ZAPISNIK
s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 17. listopada 2018., u
Gradskoj vijećnici soba br. 36, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 8,00 sati.
Nazočni vijećnici:

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

Odsutni vijećnici:

Aleksandar Pribičević

Ostali nazočni:

zamjenici gradonačelnika M. Pavliček, Ivana Mujkić i Srđan Milaković
Pročelnici – D. Čulig, N. Gažo, M. Grubišić, D. Kobašević, M. Vlajčić,
S. Tokić, V. Šibalić i I. Antolović
S. Tomičić – DV Vukovar 1
M. Latinović – DV Vukovar 2
J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar
I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar
R. Marić – Gradski muzej Vukovar
Z. Jukić – Javna vatrogasna postrojba
I. Szabo - Sportski objekti Vukovar
D. Foriš – Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
V. Žilić - VURA
D. Tišov – Vodovod grada Vukovara d.o.o.
I. Štrangarević - Komunalac d.o.o.
K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o.
M. Đermadi – HRV
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 22 od ukupno 23 vijećnika te
se konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje.
Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 14. sjednice, održane 4. rujna
2018.
Primjedbi nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 14. sjednice, održane 4. rujna
2018. i isti je s 21 glasova „ZA“ i jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) usvojen.
Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika
J. Jukić – pita koliko je sredstava iskorišteno u poticanje gospodarstva i poljoprivrede za
2018., ako je ostalo neutrošenih sredstava mogu li i dalje poljoprivrednici i obrtnici aplicirati
za preostala sredstva.
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M. Pavliček – kao i protekle četiri godine tako su i ove sredstva iz proračuna osigurana za
poljoprivrednike i obrtnike. Neiskorišteno je ostalo cca. 30.000,00 kn za poticanje obrtništva i
poduzetništva te oko 200.000,00 za poticanje poljoprivrednika. Poziva sve koji se bave tim
djelatnostima da se jave i iskoriste ponuđena sredstva.
F. Sušac – prvo pitanje postavlja ispred Kluba vijećnika. Na 9. sjednici Gradskog vijeća
donesena je odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama, a i u proračunu
za 2019. je vidljivo da su sredstva osigurana te ga zanima trenutna situacija.
D. Kobašević – odgovara da Grad preuzima osnivačka prava od 1. siječnja 2019. i u stalnoj su
komunikaciji s Županijom. Važno za napomenuti je prijedlog izrade mreže škola što je važan
dokument za danji rad svih sedam škola na području Grada Vukovara. To je novost za Grad i
trebaju ga napraviti, a izrađen je i prijedlog proračuna što su dvije temeljne velike stvari u
preuzimanju osnivačkih prava. Iako još nisu preuzeli osnivačka prava kroz javne radove su
sudjelovali u pomaganju selidbe Osnovnoj školi N. Andrića.
F. Sušac – drugo pitanje u osobno ime vezano je za studente i stipendije. Pita kada će Grad
raspisati natječaj za stipendiranje i hoće li biti promjena u odnosu na prošlu godinu.
M. Pavliček – kroz mjesec dana očekuju raspisivanje javnog poziva i svi redovni studenti koji
studiraju u RH će imati pravo na stipendiju. Uvedena je novost, a to je stipendiranje učenika
srednjih škola, zanatskih i obrtničkih zanimanja i za 20 učenika će biti osigurane stipendije.
Svjesni su da nedostaje radne snage, prvenstveno se to odnosi na keramičare, strojare i slično.
Na taj način žele potaknuti upisivanje za ta zanimanja i nada se dobrom odazivu i da će u
dogledno vrijeme Grad dobiti kvalificirane radne snage.
G. Bošnjak – prije mjesec dana na adrese mnogih sugrađana stigla je obavijest od Grada
vezana za uredbu o zaštiti osobnih podataka kojom se građani obavještavaju da će Grad
njihove podatke proslijediti Agenciji za naplatu potraživanja EOS Matrix. Komentira da iz
dopisa nije vidljivo o čemu se radi, ali riječ je o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje
voda. Tu se otvara više pitanja – što znači „proslijedit ćemo vaše osobne podatke“, znaju da
se radi o dugovanjima, ali ima i dugovanja koja su u zastari…..pita je li Grad prodao Agenciji
ili je ustupio podatke, koji su uvjeti pod kojima je Grad ustupio podatke građana, a i smatra da
bi to trebao biti posao Grada, da po zakonu naplati svoja potraživanja. Zašto Grad nije sam
išao u naplatu potraživanja, misli da ima resursa u pravnoj službi, te čemu uključiti još neku
tvrtku i pod kojim uvjetima je Grad ustupio potraživanja. Misli da je Grad to mogao napraviti
bez nametanja velikih dugova građanima. Smatra da je bilo interesa kako bi se neka tvrtka
naplatila preko leđa građana. Napominje da je to i kršenje proračuna.
V. Šibalić – kaže da je bilo puno upita građana koji su ostali zbunjeni misleći da su prodana
potraživanja no Grad je sklopio ugovor s tvrtkom koja će raditi opomene u ime Grada. Grad
ima djelatnika koji radi na poslovima prisilne naplate no opseg posla je prevelik jer osoba radi
opomene i prijedloge za ovrhu kada su u pitanju zakupi poslovnih prostora, javnih gradskih
površina, ljetnih vrtova kao i opomene za komunalnu naknadu i komunalni doprinos, ali i
prima stranke što oduzima najviše vremena. Pri prošlom slanju opomena bilo je preko 2500
adresa na koje su iste poslane i taj posao je trajao gotovo šest mjeseci. Spomenuta obavijest je
poslana na 2000 adresa što je pokazatelj kako je 500-tinjak građana počelo redovno plaćati
svoje obaveze. Naglašava kako se ne radi o prodaji potraživanja već će tvrtka odrađivati dio
posla u ime Grada. Grad ima 12 000 obveznika što je u obimu previše za jednog djelatnika.
Trošak agencije EOS Matrix neće biti na trošak građana nego će te troškove platiti Grad.
Temeljem izvješća radit će naplatu troškova koji će iznositi između 3 i 7 posto, ovisno o
starosti potraživanja. Napominje da je to bolje rješenje za građane jer su u pitanju opomene,
slijedeći korak bio bi rješenje o ovrsi što podrazumijeva puno veće troškove.
G. Bošnjak – kaže da će to Grad ipak nešto koštati (3-7%) i ne vjeruje da Grad nema resurse i
nekom dinamikom to obaviti. Pita čemu prodavati dugove u zastari jer se stariji građani neće
snaći u tome, možda će platiti taj dug, neće se pozvati na zastaru, neće to ni znati. Troškove
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koje će Grad platiti je novac građana i misli da se krši zakon o proračunu…ne slaže se s ovim
načinom rada i misli da to nije dobar način. Dodaje da je u obavijesti trebalo bolje objasniti o
čemu se radi.
B. Gaća – zamjera što gradonačelnik nije prisutan na sjednici na kojoj se donosi proračun.
Pitanje postavlja vezano za poskupljenje odvoza i zbrinjavanja otpada, što već neko vrijeme
napominje. Puno građana se pita zašto je došlo do tolikog poskupljenja. Kao primjer navodi
umirovljenicu koja živi sama i koja je putem dopisa Gradu iznijela svoju problematiku. Do
svibnja je odvoz otpada plaćala 16 kuna, a sada ga plaća 38 kn i to je veliko poskupljenje za
osobu koja ima mala primanja i živi sama. U odnosu na prethodno razdoblje ne proizvodi više
smeća te iznosi činjenicu kako smatra da je kao samac diskriminirana u odnosu na
domaćinstva s više članova jer se fiksni dio povećao za sve jednako. Stranka je razgovarala sa
službenicima u Gradu i dobila je odgovor da je to sukladno zakonu i nema ničeg spornog.
Navedena građanka je iznijela primjer osobe iz Slavonskog Broda gdje je uređeno da samci
temeljem potvrde dobiju umanjenje troškova odvoza otpada za 50% (radi se o fiksnom
dijelu). Neki gradovi su razradili takav model kako bi izašli u susret samcima te je zanima
postoji li mogućnost da tako nešto napravi i Grad Vukovar
M. Pavliček – ne zna daje li Slavonski Brod stipendije svim studentima, sufinancira li dio
troškova stanovanja za obitelji s troje i više djece, sufinancira li prijevoz umirovljenicima
starijim od 65 godina i još niz mjera koje Grad Vukovar ima, a neki drugi nemaju. Svjesni su
da je došlo do poskupljenja, ali ta se cijena nije mijenjala od 2002. do sada, a cijena goriva je
s 4 kn otišla na 10 kn. U ovom trenutku Grad ne bi mogao izdržati takvu mjeru jer se radi o
velikom iznosu, to bi bila nova socijalna mjera koja bi značila oduzimanje sredstava s neke
druge mjere. Smanjena su izdavanja za sport i kulturu kako bi ta sredstva preusmjerili na
socijalne mjere.
B. Gaća – provjerit će sve što se tiče mjera u Slavonskom Brodu i kaže da nije korektno da na
pitanje zamjenik odgovara protupitanjem. Napominje da Grad smanjuje davanja i za studente,
prijevoz studentima koji studiraju u Osijeku. Predlaže da se sredstva oduzmu od Vodotornja---napominje koliko se novca izdvaja na održavanje i izgradnju infrastrukture, a samci bi bili
sretniji da se oduzme od tog dijela i olakša njima život. Kad zamjenik napominje da je sve
poskupilo odgovara da je isto tako sve poskupilo i građanima i to nije razlog da paušal pokupi
4-5 puta.
M. Pavliček – kaže da je u prvom dijelu izlaganja odgovorio na pitanje – ne može se u ovom
trenutku ostvariti mogućnost smanjenja fiksnog dijela troška odvoza otpada. Čudi ga što
vijećnica spominje Vodotoranj s obzirom da je već duži niz godina vijećnica i ne zna da su
sredstva za obnovu Vodotornja osigurana donacijama fizičkih i pravnih osoba i odlukom
Vlade RH. Zna se kako se proračunska sredstva troše, postoji namjenski i nenamjenski dio i
ovom trenutku prijedlog vijećnice nije moguće ostvariti.
D. Buljan – kaže da je 12. listopada uputio upit PU Vukovarsko-srijemskoj i tražio podatak
koliko je prometnih nesreća bilo na području Gospodarske zone od vremena kada je promet
preusmjeren na taj dio, odnosno od kada su počeli radovi na sanaciji kanalizacije. Čita
odgovor – „ Od 25. rujna 2018. do 14. listopada 2018. dogodilo se 7 prometnih nesreća na
cestama Gospodarske zone u Vukovaru, od čega 5 s materijalnom štetom i dvije s ozlijeđenim
osobama od kojih su stradale 3 osobe – jedna osoba s teškim i dvije s lakšim tjelesnim
ozljedama. Prometne nesreće uzrokovane su oduzimanjem prednosti prolaska drugom
vozilu.“ Kaže da ovo neće biti problem samo osoba koje su sudjelovale u spomenutim
nesrećama već bi to mogao postati problem svih vozača jer se po broju nesreća definira se
postotak od rizika od prometnih nesreća što znači poskupljenje premije osiguranja što je
direktni udar na vlasnike vozila u Vukovaru. Napominje da postoji mogućnost da poskupi
premija za osiguranje. Zanima ga što Grad može učiniti. Napominje da je i slaba osvijetljenost
od strane Borova.
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D. Čulig – prometna signalizacija propisana prometnom dokumentacijom u vrijeme kada je
zona građena nedostaje, no i da nije propisana prometne nesreće se događaju radi
nepoštivanja pravila (pravilo desne strane)….naglašava da se učestalo dešavaju iste nesreće,
vozači smatraju da su na glavnoj cesti. Kontaktirali su policiju i zatražili učestaliju kontrolu
na tom dijelu. Kada je policija na tom dijelu prometnih nesreća nema, nema čak ni zastoja u
prometu. Od izvođača radova su tražili postavljanje svjetlosnih bljeskalica i na veće
prometnice su ona postavljena no netko je te bljeskalice otuđio. Do problema dolazi radi
nepažnje vozača i mišljenja je da problem nisu znakovi i signalizacija. Grad nema mogućnosti
preusmjeriti promet negdje drugdje.
D. Buljan - komentira da svi znaju prometna pravila i pravilo desne strane, ali smatra da to
nije rješenje za one koji su pretrpjeli materijalnu štetu. Smatra da bi se još nešto trebalo učiniti
dok radovi ne završe.
V. Vujić – izražava žaljenje što nema gradonačelnika jer su se oni pripremili za pitanja iz
djelokruga rada gradonačelnika. Poštujući dužnost koju obavljaju zamjenici kaže da će pitanja
koja su pripremili za ovu sjednicu ostaviti za neku slijedeću. Komentira odgovor koji su dobili
vezan za ažuriranje informacija na web stranici Grada gdje je navedeno da služba za objavu
vijesti i ažuriranje podataka nastoji u najbržem mogućem roku proslijediti informacije kako bi
bile dostupne svim korisnicima i nisu zaprimljeni prigovori na ažurnost objavljivanja
obavijesti. Smatra da događanja trebaju biti točno objavljena u smislu informacija koje bi
imali budući poduzetnici kako bi znali s kim mogu i kada kontaktirati. Što se tiče točnosti
informacija ne zna zašto nitko nije imao prigovor, međutim čudno joj je što nitko nije
primijetio da je na stranicama navedeno da je ravnatelj Ekonomske škole još uvijek Ivan
Szabo, ravnateljica DV Vukovar 2 Jarmilka Beljička Karlaš itd. Skreće pozornost da te
podatke treba promijeniti i redovnije ažurirati web stranicu.
I. Mujkić – odgovara da sve što se objavljuje na stranici Grada, a što nije dio redovnog rada
gradske uprave, se radi i izmjenjuje temeljem dopisa izvana, Ekonomska škola je trebala
dopisom obavijestiti Grad o promjenama u strukturi i tražiti promjenu podataka na stranici.
Sve ono što je objavljeno vezano za rad udruga i sportskih klubova rađeno je temeljem dopisa
istih. Obavještava vijećnike da sve što društva žele objavljivati na stranici mogu to činiti
dopisom prema Gradu.
V. Vujić – skreće pozornost na ravnatelje i direktore da promijene podatke na stranici ukoliko
oni nisu točni.
S. Kolar – komentira kako se obavještavalo o novim zaposlenjima kako u Gospodarskoj zoni
tako i u Gradu. Svjedoci smo završetka nove zgrade tvrtke PPD te pita hoće li biti novih
zapošljavanja.
M. Pavliček – koliko ima informacija kaže da će dio uprave preseliti u novi prostor i bit će
nešto novih radnih mjesta, ne zna o kojem broju se radi. Zna da su protekli mjesec tražili 5
osoba, u planu imaju otvoriti još jednu tvrtku u Gospodarskoj zoni i moguće je da će biti
novih radnih mjesta. Bez obzira koliko će biti novih radnih mjesta svako ih raduje.
S. Kolar – napominje da su nova zaposlenja najvažnija. Apelira da se novim poduzetnicima
apelira na zapošljavanje građana Vukovara jer smo svjedoci da je najmanje Vukovaraca
zaposleno. Smatra da se dužnosnici moraju za to boriti jer imamo kadrova koji su na zavodu
ili rade u javnim radovima.
M. Pavliček – smatra da su svi zajedno tog stava i to im je prioritet. Imaju problem kad su u
pitanju državne i javne službe, ali sukladno ustavu svi imaju jednako pravo na zapošljavanje,
ne gleda se teritorijalna pripadnost. Kad je u pitanju privatni sektor ulažu najveće napore i
imaju niz mjera kojima to pokušavaju.
M. Grubišić – dodaje kako privatnici imaju veliki interes da zapošljavaju ljude s područja
grada budući time ostvaruju određene povlastice. Inicijativa izmjene zakona o razvoju grada
Vukovara ide u smjeru da imaju još veći interes.
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B. Nikolić – postavlja pitanje vezano za račune za odvoz komunalnog otpada i činjenica je da
su sukladno novom cjeniku računi značajno uvećani. S obzirom na odmak vremena od kada
su računi uvećani ima i pokazatelja te ga zanima da li se u praksi pokazalo da je riječ o
stvarnom trošku ili se radi samo o profitu. Najviše pritužbi građana dolazi radi povećanja
cijena odvoza komunalnog otpada.
I. Štrangarević – suosjeća s građanima kojima su troškovi porasli za 250%. Ulazni parametri
koji uključuje cijenu rada, trošak goriva, sredstva koja se ulažu u gospodarenje otpadom su se
značajno uvećali i uzimajući samo te parametre cijena bi trebala biti puno veća. Treba uzeti u
obzir da su se usluge koje pružaju građanima utrostručile, sada neće prolazit ulicom jednom
tjedno već tri puta. Pružanje tih usluga su Grad i tvrtka Komunalac preuzeli zakonom na sebe,
a zakon je propisao takve stavke. Slaže se da je visina paušala prevelika no država je
napravila grešku jer je sve troškove koji ulaze u cijenu prikupljanja otpada uračunala u paušal
koji su po zakonu dužni obračunati svim građanima, tj. vlasnicima nekretnine bilo u njoj
jedna ili deset osoba. Greška je napravljena kod odvoza koji bi trebao utjecati na cijenu i
tjerati građane da više razmišljaju i razvrstavaju, ta cijena je premala i neće ljude natjerati da
razvrstavaju. Tvrtka ne može odstupiti od ovakvog sustava naplaćivanja jer je on propisan
zakonom. Društvu za zaštitu potrošača su predali cjelokupni elaborat u kojem su detaljno
opisani svi troškovi i ta cijena je bez profita, odnosno posluju s pozitivnom nulom. Bio je na
sastanku s gradonačelnicima drugih gradova i ministrom vezanom za izgradnju sortirnice gdje
je predstavljeno da su jedinice lokalne samouprave, da bi osigurale učinkovitost sustava,
dužne izgraditi sortirnice da ne bi plaćale penale od 2023. koji bi iznosile 7 mil kn za Grad
Vukovar. Rad sortirnica, po procjeni Fonda i Ministarstva, poslovat će s gubitkom od pola mil
kuna godišnje, koji u ovom trenutku ministarstvo ne zna hoće li subvencionirati. Izračunata
cijena je korektna i napominje da je ona najniža na području naše županije. Što se tiče
Slavonskog Broda naglašava da nisu objavili cjenik niti je našao podatak da subvencioniraju
dio troška samcima.
B. Nikolić – još jednom naglašava kako se građani žale na cijene odvoza koje su znatno
uvećane.
P. Mišić – pitanje postavlja za obnovu Osnovne škole N. Andrića, početak, intenzitet i
završetak radova.
M. Pavliček – Županija je prije 10-tak dana resornom Ministarstvu poslala troškovnik vezan
za energetsku učinkovitost budući njega nije bilo u starom troškovniku. Očekuju pozitivnu
potvrdu troškovnika kako bi krenuli s javnom nabavom i odabirom izvođača radova. Rok za
izvršenje radova je godinu dana, iako očekuju da bi oni mogli završiti do početka slijedeće
školske godine.
M. Semenić Rutko – postavit će pitanje koje joj je uputila majka jednog osnovnoškolaca koje
se tiče projekta užina za sve. Čitajući dopis skreće pažnju na neke dijelove – „…zahtjev se
odnosi na djecu iz višečlanih obitelji, djecu bez roditelja, djecu samohranih roditelja,
korisnika socijalne pomoći, dječjeg doplatka i slično. Jedan od načina za ostvarenje prava na
besplatni obrok je i pripadnost nacionalnoj manjini. Napominje da joj je to problem te se pita
zašto je dovoljna nacionalna pripadnost kako bi se osigurao besplatan obrok u školi – znači to
može biti dijete imućnih roditelja, ali kao pripadnih nacionalne manjine automatski ostvaruje
to pravo. Pita se zašto je nacionalna manjina navedena kao ugrožena skupina i vuče za sobom
niz drugih pitanja – nije li to razdvajanje, selektiranje i prebrojavanje krvnih zrnaca. Bole je
takve stvari, ne traže ništa i upravo to i dobiju….Voljela bi čuti što gradski vijećnici misle o
tome.“ Misli da je to ta osoba s pravom pitala te pita za mišljenje.
I. Mujkić – odgovara da je to projekt Županije kako je vijećnica i napomenula, a obrazac je od
nadležnog ministarstva i radi se o propisima po kojima oni rade. Što se tiče Grada sve mjere
koje se odnose na socijalno ugrožene su jasno definirane. Komentira da je sve drugo
nepotrebno i jasno se zna značenje socijalno ugrožen. Napominje da će uputiti upit Županiji.
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M. Semenić Rutko – smatra da svi građani RH imaju jednaka prava i obaveze. Podjele su
nepotrebne i nisu dobre, previše se već do sada dijelimo, po vrtićima i školama, još i ova
podjela je nepotrebna.
P. Josić – uvodno kaže da dok nije postao gradski vijećnik nije ga zanimalo kako posluju
gradske tvrtke, ali je razmišljao kako su one gradske i na usluzi građanima i po definiciji bi
trebale raditi u javnom interesu. Da mu je netko rekao da su djelatnici Tehnostana u stanju
privesti u svoje prostorije osobu s invaliditetom i prisiljavati je da potpiše izjavu s kojom se
ne slaže – to predstavlja vrhunac drskosti i bezobrazluka i tema postavljenog pitanja je
silovanje zakona i iživljavanje odgovornih osoba u gradskim tvrtkama. Nastavlja i kaže da je
21. prosinca 2017. na sjednici Gradskog vijeća rečeno da svaki građanin ima po zakonu pravo
na službeni upit dobiti informaciju. Od tada je prošlo 11 mjeseci i od tvrtke Komunalac nije
dobio odgovor. Oni vjerojatno štite kolege iz SDP-a. Na visokom upravnom sudu tvrtka
Komunalac je izgubila tužbu koju je digla protiv njega i toga da dobije na uvid menagerske
ugovore što do dana današnjeg nisu napravili.
M. Pavliček – smatra da je vijećnik izrekao vrlo teške optužbe na račun tvrtke Tehnostan. Što
se tiče tvrtke Komunalac i ako se radi o presudi Visokog upravnog suda vjeruje da će oni
postupiti sukladno zakonu. Vjeruje i očekuje da će se svi ravnatelji ustanova i direktori tvrtki
ponašati u skladu s zakonom. Ističe kako je na direktore gradskih tvrtki i ravnatelje ustanova
izuzetno ponosan jer stanje u kojem su ih zatekli nisu za pričati. Svi se sjećaju situacije s
Tehnostanom koji je jedno vrijeme bio blokiran te situacije u Komunalcu koji 10 godina nije
gotovo ništa uložio u nove strojeve i imao 2 mil kn minusa na računu.
K. Lovrenščak – drago mu je što je vijećnik postavio ovo pitanje mada se ne slaže s načinom
na koji se izražava i ne podržava govor mržnje. Želi upoznati javnost kako je prije 2 tjedna na
mail adresu dobio anonimno otvoreno pismo koje je došlo s domene Saveza invalida
Hrvatske. Na prvi mah je pomislio da se radi o upitu za donaciju. Iz sadržaja pisma se moglo
vidjeti o kome se radi, radi se o g. Margetiću koji je, našavši rupu u zakonu, uspio neko
vrijeme izbjeći plaćanje paušalnih troškova za toplinsku energiju. Promjenom zakonskih
regulativa izdano mu je rješenje 16.5. i ono je koncem svibnja postalo pravomoćno te je
imenovani zadužen za trošak koji ionako svi ostali u toj zgradi plaćaju. Ne vidi ništa sporno u
tome. Koristiti Grad Vukovar u pismu s naslovom „Život u gradu Vukovaru“ i poslati ga s
domene Saveza invalida Hrvatske na tisuće različitih mail adresa krajnje je degutantno.
Mnogi poznanici su ga pitali za objašnjenje radi raznih kleveti i neistina. Dopis ne sadrži niti
jednu istinitu informaciju. Angažirao je odvjetničku službu koja će odraditi taj posao jer se ne
želi petljati u tu tematiku pošto nije pravnik. A gospođa Prekodravac, da bi se zaštitila, došla
je u njihove prostorije kako bi se dogovorila o obročnoj otplati duga te napomenula da s
spornim dopisom nema nikakve veze i da g. Margetić ima pristup lozinci mail adrese. Dali su
rok i pošto je on istekao potražili su pomoć institucija. To je cijela istina radi paušala od
115,00 kn mjesečno.
I. Štrangarević – napominje vijećniku da ove netočne informacije nakon vijeća iznese pred
medijima gdje ga se neće amnestirati radi iznošenja neistina. Upravni sud je donio presudu
kako je vijećnik rekao. Istu presudu je objavio putem društvenih mreža i vrijeđao je njega i
druge direktore što mu ne zamjera. No ne dopušta iznošenje neistina o poslovanju. Potpisao je
povratnicu o dostavljenom pozivu da izvrši uvid u tražene ugovore koji su u posjedu vijećnika
na ne zna koji način i koje nije objavio jer u njima ne piše ništa inkriminirajuće. Kao ni u
drugih šest upita da pravo pristupu informacijama koje je poslao Komunalcu i drugim
gradskim tvrtkama u kojima, osim objeda, uvreda na račun direktora, degradiranja na osobnoj
razini nema baš ništa sporno.
P. Josić – na to što se direktoru Tehnostana ne sviđa njegova retorika kaže da se ni njemu ne
sviđa na koji način je on dobio posao kao ni njegove kompetencije pa živi s tim. A direktoru
Komunalca kaže da u trenutku kada je predao zahtjev zamolio je da mu se dostavi
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dokumentacija, a direktor je iskoristio sve trikove kako bi izbjegao dati mu ugovore koje je
tražio. To što nije dao ugovore prekršio je zakon jer je traženo trebao dobiti u roku 15 dana, a
prošlo je 330 dana i sad se direktor poziva na zakon. Sad ne zna što bi mislio; je li direktor
nesposoban ili laže. Što reći čovjeku koji ga 11 mjeseci vuče za nos. Pita se ako se radi o
nebitnim ugovorima zašto ih taje. Sporni ugovori, koji za direktora nisu ništa posebno, daju
mogućnost isplaćivanja bonusa direktorima gradskih tvrtki ukoliko ih netko smjeni – kad se
promijeni vlast. Jedni drugima daju takve ugovore. Isplaćuju iznose od 150.000,00 kn do
1.500.000,00 kn za duševne boli što „mora zamijeniti stolicu“ i otići negdje drugdje.
Naglašava ako je to direktoru malo onda je u zabludi ili je manipulator. Na kraju napominje
da je tražio da mu se dostave ugovori.
I. Štrangarević – odgovara vijećniku da mu je poslan poziv da dođe na uvid ugovora, a ono
što ima u posjedu je nelegalno.
P. Josić – potvrđuje da ima ugovore, kao i ono što je zatražio – sistematizaciju i pravilnik o
radu
Aktualni sat je završen.
Predsjednik pita ima li prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda s dopunskim točkama te je s
21 glasova „ZA“ i jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) usvojen
DNEVNI

RED

1. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada
Vukovara za 2018.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje 1.
siječnja do 30. lipnja 2018.
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar I za
2019. godinu i projekcije Plana za 2020. i 2021. godinu
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić)
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar II za
2019. godinu i projekcije Plana za 2020. i 2021. godinu
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Latinović)
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Javne
vatrogasne postrojbe Vukovar za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić)
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradske
knjižnice Vukovar za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić)
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Gradskog
muzeja Vukovar za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Javne
ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
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9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada i Financijskog plana Javne
ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti
Vukovar“ za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i I. Szabo)
10. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
11. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti, kulture i
turizma Grada Vukovara za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
12. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom
pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
13. Donošenje Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
14. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
15. Donošenje Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
16. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
17. Donošenje:
a) Proračuna Grada Vukovara za 2019.
b) Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
18. Donošenje Odluke o sklapanju Povelje o suradnji i prijateljstvu Grada Vukovara i
Grada Karlovca
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić)
19. Prijedlozi i informacije
TOČKA 1.
DONOŠENJE PROGRAMA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA ZA 2018.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D.
Kobašević – UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.
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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – suzdržani.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– nakon rasprave - prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: B. Nikolić, D. Kobašević, S. Kolar, M. Pavliček, M. Semenić
Rutko.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasanje te se s 17 glasova „ZA“,
jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 4 glasa „SUZDRŽAN“ (SDP i DSS) donosi
ODLUKA
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Prihvaća se Program izmjena i dopuna Programa 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 2.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA
VUKOVARA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i V. Šibalić
– 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – nakon rasprave – suzdržani.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: P. Josić, V. Šibalić, B. Nikolić, M. Grubišić, S. Kolar, I. Mujkić, M.
Semenić Rutko, G. Bošnjak, D. Čulig, B. Gaća, V. Vujić, R. Marić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“,
jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 5 glasova „SUZDRŽAN“ (SDP, DSS I MB 365
STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI) donosi
ODLUKA
O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA
Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG
VRTIĆA VUKOVAR I ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021.
GODINU
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i S.
Tomičić – 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost napominje da i
drugi akti ustanova za objavu u Službenom vjesniku ugrade dio teksta koji se odnosi na
usvajanje projekcija Plana za 2020. i 2021. Godinu.
U raspravi su sudjelovali: M. Semenić Rutko, S. Tomičić, D. Buljan, I. Mujkić..
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (22) donosi
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ODLUKA
Prihvaća se Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar I za 2019. godinu i
projekcija Plana za 2020. i 2021. godinu koju je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Vukovar I 11. rujna 2018. godine
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG
VRTIĆA VUKOVAR II ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021.
GODINU
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i M.
Latinović – 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (22) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar II za 2019. godinu i
projekcija Plana za 2020. i 2021. godinu, koju je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Vukovar II, 12. rujna 2018. godine.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PLANA I PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR ZA
2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: M. semenić Rutko, Z. Jukić i P. Josić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (22) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Plan rada i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Vukovar za 2019.
godinu i projekcija Plana za 2020. i 2021. Godinu koje je Upravno vijeće Javne vatrogasne
postrojbe usvojilo Odlukom broj 05-07-1/18 od 13. rujna 2018. godine.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PLANA I PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR ZA 2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i J. Miškić –
ravnateljica Gradske knjižnice 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
U Raspravi su sudjelovali: B. Gaća i J. Miškić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (22) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2019. godinu i Projekcija plana
za 2020.-2021. godine Gradske knjižnice Vukovar koje je usvojilo Upravno vijeće gradske
knjižnice Vukovar 14. rujna 2018. godine
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PLANA I PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR ZA 2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, R. Marić i P. Josić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (22) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2019. godinu i Projekcija plana
za 2020.-2021. godinu Gradskog muzeja Vukovar koje je usvojilo Upravno vijeće Gradskog
muzeja Vukovar 20. rujna 2018. godine.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 8.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PLANA I PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM
VUKOVAR ZA 2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i I. Miličić –
ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, I. Miličić, P. Josić, S. Tokić, M. Pavliček.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 21 glasova „ZA“ i
jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan za 2019. godinu i Projekcija plana
za 2020.-2021. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar koje je usvojilo
Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar 24. rujna 2018. godine.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 9.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PLANA I PROGRAMA RADA I
FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM
OBJEKTIMA GRADA VUKOVARA „SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR“ ZA 2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – nakon rasprave - suzdržani.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– nakon rasprave.
U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, I. Szabo, G. Bošnjak, B. Gaća, F. Sušac, P. Josić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“ i 3
glasa „SUZDRŽAN“ (SDP) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Plan i program rada Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ za 2019.
godinu (URBROJ: 313/18) te Financijski plan Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ za
2019. godinu i projekcija Plana za 2020. i 2021. godinu (URBROJ: 317/18) kojeg je usvojilo
Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, na sjednici održanoj 12. rujna
2018.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Vijećnica B. Gaća u 11,25 otišla sa sjednice, prisutno ukupno 21 vijećnik.
TOČKA 10.
DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA
ZA 2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i D. Kobašević –
pročelnik UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.
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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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – nakon rasprave – prihvaća se.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– nakon rasprave – suzdržani.
U raspravi su sudjelovali: B. Nikolić, D. Kobašević, M. Pavliček, S. Kolar.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“, dva
glasa „PROTIV“ (ŽIVI ZID i DSS) i dva glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi
PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019.
Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 11.
DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI, KULTURE I TURIZMA GRADA VUKOVARA ZA 2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i D. Kobašević –
pročelnik UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.
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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – suzdržani.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: B. Nikolić i D. Kobašević.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 18 glasova „ZA“,
jedan glas „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i dva glasa „SUZDRŽAN“ (SDP) donosi
PROGRAM
javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti, kulture i turizma
Grada Vukovara u 2019. godini
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 12.
DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA,
PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I
DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA 2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – prihvaća se.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i jednim glasom
„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE,
PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA
KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Programom utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom
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 2019. godinu predviđena su sredstva u iznosu od
3.500.000,00 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
 500.000,00 kuna – projekt Agro Vukovar, dokumentacija, izgradnja, nadzor
 500.000,00 kuna – podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o
poljoprivrednom zemljištu
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.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 13.
DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA
2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a –prihvaća se.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i jednim glasom
„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem
uplate šumskog doprinosa u Proračun Grada Vukovara za 2019. godinu.
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Članak 2.
U 2019. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 40.000,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za financiranje izgradnje i
održavanja 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.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 14.
DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRADA VUKOVARA ZA 2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a –prihvaća se.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, D. Čulig, K. Ozdanovac, B. Nikolić, F. Sušac i
predsjednik.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i
jednim glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 15.
DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRADA VUKOVARA ZA 2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – nakon rasprave – suzdržani.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: V. Vujić, D. Čulig, S. Kolar, D. Buljan, P. Josić, M. Semenić
Rutko, K. Ozdanovac, B. Nikolić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 18 glasova „ZA“, dva
glasa „PROTIV“ (ŽIVI ZID i D. Buljan) i jednim glasom „SUZDRŽAN“ (G. Bošnjak) donosi
Program građenja komunalne infrastrukture
za 2019. godinu
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Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 16.
DONOŠENJE
PROGRAMA
UTROŠKA
SREDSTAVA
NAKNADE
ZA
OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a –prihvaća se.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 20 glasova „ZA“ i jednim glasom
„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi
PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru za 2019. godinu
Članak 1.
Ovim Programom planira se visina iznosa sredstava na temelju uplaćenog iznosa sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2019. godini u iznosu od
30.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Programa planiraju se utrošiti za kroz Program održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – uređenje javnih površina: sanacija
nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Grada Vukovara.
Članak 3.
U okviru Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture, Gradonačelnik
će podnijeti Gradskom vijeću Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru u 2019. godini istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna za
2019. godinu.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 17.
DONOŠENJE:
a) PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i V. Šibalić –
pročalnica 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – nakon rasprave – suzdržani.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– nakon rasprave – suzdržani.
Rasprave nije bilo.
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“, jednim glasom
„PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 6 glasova „SUZDRŽAN“ (SDSS, SDP, DSS i MB 365 STRANKA
RADA I SOLIDARNOSTI) 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 ZA 2019.
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i V. Šibalić –
pročalnica 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a –prihvaća se.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 19 glasova „ZA“, jednim glasom
„PROTIV“ (ŽIVI ZID) i jednim glasom „SUZDRŽAN“ (MB 365 STRANKA RADA I
SOLIDARNOSTI) donosi
ODLUKA
o izvršenju Proračuna Grada Vukovara za 2019.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 18.
DONOŠENJE ODLUKE O SKLAPANJU POVELJE O SURADNJI I
PRIJATELJSTVU GRADA VUKOVARA I GRADA KARLOVCA
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost 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.
G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a – glasovat će po savjesti.
V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, D. Vlajčić, P. Josić, I. Naletilić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 18 glasova „ZA“, dva
glasa „PROTIV“ (ŽIVI ZID i D. Buljan) i jednim glasom „SUZDRŽAN“ (DSS) donosi
ODLUKA
o uspostavi prijateljstva i suradnje
I
Grad Vukovar uspostavlja prijateljstvo i suradnju sa Gradom Karlovcem.
II
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Ocjenjuje se da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje prijateljstva i
suradnje sa Gradom Karlovcem 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 Karlovcem.
Tekst Povelje čini sastavni dio ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 19.
PRIJEDLOZI I INFORMACIJE
Dovršeno u 13.00 sati.
Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota

Zapisnik vodila
Anita Sesvečan
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