SKRAĆENI ZAPISNIK
s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane 26. listopada 2021. u Rodnoj
kući Lavoslava Ružičke, u Vukovaru, J. J. Strossmayera 25,, 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, Željko Sabo, Srđan Milaković, Nenad
Bučko
Odsutni:
Dejan Drakulić
Ostali nazočni:
Ivan Penava – gradonačelnik
Filip Sušac i Srđan Kolar- zamjenici gradonačelnika
Pročelnici –S. Tokić, M. Vlajčić, V. Šibalić, N. Gažo, D. Čulig, K.
Bilić, I. Mujkić, I. Antolović, J. Paloš, D. Dimić
I. Štrangarević – Komunalac d.o.o.
Z. Jukić – JVP Vukovar
R. Marić – Muzej grada Vukovara
I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar
J. Miškić- Gradska knjižnica Vukovar
V. Marijanović – VURA d.o.o.
Baketa – Tehnostan d.o.o.
R. Rac – HRV
D. Foriš – VGZ d.o.o.
M. Kulić – DV Vukovar 1
M. Latinović – DV Vukovar 2
D. Tišov – Vodovod grada Vukovara d.o.o.
D. Zeko – Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o.
Boško Šašić – viši savjetnik specijalist za opće poslove, poslove
gradskog vijeća i mjesne odbore
A. Lovrić iz Ureda gradonačelnika i predstavnici medija
Predsjednik je pročitao obavijesti kojima Nezavisna lista Ivan Penava upoznaje Gradsko
vijeće o prelasku vijećnika u stranku Domovinski pokret, a Hrvatska konzervativna stranka
prelazak vijećnika u stranku Hrvatski suverenisti.
Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 18 vijećnika te se konstatira
kvorum za rad i punovaljano odlučivanje.
Usvajanje skraćenog zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća održane 14. rujna 2021.
godine.
Primjedbi na zapisnik nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje skraćenog zapisnika s 2. sjednice, održane
14. rujna 2021. i isti je jednoglasno (18) usvojen.
Aktualni sat gradonačelnika.
N. Bučko - zatražio je od gradonačelnika da potvrdi činjenicu kako za vrijeme lokalnih izbora
u njihovom međusobnom kontaktu nije bilo razgovora o funkcijama, pozicijama i radnim
mjestima te da do stvaranja vladajuće većine nije došlo zbog isključivo političkih okolnosti.
Gradonačelnik – odgovara kako u razgovorima takve vrste nije čuo neprihvatljive i
nerazumljive stvari.
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S. Milaković - komentira temu zapošljavanja u Gradskoj upravi Grada Vukovara te kaže kako
nije nepoznato da velik dio javnosti to doživljava kao stvar forme i da se rezultati mogu
prognozirati unaprijed. Dodaje kako se mogu povući relacije u rodbinskim odnosima,
stranačkoj pripadnosti, nekim poslovnim odnosima između zaposlenih u upravi, institucijama
i firmama, a još je gora stvar što se u gradskim tvrtkama zapošljava bez natječaja što je i
zakonito. Sve to izaziva sveopće nepovjerenje i nezainteresiranost građana, a mlade isključuje
iz zajednice i time ih se tjera u inozemstvo. Navodi kako je „grad Penavin, Županija HDZova, Zajedničko vijeće općina s okolnim srpskim stanovništvom SDSS-ovi“ te pita što je s
onim građanima Vukovara koji nisu simpatizeri ni jedne nabrojane skupine, čiji su oni i kakve
su njihove šanse. Pita se zašto gradonačelnik nije iskoristio priliku da znanje i vještine budu
presudni prilikom odabira kadrova.
Gradonačelnik – ističe da kada je riječ o natječajima, nikada ne govori o gospodarskom
segmentu gdje nikada nije postojala priča o netransparentnosti, što uvelike govori i svjedoči o
radu u Gradskoj upravi te nadalje ističe činjenicu kako su nerijetki slučajevi da se na raspisane
natječaje za radna mjesta u Gradu Vukovaru ne javljaju ljudi iz Vukovara te poslove dobiju
ljudi iz drugih gradova, što konstataciju da je zapošljavanje „stvar forme“ čini uvelike
upitnom.
S. Milaković – ističe da je potrebno vratiti povjerenje ljudi jer je očito da su povjerenje,
transparentnost, zakonitost, nepristranost i kriteriji koji se traže u natječajima izgubljeni.
S. Mađarac - postavio je pitanje vezano za instalaciju rukohvata na stepenicama koje
povezuju Novo groblje Dubrava s Memorijalnim grobljem žrtava iz Domovinskog rata.
Dodaje da se u zgradi na Trgu hrvatskih branitelja 1 s lije strane nalaze prostorije koje koriste
udruge proistekle iz Domovinskog rata, a desno su prostorije koje koriste političke stranke. U
produžetku desnih prostorija postoji prostor kojeg treba urediti i napraviti nadstrešnicu kako
bi prostor mogli koristiti prilikom okupljanja. Pita bi li se to moglo financirati iz proračuna.
M. Vlajčić – odgovara da će uvidom u prostorni plan te izgrađenosti parcele vidjeti što je
moguće učiniti na zgradi na Trgu hrvatskih branitelja.
D. Čulig - pojašnjava kako je Grad Vukovar takav upit već uputio nadležnima, a to je
Ministarstvo hrvatskih branitelja te je uslijedio odgovor kako će se na groblju svojevremeno
raditi alternativni prilazi.
N. Mažar – nastavno na pitanja s prve i druge sjednice Gradskog vijeća pita je li doneseno
rješenje kojim je jedan djelatnik Grada Vukovara neraspoređen unatoč ocjeni „Odličan“ za
svaku godinu i činjenici da mu se plača sufinancira iz projekata EU fondova, a samo zato jer
je u izbornoj kampanji dao podršku kandidatu koji nije na vlasti. Pita je li neraspoređen samo
jedan djelatnik. Komentira kako je apsurdno što spomenuti djelatnik radi na radnom mjestu
viši stručni suradnik u UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, kojeg
smatra ključnim odjelom u Gradu Vukovaru, a koji je nakon nove sistematizacije spao na dva
djelatnika što pokazuje koliko Grad brine o najvažnijem segmentu.
Gradonačelnik – odgovor će proslijediti u pisanom obliku.
J. Jukić - postavlja pitanje vezano za radove na izgradnji Ekonomske škole u blizini naselja
Olajnica i tzv. „Rupa“, a koji građanima stvaraju buku.
D. Čulig – pojašnjava kako je u samom postupku izrade projektne dokumentacije Ekonomske
škole planirana određena količina nosivog materijala ispod buduće sportske dvorane i s tim
postupkom je započeto, no samim iskopom došlo se do podloge koja je izrazito loša i ona se
mora produbiti te su se, radi rokova koji se trebaju poštivati, složili s izvođačem radova da
rade samo nasipavanje i ta faza u svojoj završnici. Moli građane za još malo strpljenja.
D. Vlajčić – postavlja pitanje vezano za novi natječaj o stipendiranju učenika i studenata s
područja grada Vukovara.
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D. Dimić - pojašnjava kako je natječaj u tijeku i traje do 29. listopada te kako je Grad
Vukovar i ove godine za tu namjenu osigurao 1.600.000,00 kuna. Dodaje kako je do sada
pristiglo 121 prijava i temeljem prethodnih godina isplata će ići krajem siječnja.
I. Naletilić - pohvalio je velika ulaganja Grada Vukovara u sportsku infrastrukturu kao što su
energetska obnova sportske dvorane u Borovu naselju, nadstrešnicu i boćalište na Lijevoj bari
i atletski stadion u Vukovaru te upitao za informacije o aktualnostima u tome pogledu.
F. Sušac - pojašnjava kako slijedi modernizacija sportske dvorane u Borovu naselju (rasvjeta i
sustav grijanja), kako su u tijeku radovi na izgradnji novog, natkrivenog boćališta u sklopu
ŠRC Lijeva Bara koje bi trebalo biti završeno do kraja godine kao i da su radovi na izgradnji
gradskog stadiona privedeni svome kraju te je tehnički pregled istoga uspješno prošao.
R. Đurić - pita o tijeku izgradnje biciklističke staze u Ulici Bana Josipa Jelačića.
D. Čulig - pojašnjava kako je Grad Vukovar dopunio projekt Hrvatskih cesta te će time
biciklistička staza biti dio i Trga Slavija, trenutno se premještaju hidranti na toj trasi a
završetak radova na njenoj izgradnji očekuje se do polovice mjeseca studenoga.
K. Raguž - upitao je za obrazloženje Odluke Skupštine o povećanju cijene vode. Po njegovim
kalkulacijama očekuje povećanje za cca 10%. Pita je li u funkciji odvodnja s pročišćavanjem i
dodaje kako će s tim povećanje cijene biti preko 20% sukladno cijenama na stranicama
Vodovoda grada Vukovara.
Gradonačelnik – odgovara kako bi i sam volio da mu Vlada objasni zašto je cijena goriva
porasla, a poskupilo je sve i puno bi pitanja mogli uputiti na političke adrese. Poskupio je i
plin 110%. Pojašnjava da kako predsjednik Skupštine Vodovoda nije potpisao ništa sam jer
skupština ne pokriva samo grad Vukovar već i okolne Općine. Odluka je bila jednoglasna jer
postoje akti koji tu cijenu determiniraju i sukladno kojima se treba ponašati. Naglašava da na
tijela i na akte netko ima utjecaj, Gradsko vijeće i gradonačelnika nemaju, ali većina u Saboru
i Vlada RH imaju.
D. Tišov – odgovara da se cijena od 2012. nije mijenjala, a već tada nije bila dostatna da bi
pokrivala redovne troškove Vodovoda što je dovelo do toga da se i naknada za razvoj knjiži
kao prihod kako bi Vodovod iskazivao prihod od 2012., a trebao je to biti odgođeni prihod što
je morao ispraviti i prikazati kao gubitak od cca 12 mil kuna. Dalje govori o doprinosima za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i napominje da je od 2018. Na državnoj razini neko
protumačio da su ti doprinosi potpore male vrijednosti i samim time na iznos od 200.000 eura
kolika je potpora male vrijednosti Vodovod ima troškove od 900.000,00 kn godišnje i ne
samo Vodovod već svaki gospodarstvenik na području grada koji zapošljava na području
grada Vukovara radi jedne odluke Vlade, jednim nepromišljenim potezom napravljene su
štete u iznosu da oni mirovinsko i zdravstveno moraju plaćati, a do te odluke nisu trebali. To
je još jedan element radi kojeg je Vodovod morao izmisliti 900.000,00 kn nakon što isplati
200.000,00 kn de minimis potpore. Spominje i korekcije i sustege koje je Vodovod plaćao u
proteklom razdoblju, odgodu ulaganja i investiranja u strojeve i u zadnje tri godine. Spominje
i solarnu elektranu koja je bila korak ispred kako bi napravili uštede za buduća razdoblja jer
po stanju na buzri struja je poskupila za 60-80%. S tom solarnom elektranom će proizvoditi
62% električne energije za potrebe proizvodnje pitke vode i samim time taj dio građani neće
osjetiti što bi trebali pustiti u pogon od 1. studenoga. Što se tiče same cijene vode nije točan
izračun vijećnika jer uzima paušalnu stavku iz računa, račun za vodu sastoji se od fiksnog i
varijabilnog dijela, naknade za razvoj i naknade koje naplaćuju Hrvatske vode. Fiksni dio se
odnosi na fiksni dio vode i fiksni dio odvodnje i pokriva fiksne troškove Vodovoda grada
Vukovara. Varijabilni dio se odnosi na varijabilni dio cijene vode i varijabilni dio cijene
odvodnje. Dodaje da na području grada Vukovara naknada za razvoj, koju je donijela
Skupština, je smanjena s jedne kune na pedeset lipa. Naglašava da račun treba sagledati u
cijelosti. U konačnici, korisniku, fizičkoj osobi, koja troši prosječno 20 m3 vode mjesečno,
račun će porasti za 5,52% što se odnosi isključivo na fiksni dio, a varijabilni dio cijene se nije
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mijenjao, odnosno povećao se za sedam lipa tj 13% PDV-a. Cilj je bio opteretiti kućanstva u
kojima nitko ne živi ili ne boravi. Puno je napuštenih kućanstava gdje se ne održavaju
instalacije i stava su da i oni trebaju sudjelovati u investiranju u samim investicijama
vodoopskrbe i odvodnje. Nadalje kaže da je Vodovod 2017. godine zapošljavao 111
djelatnika, danas ih je 97 što je ušteda od 1.500.000,00 kn godišnje, a i dalje sustav
funkcionira, ulaže se i održava, imaju projektne investicije. Ističe da su računi pravnim
osobama, odnosno gospodarstvenicima, umanjeni za 20% i više ovisno o potrošnji.
Po pitanju azbestnih cijevi, što je bilo pitanje na prošloj sjednici, kaže da one nisu štetne za
ljudsko zdravlje već je štetna azbestna prašina u trenutku drobljenja i lomljenja. Bio bi sretniji
kad bi se spominjali oni cjevovodi koji su zamijenjeni na području grada Vukovara. Na 382
km mreže postotak azbestnog cjevovoda na cijelom distributivnom području je 16,2%, na
području Grada Vukovara je to 15% i iznosi 30 km. Trenutno je 15 km isprojektiranog
cjevovoda, 11 km u fazi projektiranja što čini ukupno oko 25 projektne dokumentacije koja će
biti završena tijekom iduće godine, a financiranje ovisi od Hrvatskih voda i određenih
projekata na koje će aplicirati, no smatra da je bitno imati pripremljenu dokumentaciju kako
bi mogli ulagati i mijenjati te cijevi koje su još pod zemljom.
K. Raguž – pitanje je postavio za Grad Vukovar, a odgovorima kojima se referiraju na poteze
Vlade i države smatra da oni kao saborski zastupnici mogu pitati u Saboru gdje je takvim
pitanjima i mjesto. U pitanju se nije referirao na paušalni dio računa već na račun u cijelosti,
na dio koji građani plaćaju.
V. Vuleta - zanima ga tijek radova na obnovi Osnovne škole Nikole Andrića, kada će biti
završeni radovi.
F. Sušac – kaže da obnovu Ministarstvo financira s 80%, Vukovarsko-srijemska županija s
10% i Grad Vukovar s 10%, a s obzirom na udio financira tolika je i njihova uloga i ovlast u
provedbi samog projekta. Sukladno svim ugovorima 21. listopada je bio krajnji rok za
izvršenje radova. Izvještava o stvarnom stanju, a to je da radovi još nisu završeni te da je
potrebno izvesti unutarnje radove postavljanja parketa i slično. Sukladno riječima izvođača,
nedostatke koji nisu izvršeni u zadanom roku biti će završeni što prije. No, podsjeća da
ministarstvo treba raspisati natječaj za opremanje, ali natječaj još nije raspisan.
S. Manojlović - postavio je pitanje vezano za rasvjetu na šetnici uz Vuku, koja već neko
vrijeme nije u funkciji.
D. Čulig - pojašnjava kako su rasvjetu pokušali sanirati modificiranjem postojećih rasvjetnih
tijela, a kako Grad Vukovar ne bi morao ići u nabavu novih. No, taj način nije polučio
rezultate, stoga je u tijeku nabava novih, istih lampi te će tijekom mjeseca studenog rasvjeta
biti sanirana.
I. Gavrić - postavit će dva pitanja. Prvo pitanje vezano je za sanaciju oštećenog križa u Ulici
Vijeća Europe broj 119.
Gradonačelnik – odgovara da će križ biti saniran.
I. Gavrić - Drugo pitanje, u ime Kluba vijećnika, vezano je za postavljanje pokazne ploče na
križanju ulica Bogdanovačke i Duge ulice.
D. Čulig - rekao je kako će, ako je prijedlog utemeljen i ima smisla, pokazna ploča biti
postavljena.
D. Bilić - pita za tijek radova na izgradnji kružnog toka kod Osnovne škole Antuna Bauera.
F. Sušac - pojasnio je kako Grad Vukovar nije investitor, no sukladno informacijama, radovi
su produljeni do 15. studenoga te se nada kako će prometnica tada službeno biti puštena u
pogon.
Z. Rokvić - postavlja pitanje o radovima u Ulici Jana Bate u Borovu naselju. Zanima ga da li
radove plaćaju građani.
D. Čulig - odgovara se ponovno asfaltira dio nove šetnice jer izgrađeni asfalt nije bio
zadovoljavajuće ravnine, a što je dodatni trošak izvođača radova.
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Aktualni sat je završen
Predsjednik pita ima li prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda.
Pročelnik UO za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo predlaže dopunu Dnevnog reda
 Donošenje Odluke o odobravanju nacrta Ugovora o koncesiji za obavljanje uslužne
djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika za područje grada Vukovara
– prijedlog je jednoglasno (17 – vijećnik I. Gavrić nije bio prisutan) prihvaćen
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda s dopunskom točkom te je isti
jednoglasno (17 – vijećnik I. Gavrić nije bio prisutan) prihvaćen
DNEVNI RED
1. Donošenje Zaključaka o dostignutom stupanju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i
dijaloga među građanima Grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima
srpske nacionalne manjine
(Izvjestitelji: R. Đurić i gradonačelnik)
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene i dopune Statuta
Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Kulić)
3. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja društvenih
djelatnosti Grada Vukovara u 2022. godini
(Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog dopune Općih uvjeta isporuke
usluge na Gradskoj tržnici Vukovar – javnoj tržnici na malo
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Antolović)
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje u 2021. godini političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada
Vukovara
(Izvjestitelji: J. Jukić i B. Šašić)
6. Donošenje Odluke o usvajanju obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2021. godine
(Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
7. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Hrvatski
dom Vukovar
(Izvjestitelj: I. Naletilić)

8. Donošenje Odluke o odobravanju nacrta Ugovora o koncesiji za obavljanje uslužne
djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika za područje grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
9. Prijedlozi i informacije

TOČKA 1.
DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O DOSTIGNUTOM STUPANJU RAZUMIJEVANJA,
SOLIDARNOSTI, SNOŠLJIVOSTI I DIJALOGA MEĐU GRAĐANIMA GRADA
VUKOVARA PRIPADNICIMA HRVATSKOG NARODA I PRIPADNICIMA
SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Uvodno obrazloženje dali su R. Đurić – predsjednik Odbora za zaštitu ljudskih prava i prava
etničkih i nacionalnih zajednica i manjina
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DOMOVINSKOG POKRETA – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HRVATSKIH SUVERENISTA – prihvaća se.
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N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave – prihvaća se..
U raspravi su sudjelovali: N. Mažar, gradonačelnik, S. Milaković, D. Vlajčić. S. Kolar, K.
Raguž, Z. Rokvić, V. Vuleta, predsjednik.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ (DP,
HS, Ž.Sabo, HDZ), 1 glasova „SUZDRŽAN“ (HNS) i 2 glasa „PROTIV“ (SDSS, DSS)
donosi
Z A K LJ UČ A K
Dostignuti stupanj razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima
Grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine je
na razini koja omogućava suradnju i suživot te se nisu stvorili preduvjeti za proširivanje
opsega osiguranih individualnih prava te propisivanje kolektivnih prava pripadnicima srpske
nacionalne manjine koji žive u Gradu Vukovaru i dopune Statutarne odluke kojom se
pripadnicima srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara priznaju nova prava.
Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 2.
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE STATUTA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i M. Kulić-ravnateljica DV Vukovar 1.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DOMOVINSKOG POKRETA – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HRVATSKIH SUVERENISTA – prihvaća se.
N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: Z. Rokvić i M. Kulić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17 - S.
Milaković nije prisutan) donosi
ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I
Daje se prethodna suglasno st na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića
Vukovar I, donesenog na sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 29. siječnja 2020., u tekstu
koji je sastavni dio ove Odluke.
Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
DONOŠENJE PROGRAMA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH
POTREBA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI GRADA VUKOVARA U
2022. GODINI
Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić predsjednica Odbora za financije i proračun i J. Paloš –
pročelnik UO za društvene djelatnosti.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DP – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS – prihvaća se.
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N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: K. Raguž i J. Paloš.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
PROGRAM IZMJENA I DOPUNA
Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti
Grada Vukovara u 2022. godini
Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG
DOPUNE OPĆIH UVJETA ISPORUKE USLUGE NA GRADSKOJ TRŽNICI VUKOVAR –
JAVNOJ TRŽNICI NA MALO

Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i I. Antolović - pročelnik Službe-vlastitog pogona.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DP – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS – prihvaća se.
N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost na nacrt prijedloga Dopune Općih uvjeta isporuke usluge
na Gradskoj tržnici Vukovar- javnoj tržnici na malo („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj
6/19.) Službe-vlastitog pogona Grada Vukovara, KLASA:011-01/17-01/6, URBROJ:2196/0110-21-5, u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.
Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA
ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE U 2021. GODINI POLITIČKIH
STRANAKA KOJE IMAJU ČLANOVE U GRADSKOM VIJEĆU GRADA
VUKOVARA
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 DP – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS – prihvaća se.
N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: K. Raguž, B. Šašić i S. Milaković.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
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ODLUKA
o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara i nezavisnih vijećnika
I.
U Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara i nezavisnih vijećnika
(„Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 7/21) u točki II., riječi:
„HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA –HKS
(4 vijećnika)
4.000,00 kn mjesečno,“
zamjenjuju se riječima:
„HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA –HKS
(3 vijećnika i 1 vijećnica)
4.100,00 kn mjesečno,“
II.
Razlika sredstava po ovoj Odluci isplatiti će se Hrvatskoj konzervativnoj stranci za
period od konstituranja Gradskog vijeća.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA
VUKOVARA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE
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 DP – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS – prihvaća se.
N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave - prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: K. Raguž, V. Šibalić, predsjednik, N. Mažar.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“ (DP, HS, DSS,
SDSS, HDZ i Ž. Sabo) i 1 glasom „SUZDRŽAN“ (HNS) donosi
ODLUKA
O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA
Proračuna Grada Vukovara za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 7.
DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA
JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dao je I. Naletilić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanja.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DP – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS – prihvaća se.
N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: N. Bučko, S. Milaković i predsjednik.
8

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ (DP,
HS, HDZ, Ž. Sabo, SDSS) i 2 glasova „SUZDRŽAN“ (DSS i HNS) donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
Imenuju se članovi Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
predstavnici Grada Vukovara:
1. Zdenka Buljan,
2. Anita Rapan Papeša
3. Željko Fekete
na mandatno razdoblje od četiri godine.
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 8.
DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRAVANJU NACRTA UGOVORA O KONCESIJI
ZA OBAVLJANJE USLUŽNE DJELATNOSTI KOMUNALNOG LINIJSKOG
PRIJEVOZA PUTNIKA ZA PODRUČJE GRADA VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i D. Čulig – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DP – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS – prihvaća se.
N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: N. Bučko, D. Čulig, D. Bilić, S. Milaković, predsjednik.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glas ZA (DP, HS,
DSS, HDZ, Ž. Sabo, sdss) i 1 glas „SUZDRŽAN“ (HNS) donosi
ODLUKA
odobravanju nacrta Ugovora o koncesiji za obavljanje uslužne komunalne
djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 9.
PRIJEDLOZI I INFORMACIJE
Sjednica završila u 11.50.

Zapisnik vodila

Predsjednik

Anita Sesvečan

Željko Sabo, teolog
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