kaže vijećniku da ostavi kontakt i adresu gospođe to će u što kraćem roku 

riješiti taj problem. 

F. Sušac – kaže da se građani Sotina žale na ukinutu međugradsku liniju Ilok Vukovar, 

problem je što je ta linija njima predstavljala gradsku liniju. Sada su odsječeni od Vukovara 

što se tiče javnog prijevoza. 

M. Pavliček – odgovara da su upoznati s tim problemom i stupili su u kontakt s 

predstavnicima Čazmatransa te će krajem tjedna održati sastanak. Ovdje nije riječ o gradskoj 

koncesiji već o županijskoj. Za ukinutu liniju mještani Sotina su plaćali 6 kn do Vukovara i 

ona im je značila puno. Pokušat će pronaći adekvatno rješenje. Tvrtka Čazmatrans se obraćala 

Županiji s predstavljanjem problema neodrživosti postojećih linija. Razgovarat će i nastojati 

osigurati da barem u Vukovaru broj linija bude jednak kao do sada. 

V. Vujić – pozdravlja zapošljavanje Vukovaraca i pita što se događa s interkulturnom školom 

Dunav. Napominje da je Grad osnivač i ima odgovornosti i ovlasti. Čula je da objekt nije 

dobio dozvole pa pita ima li Grad interesa za takav program, pokazuju li roditelji interes, ima 

li prijava za upis te ima li Grad financijskih obaveza prema toj ustanovi, postoji li projekcija 

troškova.  

Gradonačelnik – odgovara da je u razgovore i dogovore oko interkulturne škole bilo 

uključeno Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo regionalnog razvoja i 

pregovarali su s Norveškom vladom koja je i inicirala taj projekt. Po informacijama koje 

imaju došlo je do promjena u uvjetima koji se tiču norveškog financijskog mehanizma tako da 

očekuju rezultate svega i što će dalje poduzeti po tom pitanju. 

A. Kustura – dodaje kako Povjerenstvo državne uprave mora prvo dati suglasnost, ali su 

utvrdili kako škola ima nedostatke koje treba ukloniti što znači izdatke za Grad. Troškovi se 

odnose na postavljanje ograde oko objekta, igralište i igrala, nabava pedagoške 

dokumentacije, postavljanje protupožarnih aparata itd. Troškovi za ogradu su osigurani od 

Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali ta čestica je u vlasništvu tvrtke Borovo. Kroz 

određeno vrijeme, kraj svibnja, nedostaci će biti uklonjeni i bit će raspisan natječaj za upis 

djece u program predškolskog obrazova i interkulturne škole čime će se vidjeti 

zainteresiranost roditelja. Prošle godine interes je iskazalo 15-ak roditelja. 

V. Vujić – drago joj je što Grad iskazuje interes i brigu za tu djecu te se nada da će tako biti i 

kad je u pitanju OŠ Nikole Andrića i Gimnazija Vukovar. 

P. Mišić – komentira da je veliki broj prometnica u postupku izvođenja radova te ga zanima 

kada se planira završetak radova u Ulicama A. Augustinčića, Trg M. Gupca i V. Lisinskog. 

Gradonačelnik – odgovara da će danas održati sastanak vezan za izradu dinamičkog plana s 

kojim će upoznati javnost. Znat će se plan za svaku ulicu, a bit će vezan i za projekt Vukovar, 

radove od strane Hrvatskih cesta i ono što radi Grad. Uskoro će imati plan s kojim će upoznati 

građane. Dodaje kako se radi opsežan program obnove komunalne infrastrukture sukladno 

odluci Vlade RH te kad bude potpisan ugovor, koji se odnosi na period do 2021., javnost će 

biti upoznata. 

D. Čulig – odgovara da je Ulica A. Augustinčića u završnoj fazi pripreme obloge za 

postavljanje asfaltnog sloja i poslije blagdana bi trebala biti završena. Ulica V. Lisinskog je u 

pripremi zamjene podloge i trebala bi biti završena do kraja travnja. Plan je da do 1. svibnja 

taj potez bude završen. 

D. Buljan – prvo pitanje postavlja vezano za postolja za javne bicikle koji su postavljeni 

prošle godine; pita hoće li bicikli biti za korištenje i ove godine, a ako neće hoće li ukloniti 

postolja predviđena za njihovo odlaganje.  

M. Sekulić –  
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D. Buljan – drugo pitanje, ispred Kluba, postavlja vezano za zapošljavanje Vukovaraca i 

izmještanje Općinskog suda. Čuo je da se Općinski sud seli iz Vukovara u Vinkovce i koliko 

mu je poznato u prvoj fazi se on izmiješta, u drugoj se smjenjuje predsjednik, a u trećoj će se 

cijeli sud preseliti u „Vinkovačko-srijemsku županiju“. Prve dvije faze su prošle i ima 

informacije kako je Vlada uputila u Sabor paket zakona koji se na to odnose. Prvo čitanje tih 

zakona je prošlo, drugo se očekuje krajem travnja. Pita se što to znači za Vukovar. Govori se 

o preuzimanju predmeta s područja bivših Općina Vinkovci i Županja, a Vukovar će ostati u 

svom kraju i u trećoj fazi će, po njegovu mišljenju, s trendom odljeva stanovništva, to biti 

okidač vlastima da cijeli sud prebace u Vinkovce i da se ide k stvaranju Vinkovačke županije. 

Komentira da je gradonačelnik rekao kako ima odličnu suradnju s predsjednikom Vlade te ga 

moli da lobiranjem spriječi odvajanje suda jer se boji da ćemo izgubiti sud i postati dio 

Vinkovačko-srijemske županije. 

Gradonačelnik – odgovara kako taj zakon još nije stupio na snagu. U pripremi je zakon o 

osnivanju novih sudova gdje će taj u Vinkovcima biti jedan od šest novih na području države. 

Što se tiče Slavonije radi se o sudovima u Vinkovcima i Đakovu. Vezano za to neće zauzimati 

svoj stav po pitanju trebaju li Vinkovci sud imati ili ne, ljudi koji provode te odluke valjda 

znaju što rade. Bio je potpora u procesu kada je dolazilo do ukidanja institucije Općinskog 

suda i stavljanje tog suda ispostavom. Odluka o osnivanju Općinskog suda u Vinkovcima ni 

na koji način ne ugrožava funkcioniranje Općinskog suda u Vukovaru niti će se itko usuditi 

promijeniti tu odluku ukoliko budu svjesni problema koji bi se time uzrokovao. Ne misli pri 

rečenom o aktualnom momentu već govori za eventualnu budućnost. Dalje govori kako je 

činjenica da je Vukovar sjedište Vukovarsko-srijemske županije i sve što se događalo 

proteklih godina i zbog čega smo dospjeli u nepovoljan položaj je plod zajedničke 

nesvjesnosti i/ili nesavjesnosti. Svatko lobira za sebe i zastupa svoj interes te je sve 

dozvoljeno i otvoreno, no jednako tako vd predsjednikom Županijskog suda je imenovan 

Vukovarac. Kada je u pitanju sud ipak je za kvalitetu i mišljenja je da oba suda trebaju uložiti 

puno truda i pobrinuti se da rade kvalitetnije nego je to bilo prethodnih godina i kako je danas. 

Na kraju ponavlja da ustroj i opstanak Općinskog suda u Vukovaru ne dolazi u pitanje, u 

suprotnom će se pobrinuti i zaustaviti svaki pokušaj i primisli o suprotnom. Uvijek će lobirati 

za stručan, kvalitetan kadar iz Vukovara, ali Državno sudbeno vijeće imenuje predsjednike i 

nezahvalno je to komentirati.  

D. Buljan – kaže da je govorio općenito. Komentira gradonačelnikov komentar „…valjda 

znaju što rade….“ te dodaje – naravno da znaju, ali bit ćemo i svjedoci tih posljedica. Nije 

tražio od gradonačelnika da opstruira osnivanje Općinskog suda u Vinkovcima, ali je 

napomenuo koji će biti njegov djelokrug rada i samim time to vodi k gašenju suda u 

Vukovaru radi manjka predmeta i odljeva stanovništva. 

Gradonačelnik – kad je rekao „valjda znaju što rade“ mislio je da vrijeme koje je iza nas 

svjedoči tome da oni samo misle da znaju. Dijeli mišljenje većine ljudi s kojima je razgovarao 

na ovu temu; odrađuju se neke stvari te ispadne kako su one bile za osobnu korist pojedinca, a 

dugoročno nam se to vraća kao bumerang. Misli da je u pitanju pravna nesigurnost, a odlazak 

ljudi iz ovih krajeva, barem je dijelom rezultat takvog načina promišljanja i time neki 

stručnjaci, iz sebičnih razloga i nezakonitih radnji, se međusobno povezuju i agitiraju na takav 

način, a nama kao društvu čine štetu. 

B. Nikolić – kaže kako se građani žale na povećan broj napuštenih pasa na ulicama, a s 

obzirom da će se pred JLS naći novi model zakona o zbrinjavanju napuštenih pasa i mačaka 

zanima ga na koji način se Grad Vukovar priprema za to u organizacijskom i financijskom 

smislu. 

Gradonačelnik – vezano za novi zakon o zbrinjavanju životinja izražava nezadovoljstvo jer je 

time stavljen veliki financijski teret na JLS. Radi usporedbe na vodi da je dnevni trošak za 

jednog psa 30,00 kn, a topli obrok u Pučkoj kuhinji 16,00 kn. Smatra to cirkusom te se čudi 
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kako nitko nije reagirao na vrijeme. Grad ima tri inicijative – upita od strane Županije s 

prijedlogom otkupa jednog objekta za tu namjenu i on se nalazi u Vinkovcima. S njima Grad 

već ostvaruje suradnju radi novog zakona i potpisan je ugovor za suradnju u 2018. međutim 

uvjeti i cijene koje nude su neodrživi i neprihvatljivi za Grad te neće pristati na takav režim. 

Drugu inicijativu su dobili od veterinarske ustanove iz Vukovara i trebaju je proučiti. Treću 

inicijativu je poslala Veterinarska stanica Vukovar, a oni imaju vlastite izvore financiranja. 

Uglavnom, napravit će najbolje za građane Vukovara. Mišljenja je da će doći do izmjena 

novog zakona te postoji bojazan da će se uložiti velika sredstva i biti ćemo prisiljeni plaćati 

visoke izdatke po tom pitanju. Nada se da će tijekom ove godine, za koju Grad ima potpisan 

ugovor s pružateljem usluga iz Vinkovaca, zauzeti stav i odrediti koja opcija je najpovoljnija i 

krenuti s projektom kako bi, po povoljnijim uvjetima, imali mogućnost zbrinjavanja pasa i 

mačaka lutalica.  

R. Rapan – pita može li se nešto riješiti na križanju Ulica Hermana Gmeinnera i Bartola 

Kašića na Mitnici gdje se veliki broj vozača žali na nepreglednost radi previsoke živice. Pita 

može li se živica ukloniti ili postaviti prometno ogledalo. 

D. Čulig – odgovara da će izaći na teren i snimiti situaciju te riješiti problem.  

P. Josić – pita gradonačelnika za stav vezan za tretiranje komaraca koje je Grad nekada plaćao 

od 500-700 tisuća kuna, a od kada je HDZ na vlasti plaća od 1.100.000,00 do 1.200.000,00 

kuna te pita je li to sukob interesa. 

Gradonačelnik – tretmane komaraca Veterinarska stanica radi od povratka u Vukovar. Posao 

su dobili temeljem zakona o javnoj nabavi i osobno mu je drago da je posao dobila tvrtka iz 

Vukovara. 

P. Josić – kaže da nema ništa protiv što posao odrađuje Veterinarska stanica Vukovar, ali je 

protiv toga da direktor te tvrtke bude predsjednik gradskog vijeća Vukovar jer je to po njemu 

direktan sukob interesa. Ne može ista osoba biti u tijelu koje odlučuje o natječaju i u tijelu 

koje prihvaća taj natječaj. Smatra da predsjednik svojom funkcijom može utjecati na odluke, a 

radi takvih stvari ljudi sele iz države.  

Gradonačelnik – ponavlja kako Veterinarska stanica taj posao obavlja godinama i ponavlja da 

ne prihvaća stav vijećnika kako su oni svi uhljebi i slično. Moli vijećnika da razmisli i smatra 

da svi trebaju imati isti tretman što i sam pokazuje kroz odnose sa svima. 

T. Šota – pita mogu li vijećnici pisanim putem dobiti podatke o stanju duga za svakog 

vijećnika prema Gradu, gradskim tvrtkama i poreznoj upravi. 

Gradonačelnik – odgovara da će provjeriti mogu li se ti podaci sukladno zakonu dati i ako je 

to moguće dobit će odgovor. 

 

Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik pita ima li prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda. 

Prijedloga nije bilo. 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je s 19 glasova „ZA“ i 

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) usvojen. 

 

D N E V N I     R E D 

1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2017. 

(Izvjestitelj: gradonačelnik) 

2. Donošenje Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje s Općinom Odžak iz Bosne i 

Hercegovine 

(Izvjestitelji: F. Sušac i gradonačelnik) 
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3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja 

mješovitog komunalnog i biorazgradivog otpada – tvrtke Komunalac d.o.o., na području 

Grada Vukovara za 2017. 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Štrangarević) 

4. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2017. Dječjeg vrtića Vukovar 1 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić) 

5. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2017. Dječjeg vrtića Vukovar 2 

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

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Vukovar 2 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Beljička Karlaš) 

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješće o provedbi godišnjeg programa upravljanja 

sportskim objektima i financijskog izvješća za 2017. Javne ustanove za upravljanje 

sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ 

(Izvjestitelji: T. Šota i I. Szabo) 

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2017. 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2017. 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za 

upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Kustura) 

11. Prijedlozi i informacije 

 

 

TOČKA 1. 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA VUKOVARA ZA RAZDOBLJE 

OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2017. 

 

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik Grada Vukovara. 

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, gradonačelnik, B. Nikolić, V. Vujić, A. Kustura, S. Kolar, 

I. Antolović, G. Bošnjak i D. Vlajčić. 

 

Vijećnica M. Semenić Rutko napustila sjednicu radi obaveza, prisutno ukupno 19 vijećnika. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O USPOSTAVI PRIJATELJSTVA I SURADNJE S 

OPĆINOM ODŽAK IZ BOSNE I HERCEGOVINE 

Uvodno obrazloženje dali su F. Sušac – predsjednik Odbora za međugradsku i međunarodnu 

suradnju i gradonačelnik. 

 

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. 

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

U raspravi je sudjelovao predsjenik. 
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“ i 

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi (G. Bošnjak izašao) 

O D L U K A 

o uspostavi prijateljstva i suradnje 

I 

Grad Vukovar uspostavlja prijateljstvo i suradnju sa Općinom Odžak iz Bosne i 

Hercegovine. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara da potpiše Sporazum o suradnji Općine 

Odžak i Grada Vukovara. 

 Tekst Sporazuma čini sastavni dio ove Odluke. 

II 

Ocjenjuje se da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje prijateljstva i 

suradnje sa Općinom Odžak u cilju unapređivanja gospodarskog, društvenog i kulturnog 

razvitka Grada Vukovara u okviru samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave. 

III 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara da potpiše svečanu Povelju o prijateljstvu 

i suradnji između Grada Vukovara i Općine Odžak. 

Tekst Povelje čini sastavni dio ove Odluke. 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU DAVATELJA JAVNE 

USLUGE PRIKUPLJANJA MJEŠOVITOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG 

OTPADA – TVRTKE KOMUNALAC D.O.O., NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

ZA 2017. 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i I. Štrangarević – direktor Komunalca. 

 

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. 

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17-B. Nikolić i G. Bošnjak 

izašli) donosi 

ODLUKA 

o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog i biorazgradivog otpada – tvrtke Komunalac d.o.o., na području Grada 

Vukovara za 2017. godinu 

Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o radu tvrtke Komunalac d.o.o. za 2017. godinu 

(KLASA: 363-01/18-01/08, URBROJ: 2196-62-12A-18-01, od 29. siječnja 2018. godine). 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2017. 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1 

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

– ravnateljica 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. 

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

U raspravi je sudjelovao D. Vlajčićm (primjedba na preambulu).  

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Financijsko izvješće za 2017. godinu Dječjeg vrtića Vukovar I. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2017. 

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. 

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18 – D. Buljan izašao iz 

vijećnice) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Financijsko izvješće za 2017. godinu Dječjeg vrtića Vukovar II. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG STATUTA 

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 2 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost 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. 

D. Buljan ispred Kluba SDP-a – prihvaća se. 
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Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18-vijećnik P. Josić 

izašao) donosi 

O D L U K A 

 

Daje se suglasnost na prijedlog Statut Dječjeg vrtića Vukovar II kojeg je usvojilo 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II Odlukom, KLASA:601-02/18-05-3/54, 

URBROJ:2196/01-JT-5-05-18-04 od 22. veljače 2018. Godine. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG 

PROGRAMA UPRAVLJANJA SPORTSKIM OBJEKTIMA I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2017. JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM 

OBJEKTIMA GRADA VUKOVARA „SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR“ 

Uvodno obrazloženje dali su T- Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i I. Szabo – 

ravnatelj Javne 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. 

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– glasovat će po savjesti. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, I. Szabo, F. Sušac i G. Bošnjak. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“, 

jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (SDP) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o provedbi godišnjeg programa upravljanja sportskim objektima i 

financijskog izvješća za 2017. godinu Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima 

Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ kojeg je usvojilo Upravno vijeće Javne ustanove 

„Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 58/18 od 22. veljače 2018. 

 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora 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. 

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - prihvaća se. 
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U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak i D. Čulig. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) donosi 

O D L U K A  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata  

i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

 

 

Tekst Oluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora 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. 

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak i D. Čulig. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) donosi 

O D L U K A 

 o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2017. 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU 

JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA GRADA 

VUKOVARA „SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR“ 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost i A. Kustrura – 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. 

D. Buljan ispred Kluba SDP-a– glasat će po savjesti. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 17 glasova „ZA“ i dva glasa 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID i D. Buljan) donosi 
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ODLUKA 

o 

izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove 

Sportski objekti Vukovar 

Članak 1. 

Odluka o osnivanju javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ („Službeni vjesnik“ Grada 

Vukovara broj 08/16 i 9/16 – u nastavku teksta Odluka) mijenja se prema odredbama ove 

Odluke. 

Članak 2.  

U članku 8. točka 9. mijenja se i glasi: „- imenuje i razrješava ravnatelja,“ 

Članak 3. 

U članku 11. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi: ZEMLJIŠTE ZA SPORT I 

REKREACIJU (Vanjski sportski tereni) – kč. br. 106/6, zk. ul. 11454, k.o. Vukovar. 

Članak 4. 

U članku 18. točka 1. mijenja se i glasi: „- steći, opteretiti i otuđiti imovinu pojedinačne 

vrijednosti koja prelazi 100.000,00 kuna,“ 

 

 Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

PRIJEDLOZI, INFORMACIJE 

 

 

Dovršeno u 12.40 sati. 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Tomislav Šota 


