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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

s 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane 21. srpnja 2021. u Gradskoj 

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

Prozivkom se utvrđuje kvorum vijećnika. 

Nazočni vijećnici: David Vlajčić, Robert Rapan, Domagoj Bilić, Jasmina Jukić, Radivoj 

Đurić, Nemanja Savanović, Sava Manojlović, Vedran Vuleta, Igor 

Naletilić, Nikola Mažar, Krešimir Raguž, Majda Jakša, Igor Gavrić, 

Stjepan Mađarac, Zoran Rokvić, Dejan Drakulić, Željko Sabo, Srđan 

Milaković, Nenad Bučko 

Odsutni:   / 

Ostali nazočni: Ivan Penava – gradonačelnik 

Filip Sušac - zamjenik gradonačelnika 

Pročelnici –V. Šibalić 

J. Paloš – voditelj odsjeka za predškolski odgoj, školstvo, visoko 

školstvo i sport 

B. Knežević – viši savjetnik za energetsku učinkovitost 

Boško Šašić – viši savjetnik specijalist za opće poslove, poslove 

gradskog vijeća i mjesne odbore 

A. Lovrić – viša stručna suradnica za opće poslove 

D. Tišov- direktor tvrtke Vodovod grada Vukovara d.o.o. 

I. Štrangarević – direktor tvrtke Komunalac d.o.o. 

 

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 19 vijećnika te se konstatira 

kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

Usvajanje skraćenog zapisnika s konstituirajuće sjednice održane 16. lipnja 2021. 

godine. 

Nenad Bučko ima primjedbu - traži da se prilikom glasovanja upiše koliko je vijećnika 

iz pojedine stranke glasovalo po svakoj točci dnevnog reda. 

Vedran Vuleta ima primjedb -: pod trećom točkom u tekstu piše komisija umjesto 

odbor. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje skraćenog zapisnika, s usvojenim 

primjedbama, s konstituirajuće sjednice, održane 16. lipnja 2021. i isti je jednoglasno (19) 

usvojen. 

 

Aktualni sat gradonačelnika. 

Nikola Mažar - uputio je pitanje vezano za donošenje Odluke o ustrojstvu upravnih tijela 

Grada Vukovara, naglašavajući kako je razvidno da dolazi do povećanja upravnih odjela s 

osam na deset, ali i do povećanja uposlenih djelatnika, a posljedično i do povećanja rashoda. 

Nastavlja da se rashodi povećavaju za cca 2 mil kuna, a rashodi za bruto plaće za 

1.200.000,00 kn. S obzirom da je sistematizacija provedena prije nepune pola godine, kada su 

neki djelatnici ostali neraspoređeni, tj. kada su njihova radna mjesta ukinuta što je 

obrazloženo dovoljnom količinom djelatnika na tim poslovima, radi se nova sistematizacija 

kako bi se zaposlili novi djelatnici. Pita koja je razlika između te dvije sistematizacije. Moli i 

pisani odgovor o trenutnom broju zaposlenih u Gradu Vukovaru. 

Gradonačelnik – kaže da se ne radi o povećanju upravnih odjela, već o osam upravnih odjela 

koliko ih je i bilo i o dvije službe. Dodaje kako se u ovom slučaju ne radi o sistematizaciji 

radnih mjesta, već o Odluci o ustrojstvu Grada Vukovara gdje se raspravlja o upravnim 

tijelima Grada Vukovara, stoga pitanje smatra nejasnim.   
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Predsjednik – čita članak 52. stavak 2 poslovnika te upućuje vijećnika da jasnije postavi 

pitanje. 

Nikola Mažar – dodaje kako u obrazloženju Odluke o ustrojstvu stoji prikaz stanja i razlozi za 

donošenje akta i da je trenutno 6 upravnih odjela i 2 službe, a nakon predloženih izmjena za 

novi ustroj upravnih tijela Grada Vukovara predloženo je 7 upravnih odjela, Ured 

gradonačelnika i 2 službe što znači da je od trenutnih 8 upravnih tijela predloženo 10 upravnih 

tijela te će o istome postaviti dodatna pitanja pod točkom dnevnog reda. 

Dejan Drakulić - pita postoji li studija o utjecaju na biljni i životinjski svijet u rijeci Vuki, na 

čijoj obaloutvrdi se odvijaju radovi. Primijetio je i kako rijeka Vuka sve više liči na Bosut. 

Gradonačelnik - kaže kako postoje sve odluke sukladno zakonskim uvjetima i propisima te 

kako sukladno tome zasigurno postoji i mišljenje o utjecaju na okoliš spomenutog projekta. 

Dodaje kako je problematika vezana za pad vodostaja kroz godine i posljedično bujanje 

vegetacije. 

Dejan Drakulić – dodaje kako je vegetacija dobra podloga za komarce i probleme koji se 

kasnije mogu pojaviti u nekim drugim situacijama. Nada se kako će moći dobiti uvid u 

dokumentaciju u nadležnim odjelima. 

Igor Gavrić - postavlja dva pitanja, jedno u osobno ime, a drugo ispred Kluba vijećnika. Hvali 

radove u gradskoj četvrti Sajmište te pita kada će uslijediti sanacija Ulice SR Njemačke, dok 

je drugo pitanje vezano za tematiku izgradnje sportskog igrališta za građane Sajmišta. 

Gradonačelnik – kaže da je najprometnija Duga ulica koja je i postojeća obilaznica, 

najkritičnija je bila Bogdanovačka ulica i odlučili su se za projektiranje prve faze kao i 1. faze 

obnove Ulice SR Njemačke. Njezina sanacija predviđena je u fazama zbog problematike stare 

kanalizacije koja će se konzervirati i dovesti svrsi te spriječiti urušavanje. Po pitanju 

sportskog igrališta u gradskoj četvrti Sajmište ističe kako svi prijedlozi dolaze u obzir te je 

Grad otvoren za takve opcije na dobrobit građana toga dijela grada. Grad ima SRC Lijeva 

bara koji se nalazi između Mitnice i Sajmišta i velik dio gradske četvrti Sajmište tamo 

gravitira. U blizini se nalazi i igralište OŠ Antuna Bauera sa sadržajima koje koriste građani 

kao i igralište kod OŠ Nikole Andrića. 

Igor Gavrić – kaže da će naći lokaciju koja bi bila adekvatna za dio gradske četvrti koji nije u 

blizini spomenutih igrališta i sportskih terena. 

Stjepan Mađarac - postavio je pitanje vezano za skulpturu slova „V“ na ulazima u Vukovar te 

pita zašto ista nije postavljena na ulazu u grad iz smjera prigradskog naselja Sotin budući je 

ista postavljena na ulazu u Bogdanovce, koji su druga Općina. Dodaje kako je stvoren nesklad 

koji treba protumačiti građanima.  

Gradonačelnik - pojašnjava kako je prilikom odlučivanja o lokacijama postavljanja skulpture 

odlučeno kako će se ona postaviti na području koje podrazumijeva pojam obrane grada 

Vukovara u najkritičnijem vremenu. Kaže kako se ne radi o administrativnim granicama. 

Stjepan Mađarac – kaže kako je to građanima teško objasniti jer je Sotin mjesto koje je dalo 

veliku žrtvu u početnoj obrani. Smatra da se to trebalo uzeti u obzir. 

Gradonačelnik – kaže da se vrlo ozbiljno pristupilo osmišljavanju cijelog projekta, uključen je 

širok krug ljudi od nacionalne do lokalne razine. Sagledali su sve situacije od Berka nadalje.   

Srđan Milaković - postavlja pitanje vezano za održavanje zelenih površina u vlasništvu Grada 

Vukovara, za koja smatra kako se nedovoljno održavaju. Naglašava kako Odluka o 

komunalno redu propisuje da su vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni održavati 

okućnice, vrtove, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine koje gledaju na javnu 

površinu urednima i čistima te na način koji omogućava sigurno kretanje. Okućnice, vrtovi, 

neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine moraju se koristiti, odnosno svojim 

stanjem i izgledom ne smiju narušavati izgled okolnih površina. Sjeća se da je svojevremeno 

Grad slao opomene korisnicima koji se ne ponašaju uredno no svjedok je kako se ni Grad kao 
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vlasnik ne ponaša uredno kada je u pitanju održavanje zelenih površina. Na taj problem skreće 

pozornost te moli da se o istom povede računa.  

Gradonačelnik - kaže kako će se situacija vezana za tu tematiku razmotriti te učiniti sve što je 

moguće da se takva aktivnost poveća na još veću razinu, iako trenutnu situaciju smatra 

zadovoljavajućom. 

Nenad Bučko - uputio je pitanje gradonačelniku vezano za digitalizaciju Gradske uprave. Pita 

može li se očekivati digitalizacija Gradske uprave u smislu cjelovite komunikacije digitalno. 

Smatra da treba težiti efikasnijem radu. Misli da bi vijećnici trebali imati tablete koje bi 

zadužili na vrijeme trajanja mandata.  

Gradonačelnik - ističe kako digitalizaciji treba težiti, no kako nekada to nije u potpunosti 

jednostavno. Grad Vukovar otvoren je za sve prijedloge i opcije koji su u interesu građana 

Grada Vukovara i poboljšanju usluga Gradske uprave. 

Nenad Bučko – smatra da su neki napravili iskorak u digitalizaciji te da bi mogli upotrijebiti 

već gotove modele. 

Krešimir Raguž – postavlja pitanje vezano za trenutne radove na izgradnji biciklističke staze 

od Novog groblja do Slavije. Putem medija i stranice Grada vidljivo je kako su 29. travnja o.g 

otvoreni radovi i kako je potpisan ugovor s izvođačem 20. travnja. Nakon otvaranja radova 

29. travnja 2021. izvođač radova, tvrtka Komunalac d.o.o. Vukovar je 6. svibnja zatražila 

suglasnost za izvođenje radova od Hrvatskih cesta. Hrvatske ceste su dostavile suglasnost 12. 

svibnja, dva tjedna nakon početka izvođenja radova, a u suglasnosti stoji da je predviđen 

početak radova po izdavanju suglasnosti. Shodno tome postavlja pitanje kako je moguće da je 

gradonačelnik medijski to popratio i otvorio radove koji nisu imali sve predviđene dozvole i 

suglasnosti. 

Gradonačelnik – za detaljan odgovor će zamoliti direktora tvrtke Komunalac. Nastavno kaže 

kako ga puno više smeta što čitav niz projekata u Programu obnove komunalne infrastrukture 

koje je potpisao sa Vladom RH krajem 2016., pa 2018. sam projekt gdje su sve nerazvrstane 

ceste uključivši i biciklističku stazu navedenu u projektu, potpisane od strane Vlade, 6 

ministara i 3 direktora velikih poduzeća, a ni metar nije financiran. 

Igor Štrangarević – odgovara da su radovi prije suglasnosti započeli na dijelu zelene površine, 

koja ne pripada uz državnu cestu za koju je potrebno tražiti suglasnost. 

Krešimir Raguž – kaže da se suglasnost odnosi na točno izvođenje radova za izgradnju 

biciklističke staze uz državnu cestu Vukovar, dionica Trg Slavija, Ulica bana Jelačića, 

raskrižje Vučedol i nije pisao dio zelene površine i zato je postavio to pitanje. 

Vedran Vuleta – pohvalio je izgled nove tržnice i upitao postoji li plan uređenja prostora stare 

tržnice.  

Gradonačelnik - kaže kako postoje idejna rješenja, no predmetni prostor je još uvijek u 

imovinskopravnom sporu, što koči pokretanje radova. Na prostoru gdje se nalazila tržnica 

imaju plan da otkupe objekt gdje se nalazi ribarnica kako bi sve objedinili za neku buduću 

nakanu. Riječ je o visokovrijednom prostoru u centru grada, gdje bi bilo lijepo vidjeti trg, 

parkirališta s podzemnom garažom i poslovnim prostorima no dok ne završi sudski proces ne 

mogu realizirati ništa. 

Domagoj Bilić - postavlja pitanje vezano za nedavno istraživanje Instituta javnih financija 

koji je Grad Vukovar, po pitanju proračunske transparentnosti, ocijenio odličnom ocjenom.  

Gradonačelnik – komentira da je to lijepo čuti te kako su sve informacije javno dostupne, iako 

je u projekcijama i planiranjima budućih razdoblja nekada teško biti u potpunosti jasan i 

transparentan. 

Robert Rapan – postavit će dva pitanja, jedno u osobno ime, a drugo ispred Kluba vijećnika. 

Prvo pitanje vezano je za izgradnju nove biciklističke staze; zanima ga hoće li ona biti 

produžena do Slavije, odnosno od Slavije do centra grada.  
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Gradonačelnik – kaže kako je produženje biciklističke staze u planu i naručen je projekt 

produljena do Trga Slavija te ističe da Grad ostaje otvoren za prijedloge i sugestije po tom 

pitanju. Postoje biciklističke staze od zapadnog ulaza u grad do Memorijalnog groblja s 

prekidom u središtu grada uzrokovanim radovima na obaloutvrdi rijeke Vuke i stanjem oko 

hotela Dunav i budućim radovima na uređenju obaloutvrde rijeke Dunav. Bila je inicijativa 

građana da se prometuje korzom no u pokušaju da na to utječe prometna struka je stava da to 

ne može biti prohodno za bicikliste radi sigurnosti građana na kojem tragu će nastaviti 

promišljati i dalje. 

Robert Rapan - drugo pitanje je vezano za stavljanje u funkciju marine za vezanje brodica. 

Pita hoće li biti još radova. Određeni broj brodica i čamaca je tamo parkirano, mora se 

preskakati preko pristupnog mosta što daje naslutiti kako marina još službeno nije puštena u 

promet. Nije jasno hoće li se još što graditi.  

Gradonačelnik - po pitanju stavljanja u funkciju marine pojašnjava kako se njeno stavljanje u 

uporabu očekuje krajem ljeta. Došlo je do poteškoća oko financiranja i spore administracije 

no ističe kako će u dogledno vrijeme isto pokušati riješiti na adekvatan način. Radi izbora i 

drugih napetosti stvari stoje što nije opravdanje pred korisnicima i građanima jer je ona 

trebala biti u funkciji. Povukli su se novci za Grad Vukovar no cijela stvar nije bila dobro 

pripremljena što je i vidljivo. U planu je i još jedan novi projekt nove obaloutvrde, projekt u 

suradnji s Hrvatskim vodama, a koji je i financijski zahtjevan. Čekala se švicarska darovnica. 

Budući je riječ o 350 mil kn nije isto hoćete li to financirati iz vlastitih izvora ili ćete taj novac 

dobiti. Zapela je javna nabava za pero i 700 m lukobrana, vrijednosti 40 mil kn, na žalbama. 

No ne može ta priča trajati vječno, nada se početku radova u jesen kao i otvorenje marine 

kako bi je građani mogli koristiti. 

Majda Jakša - pita planira li se osnivanje mjesnih odbora na području Grada Vukovara, a to 

smatra dobrim u pogledu komunikacije s građanima.  

Gradonačelnik – promišljajući o tome proteklih godina odustalo se od tog ustroja. Pojašnjava 

kako je komunikacija između gradske vlasti i građana na odličnoj razini. Organiziraju se 

sastanci s građanima i javne tribine. Uzimajući u obzir sve aspekte, posebice veličinu grada i 

broj stanovnika, Grad Vukovar smatra kako za to trenutno ne postoji potreba. 

Majda Jakša – smatra da financiranje samih mjesnih odbora i ne bi bio problem što se vidi iz 

viška sredstava u proračunu, a Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara daje znatna sredstva 

za takve stvari. Konstatira da ima dosta starije populacije koja ne koristi internet i zato smatra 

da bi mjesni odbori bili korisni. 

Zoran Rokvić - pita planira li se uređenje dijela Borova naselja od Ulice dr. Ante Starčevića 

prema sportskom aerodromu. Smatra da je taj dio zapušten i pojavile su se lisice što nije 

problem samo za ljude već i za domaće životinje. 

Gradonačelnik - pojašnjava kako je za potrebe nove gospodarske zone Grad Vukovar otkupio 

sportski aerodrom, uskoro će se u blizini toga područja graditi i sportski nogometni kamp što 

će zasigurno doprinijeti razvoju i uređenja Borova naselja. Između tih područja ostavljeno je 

područje namijenjeno uređenju u vidu parka i sadržaja za rekreaciju. Na tom području ovih 

dana kreće sanacija nogostupa i postavljanje LED rasvjete. 

Nemanja Savanović - pita kada će Ulica Marka Marulića biti sanirana.  

Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac - pojašnjava kako je napravljen proboj kako bi se spojila 

ta dva dijela naselja s Ulicom 12 redarstvenika i planira se da predmetna ulica bude sanirana 

krajem godine. 

Jasmina Jukić - pita u kojoj je fazi izgradnja dječjeg igrališta u gradskoj četvrti Mitnica. 

Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac - kaže kako je javna nabava u tijeku te se očekuje njezin 

završetak. Sukladno tome, uskoro očekuju početak realizacije navedenog projekta. 

Aktualni sat je završen 
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Predsjednik pita ima li netko prijedlog za dopunu Dnevnog reda. 

V. Vuleta – predsjednik Mandatnog odbora ima prijedlog za dopunu dnevnog reda 

„Donošenje Zaključka o početku obavljanja dužnosti zamjenice vijećnice u Gradskom 

vijeću“. 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda s dopunom te je isti 

jednoglasno (19) usvojen. 

 

DNEVNI RED 

1. Donošenje Zaključka o početku obavljanja dužnosti zamjenice vijećnice u Gradskom 

vijeću 

(Izvjestitelj V. Vuleta) 

2. Donošenje Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara  

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i gradonačelnik) 

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

područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2020. godini 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Kobašević) 

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

sportu grada Vukovara za 2020. godinu 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Kobašević) 

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig) 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig) 

7. Donošenje Odluke o usvajanu Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za 

2020. godinu. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić) 

8. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba iz područja društvenih 

djelatnosti Grada Vukovara u 2021. godini 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Kobašević) 

9. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi 

Grada Vukovara za 2021. godinu 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Kobašević) 

10. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vukovara za 2021. 

godinu 

(Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić) 

11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara i 

nezavisnih vijećnika 

(Izvjestitelji: J. Jukić i B. Šašić) 

12. Prijedlozi i informacije 
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TOČKA 1. 

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O POČETKU OBAVLJANJA DUŽNOSTI ZAMJENICE 

VIJEĆNICE U GRADSKOM VIJEĆU 

Uvodno obrazloženje dao je V. Vuleta predsjednik Mandatnog odbora.  

Rasprave nije bilo. 

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

ZAKLJUČAK 

o početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnice  

u Gradskom vijeću Grada Vukovara 

Dana 16. lipnja 2021. godine započelo je mirovanje mandata vijećnici Ljiljani 

Blažević. 

Vijećnicu kojoj mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenica 

vijećnice Majda Jakša. 

 

 Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O USTROJSTVU UPRAVNIH TIJELA GRADA 

VUKOVARA 

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

djelatnost i gradonačelnik. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave - protiv. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bučko, K. Raguž, D. Drakulić, gradonačelnik, D. Vlajčić, S. 

Milaković, predsjednik, D. Bilić, N. Mažar, D. Vlajčić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glasova „ZA“ (IP-

NL, HKS, Ž. Sabo), 7 glasova „PROTIV“ (HDZ, HNS, DSS) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ 

(SDSS) donosi 

ODLUKA 

o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara 
 

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI GRADA 

VUKOVARA U 2020. GODINI 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić predsjednica Odbora za financije i proračun i J. Paloš - 

voditelj odsjeka za predškolski odgoj, školstvo, visoko školstvo i sport. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – suzdržani. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bučko, V. Vuleta, I. Gavrić, J. Paloš i K. Raguž. 
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 11 glasova „ZA“ (IP-

NL, HKS, DSS i Ž. Sabo) i 8 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ, SDSS i HNS) donosi 

ODLUKA 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja  

društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2020. godini 

 

Tekst Odluke  prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA ZA 2020. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić predsjednica Odbora za financije i proračun i J. Paloš - 

voditelj odsjeka za predškolski odgoj, školstvo, visoko školstvo i sport. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – suzdržani. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Vlajčić i S. Milaković. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glasova „ZA“ (IP-

NL, HKS i Ž. Sabo) i 9 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ, SDSS, DSS i HNS) donosi 

ODLUKA  

o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 

grada Vukovara za 2020. godinu 

 

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić predsjednica Odbora za financije i proračun i B. 

Knežević - viši savjetnik za energetsku učinkovitost. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – suzdržani. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: J. Jukić, B. Knežević, S. Milaković, D. Drakulić i K. Raguž. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glasova „ZA“ (IP-

NL, HKS i Ž. Sabo) i 9 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ, SDSS, DSS i HNS) donosi 

ODLUKA 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 

za 2020. godinu 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić predsjednica Odbora za financije i proračun i B. 

Knežević - viši savjetnik za energetsku učinkovitost. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – suzdržani. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: K. Raguž, B. Knežević, S. Milaković i predsjednik. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 11 glasova „ZA“ (IP-

NL, HKS, DSS i Ž. Sabo) i 8 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ, SDSS i HNS) donosi 

ODLUKA o prihvaćanju 

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA 

GRADA VUKOVARA ZA 2020. GODINU. 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić predsjednica Odbora za financije i proračun i V. Šibalić 

– pročelnica UO za financije i nabavu. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – suzdržani. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. Milaković, V. Šibalić, predsjednik i I. Gavrić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glasova „ZA“ (IP-

NL, HKS i Ž. Sabo ) i 8 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ, SDSS, HNS i DSS)  donosi (vijećnik 

Z. Rokvić nije bio prisutan prilikom glasovanja) 

 

ODLUKA 

o usvajanju godišnjeg obračuna 

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje 

od 1 siječnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE PROGRAMA IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ 

PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI GRADA VUKOVARA U 2021. GODINI 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić predsjednica Odbora za financije i proračun i J. Paloš - 

voditelj odsjeka za predškolski odgoj, školstvo, visoko školstvo i sport. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave - suzdržani. 
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R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: V. Vuleta, J. Paloš i N. Mažar. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 11 glas ZA (IP-NL, 

HKS, DSS i Ž. Sabo) i 8 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ, SDSS i HNS)  donosi 

PROGRAM IZMJENA  

Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti  

Grada Vukovara u 2021. godini 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE PROGRAMA IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA VUKOVARA ZA 2021. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić predsjednica Odbora za financije i proračun i J. Paloš - 

voditelj odsjeka za predškolski odgoj, školstvo, visoko školstvo i sport. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave - suzdržani. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, J. Paloš, I. Gavrić i D. Vlajčić.. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glas ZA (IP-NL, 

HKS i Ž. Sabo) i 9 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ, SDSS, DSS i HNS)  donosi 

PROGRAM IZMJENA 

Programa javnih potreba iz kulture i tehničke kulture  

Grada Vukovara za 2021. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 

GRADA VUKOVARA ZA 2021. GODINU 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić predsjednica Odbora za financije i proračun i V. Šibalić 

– pročelnica UO za financije i nabavu. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – suzdržani. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: N. Bučko, V. Šibalić, K. Raguž, predsjednik, D. Drakulić, J. Jukić, 

I. Naletilić, V. Vuleta, F. Sušac i M. Jakša. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glasova „ZA“ (IP-

NL, HKS i Ž. Sabo ), 6 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ i DSS) i 3 glasa „PROTIV“ (SDSS i 

HNS) donosi  

ODLUKA 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje 

od 1 siječnja do 31. prosinca 2021. godine 
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Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO 

GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA KOJE IMAJU ČLANOVE 

U GRADSKOM VIJEĆU GRADA VUKOVARA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić predsjednica Odbora za financije i proračun i B. Šašić - 

viši savjetnik specijalist za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesne odbore. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – suzdržani. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

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

O D L U K A 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje 

imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara i nezavisnih vijećnika 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

N. Mažar – predlaže da se ubuduće sjednice održavaju u Ružičkinoj kući jer prostor 

omogućava prisustvovanje medija tijekom sjednica. 

J. Jukic – traži da se poprave stolice u Gradskoj vijećnici. 

 

Sjednica završila u 12.35. 

       

 

Zapisnik vodila       Predsjednik 

 

 

Anita Sesvečan       Željko Sabo, teolog 

 

 

 

 

 


