ZAPISNIK
s 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 5. listopada 2020., u Rodnoj
kući Lavoslava Ružičke,, u Vukovaru, Ulica J.J. Strossmayera 25, s početkom u 8,00 sati.
Nazočni vijećnici:

Kristina Kuraja, Radivoj Đurić, Ivana Radoš, Robert Rapan, Tomislav
Šota, Jasmina Jukić, Igor Naletilić, Renata Kovačić, David Vlajčić,
Domagoj Bilić, Darija Benaković, Sava Manojlović, Predrag Mišić,
Goran Bošnjak, Biljana Gaća, Mirjana Semenić Rutko, Borislav
Nikolić, Aleksandar Pribičević, Srđan Kolar

Odsutni vijećnici:

Filip Sušac, Darko Buljan, Vesna Vujić i Pavao Josić

Ostali nazočni:

gradonačelnik, 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
D. Foriš – Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
R. Rac – Hrvatski radio Vukovar
J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar
F. Orešković – Tehnostan d.o.o.
R. Marić – Gradski muzej Vukovar
I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar
M. Sekulić – Turistička zajednica Vukovar
V. Žilić – Vukovarska razvojna agencija
Darijan Zeko – Vodotoranj d.o.o.
M. Kulić – DV Vukovar 1
M. Latinović – DV Vukovar 2
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 18 od ukupno 23 vijećnika te
se konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje.
Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 32. sjednice, održane 9. rujna
2020.
Primjedbi nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 32. sjednice, održane 9. rujna
2020. i isti je jednoglasno (18) usvojen.
Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika
D. Vlajčić - pita što se planira s površinama nakon uklanjanja skloništa u naselju Olajnica i
dimnjaka u Gospodarskoj zoni.
Gradonačelnik - odgovara kako je sklonište u naselju Olajnica godinama van funkcije te da je
prije dvije godine zatražen projekt procjene stanja koji je pokazao kako je rekonstrukcija istog
neisplativa ponajviše zbog prodora vlage. Budući da su se tamo gomilale velike količine
otpada i skupljale životinje te je bilo opasno za zdravlje građana i djece koji žive u blizini,
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objekt je morao biti srušen. Na tome mjestu bit će uređena javna površina. Što se tiče
dimnjaka u Gospodarskoj zoni odgovara da je njegovo rušenje planirano godinama, no nije
došao na red. Nedavno je jedan od subjekata iz BiC-a zatražio uklanjanje kako bi se proširio i
na tu površinu jer mu je potreban veći manipulativni prostor za poslovanje te je dimnjak
srušen kako bi se to omogućilo. Sukladno propisima pustit će tu česticu u uporabu.
B. Gaća - pita koliko je točno novaca prikupljeno donacijama za obnovu Vodotornja te koliko
je utrošeno.
Gradonačelnik - odgovara kako je prikupljeno oko 39 milijuna kuna te da je toliko i utrošeno
do sada, no s obzirom da radovi nisu u potpunosti dovršeni, procjena ukupnog troška je 46
milijuna kuna.
G. Bošnjak - kritizira uklanjanje skloništa bez komunikacije s Gradskim vijećem. Smatra da je
to važan projekt koji je uklonjen odlukom gradonačelnika te sad slušaju naknadna
obrazloženja. Postoje primjeri gdje su se slična skloništa renovirala i dovela u neku namjenu.
Nije zanemarivo da je sklonište bilo kapaciteta za 500 ljudi i velik broj građana je spasio
živote zahvaljujući skloništu. Zanima ga i koliko bi rekonstrukcija skloništa koštala. Smatra
da se trebalo bolje komunicirati i možda se odlučiti na rekonstrukciju u fazama.
Gradonačelnik - odgovara kako je sklonište devastirano već godinama te da je u tome periodu
bilo tko od vijećnika mogao iznijeti inicijativu za rekonstrukcijom ako su to zaista bile
potrebe građana no to se nije dogodilo. Rukovodeći se preporukama struke i odgovornošću
koju ima za dobrobit građana, donesena je odluka za uklanjanjem.
G. Bošnjak – kaže da su u više navrata postavljali pitanje obnove skloništa. Znajući da je
rušenje koštalo oko 380.000,00 kn, a za to je saznao iz medija, pita koliko bi koštala obnova.
M. Semenić Rutko - upitala je hoće li uz kapelicu u četvrti Mitnica biti postavljeno dječje
igralište te je dodala kako većina dječjih igrališta nema dovoljno zelenila. Zanimalo ju je i
planirala li se sadnja stabala u gradu budući da ih je sve manje te planira li se sadnja drveća u
Ulici 204. vukovarske brigade.
M. Pavliček - odgovara kako je dio stabala oštećen u raznim razaranjima te da su građani
sadili stabla samostalno pred svojim domovima, no sada Grad Vukovar ima djelatnicu
zaduženu za hortikulturu te je u tijeku izrada GIS-a kojim će biti utvrđeno gdje je svako stablo
u Vukovaru. Nakon toga će s pristupiti planiranoj sadnji no riječ je o dugotrajnom i skupom
procesu. Smatra da Vukovar može biti primjer mnogima u kontinentalnoj Hrvatskoj no vodit
će računa o drvoredima i parkovima.
J. Jukić - zanima je što je s proširenjem osnovnih škola Mitnica i Antuna Bauera te kada će
doći do najavljene jednosmjenske nastave.
D. Kobašević - odgovorio je kako je ove godine omogućen produženi boravak u svim
školama, a krajnji je cilj jednosmjenska nastava u svim školama. Prve na tome putu su
Osnovna škola Mitnica i Osnovna škola Antuna Bauera te je pri kraju izrada projektne
dokumentacije za potrebnim proširenjem kapacitete škola u kojima se jednosmjenski rad
očekuje od sljedeće školske godine.
A. Pribičević - ukazao je na ruševno stanje Doma tehnike u Borovu naselju te upitao je li
obnova istoga u planu.
Gradonačelnik - odgovora kako je problem pitanje namjene i realnosti potrebe obnove s
obzirom na broj stanovnika Borova naselja. Napominje i problem vlasništva, s obzirom da je
Dom tehnike još uvijek u vlasništvu tvrtke Borovo te da će rješenje pitanja Doma tehnike
morati pričekati s obzirom na realizaciju Intervencijskog plana Grada Vukovara i druge
projekte. Dodaje da ozbiljnih privatnih inicijativa nema. Kaže da je Klub podvodnih
aktivnosti iskazao potrebu za izgradnjom svog objekta gdje bi iskoristili kosi spust prema
Dunavu kod Doma tehnike. S obzirom da je riječ o jedinoj udruzi tog profila na području
Grada Vukovara stalo im je da imaju kvalitetne uvjete za rad. Spominje kako je dosta
objekata iz prijašnjih vremena koji su ostali devastirani i traže im namjenu.
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S. Kolar - podsjeća na pitanje postavljanja klupa u Ulici Blage Zadre. Drugo pitanje ispred
Kluba je apeliranje na fleksibilnost Grada Vukovara s obzirom na povrat sredstava udruga jer
se mnogo toga iz plana nije moglo ispuniti zbog situacije s epidemijom koronavirusa.
D. Čulig - odgovara kako su postavili dvije klupe u Ulici Blage Zadre na lokacijama gdje je to
bilo moguće, dodaje da uz sam nogostup nema smisla postavljati s obzirom na sigurnost.
D. Kobašević - objašnjava kako udruge koje nisu provele aktivnosti kako su planirali po
zakonu moraju poslati zahtjev za prenamjenom sredstava, tj prenamjenom aktivnosti.
Napominje da se udruge mogu javiti službenicima u Grad i pronaći će neko rješenje. Za
isplate kaže da idu sukladno dinamici punjenja proračuna. Grad će poštivati svoje obveze no
udruge moraju podnijeti zahtjev za prenamjenu sredstava.
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 (18)
usvojen.
DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za članove u Vijeću za domovinski pijetet,
mir i razvoj
(Izvjestiteljica: D. Benaković)
2. Donošenje Odluke o upravljanju Memorijalnim spomen obilježjem Domovinskog rata
"Vodotoranj Vukovar"
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
3. Prijedlozi i informacije
TOČKA 1.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIJEDLOGU KANDIDATA ZA ČLANOVE U VIJEĆU
ZA DOMOVINSKI PIJETET, MIR I RAZVOJ
Uvodno obrazloženje dala je D. Benaković – predsjednica Odbora za izbor i imenovanje.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
J. Jukić - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se.
S. Kolar - ispred Kluba SDSS-a – suzdržan.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“ i 4 glasa
„SUZDRŽAN“ (SDSS, SDP) donosi
OdlukA
o prijedlogu kandidata za članove u Vijeću za domovinski pijetet, mir i razvoj
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 2.
DONOŠENJE ODLUKE O UPRAVLJANJU MEMORIJALNIM SPOMEN
OBILJEŽJEM DOMOVINSKOG RATA "VODOTORANJ VUKOVAR"
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić - predsjednik Odbora za poslovnik, statut 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. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se.
J. Jukić - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se.
S. Kolar - ispred Kluba SDSS-a – suzdržan.
U raspravi je sudjelovala B. Gaća.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 2
glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi
ODLUKa
o upravljanju Memorijalnim spomen obilježjem Domovinskog rata
"Vodotoranj Vukovar"

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
PRIJEDLOZI I INFORMACIJE
Dovršeno u 8.50 sati.
Zapisnik vodila
Anita Sesvečan

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.
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