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Z A P I S N I K 

 

s 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 23. lipnja 2020., u Rodnoj 

kući Lavoslava Ružičke,, u Vukovaru, Ulica J.J. Strossmayera 25, s početkom u 8,00 sati. 

 

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

Tomislav Šota, Filip Sušac, Jasmina Jukić, Igor Naletilić, David 

Vlajčić, Domagoj Bilić, Darija Benaković, Sava Manojlović, Biljana 

Gaća, Goran Bošnjak, Mirjana Semenić Rutko, Pavao Josić, Borislav 

Nikolić, Aleksandar Pribičević, Vesna Vujić i Srđan Kolar,  

 

Odsutni vijećnici: Renata Kovačić, Predrag Mišić i Darko Buljan 

   

Ostali nazočni: zamjenici gradonačelnika Ivana Mujkić, Marijan Pavliček i Srđan 

Milaković  

Pročelnici – S. Tokić, M. Vlajčić, D. Kobašević, V. Šibalić, M. 

Grubišić, N. Gažo, D. Čulig, I. Antolović 

D. Tišov – Vodovod grada Vukovara 

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

D. Foriš – Vukovarska gospodarska zona d.o.o. 

R. Rac – Hrvatski radio Vukovar 

J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar 

K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o. 

R. Marić – Gradski muzej Vukovar 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

I. Szabo – Sportski objekti Vukovar 

M. Sekulić – Turistička zajednica Vukovar 

Dario Dejanović – Javna vatrogasna postrojba 

V. Žilić – Vukovarska razvojna agencija 

M. Tomić – Gradski savjet mladih 

B. Šašić – viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i 

mjesnih odbora i predstavnici medija 

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i poziva Boška Šašića, višeg savjetnik 

za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesnih odbora 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 daje riječ vijećnici K. Ozdanovac koja ostale informira kako su svi 

vijećnici HDZ-a izašli iz stranke te nastavljaju djelovati kao nezavisni vijećnici. Nezavisni 

vijećnici će imati Klub kojeg će predsjednica biti K. Ozdanovac. 

 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 30. sjednice, održane 20. 

svibnja 2020. 

Primjedbi nije bilo. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 30. sjednice, održane 20. svibnja 

2020. i isti je s 19 glasova „ZA“ i jednim glasom „PRPTIV“ (ŽIVI ZID) usvojen. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

K. Ozdanovac – postavlja pitanje u ime Kluba vijećnika vezano za sanaciju Ulice Savezne 

Republike Njemačke za koju napominje da je u lošem stanju. Nastavlja i kaže da je vidljivo 
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kako se trenutno sanira Bogdanovačka ulica što i pohvaljuje. Pita hoće li se radovi nastaviti i 

u Ulici SR Njemačke. Drugo pitanje u osobno ime postavlja vezano za mogućnost naplate 

parkiranja u naselju Rupe s obzirom da stanovnici naselja ne mogu više parkirati ispred svojih 

zgrada otkako se parkiralište na Olajnici naplaćuje. Zanima je kako će riješiti taj problem i 

hoće li se i tamo vršiti naplata parkiranja. 

M. Pavliček - odgovara da radovi u Ulici SR Njemačke koštaju 8 mil kuna i da se oni moraju 

raditi u nekoliko faza, a ulica je trebala biti sanirana u okviru projekta Vlade RH koji do danas 

nije realiziran tako da je Grad Vukovar odlučio obnoviti ulicu vlastitim proračunskim 

sredstvima. S obzirom kako je riječ o iznosu od 8 milijuna kuna obnova će se vršiti po 

fazama. Prva faza je započela te će ove godine biti obnovljen prvi dio Ulice SR Njemačke od 

Bogdanovačke do Duge, a sljedeće godine krenut će druga faza obnove. Također je objasnio 

da su svjesni problema parkiranje u četvrti Rupe te kako će se ići na naplatu parkinga kada se 

prikupe potpisi većine stanara. 

D. Benaković – pita je li istina da je ukinuta promocija časnika vojnih škola u Vukovaru i 

ukoliko je to točno pita koje je objašnjenje. Podsjeća kako je u mandatu premijera Milanovića 

promocija bila ukinuta u Vukovaru te je, posebnim zalaganjem ministra Krstičevića i 

dolaskom g. Plenkovića na čelo Vlade promocija vraćena u Vukovar. Odlukom g. Plenkovića 

ove godine promocija će biti izmještena u Zagreb. 

I. Mujkić - objašnjava kako je Grad Vukovar dobio obavijest od strane Vojnih škola kako će 

se promocije časnika ove godine održati u Zagrebu, no bez dodatnog objašnjenja. Dodaje 

kako se promocija časnika održavala u Vukovaru do trenutka kada je predsjednik Vlade 

postao Zoran Milanović. Tada je premještena u Zagreb. U mandatu predsjednika Plenkovića, 

a zaslugom generala Damira Krstičevića, promocija je vraćena u Vukovar te je to jedna od 

točaka kojom se Vlada RH svojevremeno hvalila što je sve učinila za Vukovar. Ističe da se 

bez službenog objašnjenja može zaključiti zašto je ove godine promocija u Zagrebu. 

J. Jukić - zanima je tijek radova na uređenju trga na Trpinjskoj cesti.  

M. Pavliček - odgovara kako je na trgu na Trpinjskoj cesti veći dio radova završen, ali se 

nitko nije javio na tri, već objavljena, natječaja za izgradnju fontane pa će ovih dana biti 

otvoren i četvrti te vjeruje da će se ipak netko javiti. Napominje da je dio i opravdan radi 

epidemije COVID-19. 

F. Sušac - postavlja pitanje vezano uz izgradnju vukovarske obilaznice te pita što je s time, do 

kuda je projekt došao i kada se može očekivati početak radova.  

M. Pavliček - kaže kako su investitori Hrvatske ceste te da je raspisana javna nabava. Tijekom 

jeseni očekuju potpisivanje ugovora s izvođačem radova te početak radova na prvoj fazi od 

čvora Bršadin do čvora Bogdanovci. 

M. Semenić Rutko - pita jesu li spremni za eventualni idući val epidemije koronavirusa.  

M. Pavliček – odgovara kako je epidemiološka situacija u Gradu dobra, nema novozaraženih 

osoba, a Stožer prati situaciju i provodi odluke Nacionalnog stožera. Smatra kako su dobro 

odradili posao u prvoj fazi pandemije. Napominje da Stožer i dalje zasjeda u užem timu, a 

komunalni redari kontroliraju pridržavaju li se građani propisanih uputa HZZJZ. Pritužbi je 

bilo i na temelju njih radili su zapisnike, Komunalni redari su razgovarali s voditeljima 

trgovačkih centara no činjenica je da se građani opuštaju, sve se manje pridržavaju uputa 

Stožera te još jednom apelira na držanje socijalne distance i držanje higijene. Nada se kako 

neće biti potrebno neke mjere ponovno aktivirati no sve će vidjeti kako vrijeme bude 

odmicalo. 

G. Bošnjak - upozorava kako se na županijskoj cesti preko puta Šumarije nalazi ogromna bara 

koja usporava promet na cesti te preporuča reklamaciju radova.  

D. Čulig - odgovara kako je Županijska ulica državna cesta te da su Hrvatske ceste, koje su 

bile investitor, upoznate s problemom, ali čekaju povoljnije vremenske uvjete za početak 

sanacije tog nedostatka kao i nedostatka na samom mostu gdje se također zadržava voda. 
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B. Gaća – napominje kako će postaviti dva pitanja, u ime Kluba i u osobno ime. Izražava 

negodovanje što gradonačelnik nije nazočan na sjednici jer je pitanje htjela uputiti njemu. 

Skreće pažnju na nemire koji vladaju u gradu neko vrijeme, a koje su izazvale navijačke 

skupine, smatra ih zastrašujućima te misli kako nitko ne može ostati na to ravnodušan. 

Napominje kako je Grad pod „policijskom pratnjom“ što izaziva osjećaj nelagode. Zanima je 

zašto nije prihvaćena njena inicijativa da svi zajedno pošalju poruku osude sukoba navijača u 

Vukovaru. Drugo pitanje postavlja vezano za prijevoz i pita postoji li mogućnost da se 

ponovno uvede autobusna linija iz središta Vukovara do Borova naselja ujutro u 5.30 zbog 

građana koji rade u Borovu naselju od 6 ujutro.  

I. Mujkić - kaže kako vjeruje da je inicijativa bila dobronamjerna, ali želi reći kako je sigurna 

da svatko od njih osuđuje bilo kakvu vrstu nasilja. Ističe kako je gradonačelnik putem medija 

osudio to huliganstvo. Vjeruje da će kroz ovu sjednicu Gradskog vijeća poslati jednu poruku 

kako ne prihvaćaju bilo kakvu vrstu nasilja. Željeli su izbjeći politikanstvo, stavljajući u 

kontekst žrtve, krivca….dodaje kako neki političari koriste takve događaje i putem medija 

vrše polemiku o tome tko je koga napao, tko je žrtva i slično. Želi poslati poruku da su protiv 

toga i apostrofira kako su prvenstveno policija i sudstvo ti koji moraju odraditi svoj posao i 

oštrije osuditi počinitelje.  

B. Gaća – kaže kako se slaže s zamjenicom i upravo je to htjela postići svojom inicijativom. 

Ovako je došlo do toga da je gradonačelnik imao svoju tiskovnu gdje je provukao tko je malo 

kriv, tko nije. S druge strane imali su tiskovnu i SDSS i SDP i opet se dogodilo da građani 

gledaju prepucavanja političara dok se s druge strane ne osjećaju ugodno ni sigurno. 

Napominje kako je zamjenica s gradonačelnikom svojim javnim istupanjem utjecala na 

spomenute institucije pa je mišljenja da su tako nešto trebali napraviti i danas. 

Predsjednik – spominje kako je vijećnica bila saborska zamjenica od koje nije čuo, kao ni od 

drugih saborskih zastupnika, prijedlog Zakona o navijačima kao što ga ima Engleska,kojim je 

efikasno riješila problem takvog karaktera.  

M. Pavliček – odgovara kako prema preporuci Nacionalnog stožera civilne zaštite, a u cilju 

sprječavanja širenja koronavirusa ne prometuju sve gradske linije te su uz preporuke građana 

ostavili najpotrebnije, ali se nada kako će se od jeseni vratiti sve linije.  

B. Gaća – napominje da prvi autobus sa Sajmišta ide u 7,00 sati, a s Novog groblja u 6,45 što 

za one koji rade od 6,00 znači da ne mogu stići na posao. Slaže se da sada još nije trenutak da 

se vrate sve linije, ali smatra kako su linije u ranojutarnjem terminu neophodne.  

D. Čulig – objašnjava kako će se utvrditi postoji li stvarna potreba za navedenom autobusnom 

linijom te će se kontaktirati koncesionara.  

V. Vujić – kaže kako su očekivali da će gradonačelnik biti prisutan na sjednici Gradskog 

vijeća s obzirom na situaciju u Gradu. Po njenom mišljenu bilo bi logično da je došao s njima 

razgovarati i pokušati riješiti situaciju kako bi svima bilo bolje i da svi budu sigurni. 

Negoduje kako se spominje politikanstvo jer nije ni ova sjednica mjesto s kojeg se trebaju 

spominjati i imenovati dužnosnici Hrvatskog sabora. U ime Kluba odustaje od pitanja jer na 

sjednici nije prisutan gradonačelnik. 

I. Mujkić – iznosi svoje promišljanje kojim želi sve pozvati da krenu od sebe i promisle na 

koji način se postavljaju u ovakvim situacijama ne samo kao ljudi već i kao pripadnici 

određenih stranaka, kao i predsjednici tih stranaka koji na selektivan način prozivaju i koji se 

obraćaju javnosti. To smatra politikanstvom koje treba maknuti jer ono dovodi do još gore 

situacije i na taj način se građani u Vukovaru osjećaju nesigurno. 

B. Nikolić - upitao je hoće li se nastaviti s projektom Pokloni mi osmjeh i zapošljavanjem na 

Javnim radovima što je nezaposlenim osobama iznimno važno.  

I. Mujkić - odgovora kako je VURA već krenula u pripremu drugog projekta Pokloni mi 

osmijeh te očekuju zapošljavanje većeg broja žena po tom projektu. Za Javne radove 
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napominje da ih financira HZZ, a trenutno je zbog koronavirusa taj novac preusmjeren pa 

prema njenim saznanjima za sada nema zapošljavanja u Javnim radovima. 

P. Josić - upitao je da li je istina da će Grad Vukovar dati 7,5 milijuna kuna za dekorativnu 

rasvjetu. Smatra da to nije normalno za Grad koji vapi za pomoći države. 

I. Mujkić – smatra da se vijećnik u svom mandatu bavio sitnim politikanstvom i često 

vrijeđao druge traženjem nepostojećih problema i slično. Misli da bi bar zadnju godinu 

djelovanja u Gradskom vijeću trebao iskoristiti za nešto konstruktivno i napraviti nešto za one 

koji su mu dali glas. 

M. Pavliček - odgovara da se ta stavka nalazi u proračunu iz razloga kako bi se moglo 

aplicirati na natječaje Europske unije. 

P. Josić – ne smeta ga da mu svaki puta objašnjavaju zašto se nešto nalazi u proračunu Grada, 

no naučio je kako ih se želi obmanuti da za nešto dignu ruku „pro forme“ pa nakon toga dižu 

cijene režijskih troškova i slično. Komentira kako na slijedećim izborima možda neće biti 

izabran, no naglašava ukoliko bude izabran imat će još bolje rezultate i kaže kako će s 

revizorima prekopati njihova poslovanja. Dodaje kako ne vjeruje u Odluke koje donosi 

Gradsko vijeće. 

David Vlajčić - pita hoće li se obnoviti pristupna staza i popločeni dio oko mjesnog križa na 

Lušcu, simbolu stradanja Lušca u Domovinskome ratu te upozorava na opasnost od visokog 

drveta u neposrednoj blizini školskog igrališta.  

D. Čulig - kaže kako su počeli sa sanacijom dječjeg igrališta u blizini križa s nakanom 

postavljanja novih dječjih igrala, a potom slijedi i uređenje prostora oko mjesnog križa. Što se 

tiče školskog igrališta kaže da trebaju uputiti/zahtjev upit Gradu te će reagirati i ukloniti 

potrebno. 

Predsjednik - upozorava na oštećeni čempres u Bilogorskoj ulici koji prijeti da će pri padu 

oštetiti kuću i dalekovod te zamolio službe da izađu na teren. 

Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik pita ima li netko prijedlog za dopunu Dnevnog reda. 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je isti jednoglasno (20) 

usvojen. 

D N E V N I     R E D 

1. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2020. 

(izvjestitelj: Pilip Karaula) 

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa Gradskog savjeta 

mladih Grada Vukovara za 2019. 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Tomić) 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2019. Javne 

ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić) 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2019. 

Gradskog muzeja Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić) 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2019. 

Gradske knjižnice Vukovar 

(Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić) 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi godišnjeg programa upravljanja 

sportskim objektima i Financijskom planu za 2019. Javne ustanove za upravljanje 

sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ 

(Izvjestitelji: T. Šota i I. Szabo) 
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7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 

Vukovara za 2020. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig) 

8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig) 

9. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba iz područja društvenih 

djelatnosti Grada Vukovara u 2020. godini 

(izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 

10. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 

2020. godinu 

(izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grad Vukovara za 2020. 

(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić) 

12. Donošenje Odluke o korištenju javnih površina 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

13. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima u gradu Vukovaru 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

15. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Vukovara i 

Grada Krka 

(Izvjestitelji: F. Sušac i B. Šašić) 

16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara u 

nazivu udruge Klub odbojke na pijesku Vukovar 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić) 

17. Donošenje:  

a) Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Vukovarski vodotoranj-

simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje memorijalnim spomen-obilježjem 

Domovinskog rata 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 

b) Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 

Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje 

memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević) 

18. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz 

područja društvenih djelatnosti, kulture i turizma Grada Vukovara u 2019. godini  

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 

19. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

sportu Grada Vukovara za 2019. godinu  

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 

20. Donošenje Odluke o darovanju nekretnina Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-

srijemske županije 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić) 

21. Prijedlozi i informacije 
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TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA ZA 2020. 

Uvodno obrazloženje dao je P. Karaula – predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja 

Grada Vukovara. 

 

 ODLUKA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA 

VUKOVARA DR.SC. ALEKSANDRA DURMANA 

Rasprave nije bilo. 

  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA 

O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO PAVLU PAVIČIĆU 

Rasprave nije bilo. 

  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA  

O DODJELI NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO RUŽI MARIĆ 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA  

O DODJELI NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA DAMIRU 

KRSTIČEVIĆU 

U raspravi su sudJelovali: G. Bošnjak, predsjednik. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“ i 6 

glasova „PROTIV“ (SDP, SDSS i DSS) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

 ODLUKA O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA LIDIJI MILETIĆ 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI MEDALJE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA STIPI MAJIĆU 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ 

(DSS) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi 

ODLUKA 
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O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA UKRAJINSKOM 

KULTURNO-PROSVJETNOM DRUŠTVU „IVAN FRANKO“ VUKOVAR 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA FRANJI ŠOLJIĆU 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ i 5 glasova 

„SUZDRŽAN“ (SDSS, DSS i B. Gaća) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA USTANOVI ZA 

PREDŠKOLSKI ODGOJ DJEČJI VRRTIĆ VUKOVAR 1 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA MILANU KORDIĆU 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se S 19 GLASOVA „za“ i 1 GLASOM 

„SUZDRŽAN“ (DSS) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA UDRUZI 

NOGOMETNO SREDIŠTE VUKOVAR 

U raspravi je sudjelovala D. Benaković. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA ZLATKU 

MENGESU 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA UDRUZI 

VUKOVARSKI LEPTIRIĆI IZ VUKOVARA 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA TRGOVAČKOM 

DRUŠTVU KATARINA LINE D.O.O. IZ OPATIJE 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA KLUBU 

VETERANA 148. HRVATSKE VOJSKE ZAGREB-TRNJE 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 4 glasa 

„SUZDRŽAN“ (SDSS i DSS) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA LILIJANI 

RADOBULJAC 

U raspravi su sudjelovali: F. Sušac i P. Josić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA UDRUZI 

VUKOVARSKIH VETERANA NAŠICE 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“, 3 glasa 

„SUZDRŽAN“ (SDSS) i 1 glasom „PROTIV“ (DSS) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA MELITI VUKUŠIĆ 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA UDRUZI 

EUROPSKI DOM VUKOVAR 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 ODLUKA O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA UDRUZI ZA OSOBE 

S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM „GOLUBICA“ VUKOVAR 

U raspravi su sudjelovali: D. Bilić, P. Josić i S. Kolar. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

ODLUKA 

O DODJELI PLAKETE GRADA VUKOVARA 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik sukladno članku 70. stavku 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara 

izriče opomenu vijećnici J. Jukić i vijećnici V. Vujić. 

Vijećnik B. Nikolić napustio sjednicu, prisutno ukupno 19 vijećnika. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O REALIZACIJI 

PROGRAMA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA VUKOVARA ZA 2019. 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić - predsjednik Odbora za poslovnik, statut i 

normativnu djelatnost i Marija Tomić – predsjednica Gradskog savjeta mladih. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – 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, M. Tomić, P. Josić, M. Semenić Rutko, D. Vlajčić, K. 

Ozdanovac. 

 

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

O D L U K A 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2019. JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM 

VUKOVAR 

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

– ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar.  

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a–prihvaća se. 
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V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Nikolić i I. Miličić. 

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

O D L U K A 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2019. GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i R. Marić 

– ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – 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 je sudjelovao D. Bilić. 

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

O D L U K A 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA ZA 2019. GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i J. Miškić 

– ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave – ne prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. Kolar i J. Miškić. 

 

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

O D L U K A 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI GODIŠNJEG 

PROGRAMA UPRAVLJANJA SPORTSKIM OBJEKTIMA I FINANCIJSKOM 

PLANU ZA 2019. 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 za upravljanje sportskim objektima. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – 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 –  prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Vlajčić, I. Radoš, B. Gaća, F. Sušac, I. Szabo, P. Josić, B. 

Nikolić. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) donosi  

O D L U K A 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA ZA 2020. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig – 

pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – 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: P. Josić, D. Čulig, B. Gaća, S. Kolar, M. Semenić Rutko, K. 

Ozdanovac, B. Nikolić, D. Vlajčić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 18 glasova „ZA“ i 1 

glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2020. godinu 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2020. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig – 

pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – 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. Nikolić, S. Kolar, F. Sušac, D. Čulig, M. Semenić Rutko. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“ (G. 

Bošnjak nije prisutan prilikom glasovanja) i 1 glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi  

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture 

za 2020. godinu 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Vijećnica D. Banaković odlazi sa sjednice, ukupno prisutno 18 vijećnika. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE PROGRAMA IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ 

PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI GRADA VUKOVARA U 2020. GODINI 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. 

Kobašević – pročelnik UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i 

civilno društvo. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a –nakon rasprave - suzdržani. 

 

U raspravi su  sudjelovali: V. Vujić, D. Kobašević, P. Josić i B. Gaća.. 

 

Vijećnik S. Kolar odlazi sa sjednice, prisutno ukupno 17 vijećnika. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“, 1 

glasom „TIV“ (ŽIVI ZID) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS, DSS i B. Gaća) donosi 

PROGRAM IZMJENA I DOPUNA 

Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti  

Grada Vukovara u 2020. godini 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE PROGRAMA IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

SPORTU GRADA VUKOVARA ZA 2020. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. 

Kobašević – pročelnik UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i 

civilno društvo. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – 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 16 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

PROGRAM IZMJENA 

Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2020. 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 

 



 
13 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA 

VUKOVARA ZA 2020. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i V. Šibalić 

– pročelnica UO za financije i nabavu. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– ne prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, predsjednik, D. Vlajčić, P. Josić i I. Radoš. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 12 glasova „ZA“, 3 

glasa „PROTIV“ (SDP i ŽIVI ZID) I 2 GLASA „SUZDRŽAN“ (SDSS i DSS) donosi 

ODLUKA O IZMJENAMA 

I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA VUKOVARA 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEĆNJA DO 31. PROSINCA 2020. 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Vijećnik B. Nikolić napušta sjednicu, ukupno prisutno 16 vijećnika. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA 

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 klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – 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 15 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

Odluka o korištenju javnih površina 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA 

OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI KOMUNALNOG LINIJSKOG 

PRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

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 klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– nakon rasprave - prihvaća se. 
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V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a –prihvaća se. 

 

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

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi 

O D L U K A 

o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje  komunalne djelatnosti komunalnog 

linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE 

UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM 

JAVNIM PARKIRALIŠTIMA U GRADU VUKOVARU 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić-predsjednik Odbora za statut, poslovnik i normativnu 

djelatnost i I. Štangarević-direktor tvrtke Komunalac. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – 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: G. Bošnjak, I. Štrangarević, K. Ozdanovac, P. Josić, F. Sušac i I. 

Radoš. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ i 1 

glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

parkiranja na uređenim javnim parkiralištima u gradu Vukovaru 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE ODLUKE O SKLAPANJU SPORAZUMA O PRIJATELJSTVU I 

SURADNJI GRADA VUKOVARA I GRADA KRKA 

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 mjesnih odbora. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – 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: P. Josić i predsjednik. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi 

O D L U K A 

o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji 

Grada Vukovara i Grada Krka 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 16. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE IMENA 

GRADA VUKOVARA U NAZIVU UDRUGE KLUB ODBOJKE NA PIJESKU 

VUKOVAR 

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 mjesnih 

odbora. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – 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 (16) donosi 

O D L U K A 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 17. 

DONOŠENJE:  

A. ODLUKE O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA VUKOVARSKI VODOTORANJ-SIMBOL HRVATSKOG 

ZAJEDNIŠTVA D.O.O. ZA UPRAVLJANJE MEMORIJALNIM SPOMEN-

OBILJEŽJEM DOMOVINSKOG RATA 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. 

Kobašević – pročelnik UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i 

civilno društvo. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a –nakon rasprave. 

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, V. Šibalić, D. Bilić, D. Čulig, B. Gaća i V. Vujić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 12 glasova „ZA“, 1 

glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDP i SDSS) donosi 

O D L U K A 

o povećanju temeljnog  kapitala trgovačkog društva 

VUKOVARSKI VODOTORANJ-SIMBOL HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA d.o.o. 
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za upravljanje memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

B. ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VUKOVARSKI VODOTORANJ-

SIMBOL HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA D.O.O. ZA UPRAVLJANJE 

MEMORIJALNIM SPOMEN-OBILJEŽJEM DOMOVINSKOG RATA 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić - predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i D. Kobašević – pročelnik UO za kulturu, obrazovanje, sport, 

branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se. 

G. Bošnjak - ispred Kluba SDP-a– suzdržani. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a – suzdržani. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 12 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ 

(ŽIVI ZID) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDP i SDSS) donosi 

Odluka o izmjeni Odluke 

o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 18. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI, KULTURE I 

TURIZMA GRADA VUKOVARA U 2019. GODINI 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. 

Kobašević – pročelnik UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i 

civilno društvo. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – 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: G. Bošnjak, D. Kobašević, B. Gaća i K. Ozdanovac. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ i 1 

glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

O D L U K A 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 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 19. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA ZA 2019. GODINU 



 
17 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. 

Kobašević – pročelnik UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i 

civilno društvo. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – 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 15 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

ODLUKA 

o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 

grada Vukovara za 2019. godinu 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 20. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINA ZAVODU ZA HITNU 

MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i M. Vlajčić – pročelnica UO za prostorno uređenje, provedbu 

dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Ozdanovac – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – 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. Bilić, M. Vlajčić, B. Gaća i D. Vlajčić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi 

O D L U K A 

o darovanju nekretnina 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 21. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

 

Dovršeno u 13.00 sati. 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Tomislav Šota, dr.med.vet. 


