SKRAĆENI ZAPISNIK
s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane 4. veljače 2022. u Rodnoj kući
Lavoslava Ružičke, u Vukovaru, J. J. Strossmayera 25, s početkom u 9,00 sati.
Prozivkom se utvrđuje kvorum vijećnika.
Nazočni vijećnici:
David Vlajčić, Robert Rapan, Domagoj Bilić, Jasmina Jukić, Radivoj
Đurić, Sava Manojlović, Vedran Vuleta, Igor Naletilić, Nikola Mažar,
Krešimir Raguž, Majda Jakša, Igor Gavrić, Stjepan Mađarac, Dejan
Drakulić, Nemanja Savanović, Željko Sabo, Nenad Bučko
Odsutni:
Zoran Rokvić, Srđan Milaković
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
D. Zeko – VURA d.o.o.
I. Štrangarević – Komunalac d.o.o.
D. Dejanović – JVP Vukovar
R. Marić – Muzej grada Vukovara
I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar
J. Miškić- Gradska knjižnica Vukovar
Ivan Krajnović – 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.
I. Szabo – Sportski objekti Vukovar
Marina Sekulić – Turistička zajednica
Mirela Janković – Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog
zajedništva d.o.o.
K. Čulo – Referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu
Sanja Tokić – pročelnica UO za opće poslove
B. Lovrić iz Ureda gradonačelnika i predstavnici medija
Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 17 vijećnika te se konstatira
kvorum za rad i punovaljano odlučivanje.
Usvajanje skraćenog zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća održane 22. i 27. prosinca
2021. godine.
Primjedbi na zapisnik nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje skraćenog zapisnika s 4. sjednice, održane
22. i 27 prosinca 2021. i isti je jednoglasno (17) usvojen.
Aktualni sat gradonačelnika
D. Bilić – prvo pitanje u ime Kluba vijećnika postavlja vezano za demografiju. Komentira
prve rezultate popisa koji se odnosi na Grad Vukovar i pad broja stanovništva. Smatra da,
neovisno o političkoj pripadnosti, trebaju zajedno krenuti u boljem smjeru. Činjenica je da
ima 15% manje stanovnika u odnosu na prethodni popis. Smatra da popis iz 2011. nije bio
realan o čemu su više puta govorili. Po njegovom mišljenju jedini popis po kojem se mogu
mjeriti je popis iz 1991; sve ostalo je prazan prostor o kojem se ne zna ništa konkretno.
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Vjeruje da je ovaj popis ispravan i pokazuje realne brojke. Pita gradonačelnika za komentar
na navedenu temu.
Gradonačelnik – odgovara kako je proteklih 10 godina procjena da u Gradu Vukovaru živi
između 18 i 22 tisuće ljudi, a navedeno se temelji na podatcima gradskih tvrtki, stoga je
ugodno iznenađen brojem koji je ovaj popis pokazao. Zna se da je popis stanovništva iz 2011.
bio netočan. Ove brojke pokazuju da je Grad Vukovar odradio odličan posao jer je broj
stanovnika, ako ne povećan, u određenoj mjeri zadržan. Postotak govori da smo 5% bolji u
odnosu na VSŽ, a to govori i da smo puno toga radili. Tomu su doprinijeli brojni mehanizmi
u vidu pomoći mladim obiteljima kroz razne demografske mjere, ulaganja u gospodarstvo i
grad, kadrovskog stambenog zbrinjavanja, inicijativa po pitanju dovođenja gospodarstvenika i
velikih tvrtki od pozivnih centara (HEP, Hrvatska pošta…) u Vukovar, ali i Hrvatske vojske i
Interventne policije. Sve je to rađeno dugi niz godina kako bismo napredovali. Govoreći s
pozicije gradonačelnika ističe kako niti jedne sekunde nije bilo kalkuliranja između interesa
grada i njegovih građana te strukture koje su na vlasti i da je njegov stav i interes uvijek bio
isti, a to je boljitak Grada Vukovara. Svjestan je situacije prethodnih 6 godina na što je
otvoreno i javno upozoravao. Katastrofalne brojke po pitanju broja stanovnika i Vukovarskosrijemske županije rezultat su pogrešnih politika i nezainteresiranosti za opstanak svih
ruralnih područja u RH te možemo reći kako je Vukovar dobro prošao, ali se ne trebamo
zavaravati jer pitanje je kako ćemo dalje opstajati s obzirom na činjenicu da broj stanovnika u
okolnim mjestima pada i teško je u takvom okruženju pronaći perspektivu za bilo koju
jedinicu lokalne samouprave. Ističe da je to problem koji se rješava na nacionalnoj razini i
dok na toj razini ne budu donesene određene mjere, teško je govoriti o napretku ovoga kraja.
Ističe i gospodarsku situaciju koja će dovesti do dodatnog iseljavanja i daljnje depresije, no
nažalost kvalitetnih odgovora na to nema i dok je tako, Hrvatska će tonuti spiralom iseljavanja
i demografske propasti.
D. Bilić – drugo pitanje postavlja vezano za cijene energenata, konkretno plina. S obzirom na
svjetsko i europsko tržište te trenutačnu geopolitičku situaciju koja je znatno drukčija u
usporedbi s protekle dvije godine, ističe kako mu je nejasno da nitko u državi nije
poduzetnicima i građanima dao signal što mogu očekivati u siječnju ove godine, znajući da su
burze plina intenzivno rasle još od prošle godine. Pita je li država povećala decentralizirana
sredstva za školstvo zbog najave povećanja cijena energenata.
D. Dimić – odgovara kako su decentralizirana sredstva u odnosu na prethodnu godinu
povećana za 11.000,00 kuna. Napravljen je raspored sredstava i predviđeno je povećanje
cijene energenata, no ako dođe do nekontroliranog povećanja rashoda za energiju, napravit će
se korekcije u odluci.
D. Drakulić – pohvalio je rekonstrukciju Ulice Cvjetno naselje na Sajmištu, no ističe
poteškoće s parkiranjem s kojima se susreću građani u Ulici dragovoljaca HOS-a s obzirom
na sužavanje ceste. Navodi kako je potreban parking za stanovnike navedenog naselja i
predlaže navedeno ili pak obilježavanje parkirnih mjesta ispred kuća.
Gradonačelnik - odgovara kako će uzeti u obzir ovaj prijedlog te ako postoji ideja za lokaciju,
istu će nadležni odjel razmotriti. Navodi kako nije u interesu zatrpati nogostupe, a ni da
građani plaćaju kazne.
D. Čulig – objašnjava kako je cesta na određenim dijelovima čak proširena. Kažnjena su
vozila većinom na poziv susjeda, a to su vozila onih osoba koja su svoja osobna vozila
ostavljala ispred ulaza u svoje dvorište. Bez obzira na navedeno, moguće je napraviti parking
prema prijedlogu.
S. Manojlović – postavlja pitanje gradonačelniku vezano za istraživanja prema kojima je Grad
od preuzimanja osnivačkih prava na vrhu liste 10 gradova RH koji su istaknuti po
izdvajanjima za obrazovanje.
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D. Dimić – odgovara kako je Grad Vukovar ponosan na ostvareni rezultat, a tomu su
doprinijele razne mjere poput produženog boravka, besplatne prehrane, pomoćnika u nastavi,
stipendiranje učenika i studenata, besplatan prijevoz učenika i studenata, besplatne bilježnice,
radne bilježnice, likovni pribor te atlasi.
R. Đurić – s obzirom na drastično poskupljenje energenata upitao je ima li Grad Vukovar u
vidu potpore za poduzetnike budući da još uvijek trpe posljedice izazvane pandemijom
COVID-19.
K. Bilić – odgovara kako je Grad Vukovar osigurao sredstva za potporu poduzetnicima i
poljoprivrednicima. Natječaj je planiran za prvi kvartal ove godine, a osim sredstava Grada
Vukovara i sredstva FORGV-a će biti usmjerena na poduzetnike.
N. Mažar – postavlja pitanje vezano za poskupljenje energenata i tvrtku Tehnostan d.o.o. koja
nije na vrijeme osigurala energente po pristupačnijim cijenama te upitao što je razlog smjene
direktora Tehnostana d.o.o.
Gradonačelnik - ističe kako posljednjih dana 70% medijskog prostora zauzima tema grijanja u
gradu Zagrebu s obzirom na porast cijene plina kao i izmjenjivanje optužbi gradonačelnika
Tomaševića i resornog ministra, člana Hrvatske demokratske zajednice, a koji ističe kako je
sve to odgovornost lokalne uprave, direktora, koji su propustili priliku osigurati niže cijene i
država se ne planira uplitati u to, čime vijećnik sam demantira ministra iste stranke. Nadalje,
ističe da su direktori koje su, bez obzira na stranačku pripadnost, smijenjeni jer njihovi
rezultati i odluke nisu donesene u interesu građana Vukovara. Navodi kako ničije ime i
prezime ni stranačka iskaznica ne mogu biti opravdanje da se nešto čini suprotno interesu
građana. Direktor Tehnostana na svoje je mjesto došao isključivo zbog svoje profesionalnosti
te nije ni član niti jedne stranke. Navodi kako će se pod drugom točkom dnevnog reda ove
sjednice raspravljati o suglasnosti za davanje jamstva za kredit tvrtki Tehnostan, koja zbog
navedene krive odluke treba podići kredit u iznosu od 5 milijuna kuna. To je 5 milijuna
razloga koji daju odgovor na pitanje vijećnika. Nadalje, Uredbom Vlade o dopuni zakona o
tržištu toplinske energije s 31. ožujkom 2021. prestale su važiti odredbe ove Uredbe, a danas
svi koji žive u kućama plaćaju plin jeftinije od tvrtki koje opskrbljuju tisuće stanova
toplinskom energijom. Lokalna vlast je u dijelu svoje odgovornosti doprinijela navedenom
problemu te je iz toga razloga došlo do smjene. U svemu tome i nacionalna vlast ima dio
odgovornosti, no od toga okreće glavu. Zaključuje kako se u tvrtki Tehnostan d.o.o. dogodila
nelogičnost koja se iz aspekta odgovornog i savjesnog poslovanja ne može razumjeti. Navodi
kako je u travnju prošle godine istekao ugovor koji se ticao opskrbe plinom. Bivši je direktor,
po pitanju transportnih kapaciteta, potpisao ugovor i produljio ga na godinu dana, no nije se
odlučio zakupiti plin, a cijena je danas 10 puta veća. Ako je interes dobrobit građana
Vukovara i uredno poslovanje, onda ime, prezime, poznanstva i stranačka pripadnost ne igraju
apsolutno nikakvu ulogu. Navodi i da zahvaljujući navedenom pristupu s ponosom
svjedočimo da određene gradske tvrtke imaju izvrsne bonitete i pohvale od strukovnih
udruženja. Navodi da su unatoč dobroj i kvalitetnoj suradnji ovo propusti koji vode
katrenutnom ishodu.
N. Mažar – navodi kako je gradonačelnik demantirao sam sebe s obzirom na kriterij smjene i
nada se da se taj kriterij smjene neće primjenjivati prema svim direktorima gradskih tvrtki i da
nitko neće ići u zaduživanje. Navodi da je potrebno pratiti sistematizacije i hoće li do njih
dolaziti u tvrtki Tehnostan. Zatražio je da se pisanim putem dostavi kada su i po kojoj cijeni
sve gradske tvrtke ugovorile cijenu plina.
Gradonačelnik – odgovara vijećniku kako može i dalje ustrajati u demagogiji, ali što se tiče
drugih direktora ponovit će već rečeno. Gradskoj tvrtki zaduženoj za toplinarstvo plin i
energenti su 95% troškovničkih stavki što znači da im je to ključno područje. Također, dokle
se god u poslovanju i promišljanju vodi interesom grada nisu prisutni nikakvi problemi u
odlukama i imenovanjima.
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Predsjednik – upitao je direktora Tehnostana Ivana Krajnovića koliko u energetskom smislu i
u kojem postotku je koji energent zastupljen. Također je zamolio pisani odgovor usporedbe sa
cijenama plina i lož ulja kao energenta.
I. Krajnović - odgovara kako je tvrtka Tehnostan prešla na lož ulje gotovo u potpunosti,
0.03% se plin koristi za potrebe grijanja, a sve upravo zbog rasta cijene energenata.
D. Vlajčić – postavlja pitanje vezano za novoizgrađenu zgradu Zavoda za hitnu medicinu u
Vukovaru i problem parkirnih mjesta ispred same zgrade. Podsjetio je kako je Zavodu za
hitnu medicinu Grad Vukovar darovao zemljište u vrijednosti od 750.000,00 kn za izgradnju
zgrade Hitne medicine te se početak rada može očekivati do kraja mjeseca ili do sredine
ožujka. Dom zdravlja Vukovar konačno dobiva jedno cijelo krilo zgrade gdje je trenutno
smješten Zavod za hitnu medicinu. Objašnjava kako je kolni ulaz koji je ujedno i pješački
prijelaz poprilično uzak i navodi kako se postavlja pitanje sigurnosti kada interventno vozio
mora ići na intervenciju. Navodi kako je idealna parcela u neposrednoj blizini, odnosno ispred
zgrade te predlaže realizaciju istog.
Gradonačelnik – odgovara kako je ovaj projekt izrazito bitan te je realiziran zaslugom upravo
vijećnika Vlajčića.
D. Čulig – navodi kako je parcela ispred u nadležnosti Konzervatorskog odjela te da u
kontaktu s istima i iznošenjem problema vjeruje kako će imati razumijevanja i da će se
problem parkiranja riješiti.
U 10,00 sati sjednicu napustio vijećnik D. Drakulić – ukupno prisutno 16 vijećnika.
V. Vuleta – u ime Kluba vijećnika upitao je što je i koliko je od 2014. godine učinjeno po
pitanju sigurnosti u pogledu izlijevanja Dunava, prisjećajući se katastrofe koja je zadesila
područje Cvelferije te godine, a kada je zbog izrazito visokog vodostaja postojala i opasnost
izlijevanja Dunava u Vukovaru.
Gradonačelnik – odgovara kako je pitanje sigurnosti od poplava i tada i danas na vrlo visokoj
razini te je rekao kako Dunav nije prijetnja. Navodi kako su postojale lokalne prijetnje koje su
riješene. Zahvaljujući velikom ulaganju Hrvatskih voda nakon poplave u Vukovaru 60-ih
godina, Vukovar više nema takvih problema te uživa visoki standard u odnosu na ostatak
Republike Hrvatske.
V. Vuleta – drugo pitanje postavlja vezano za trenutna poskupljenja. Upitao je zna li se
trenutno u kojem se postotku očekuje povećanje cijene grijanja u Vukovaru od strane tvrtke
Tehnostan.
Gradonačelnik – odgovara kako su gradske tvrtke koje se bave distribucijom toplinske
energije Vladi uputile dopis da im se izvrši korekcija cijena. Navodi kako se čeka da prođe
sezona grijanja, a Vlada spušta teret poskupljenja isključivo na lokalne samouprave. Grad će
pronaći način kako apsorbirati to poskupljenje. Gradska tvrtka Tehnostan će pretrpjeti velike
gubitke, no oni se neće preliti na teret građana. Navodi da cijene nažalost rastu za sve
proizvode i usluge, ali da će se u skladu s mogućnostima amortizirati taj udar.
N. Bučko – upit postavlja vezano uz transparentnost te što Grad Vukovar planira i što je
poduzeo po pitanju uvođenja transparentnosti proračuna. Osvrće se i na novi Zakon o
proračunu prema kojem će sve jedinice lokalne samouprave morati objaviti sve troškove
plaćanja.
V. Šibalić – odgovara kako je novim Zakonom o proračunu rečeno kako će Ministarstvo
financija objaviti Pravilnik u roku od 6 mjeseci temeljem kojeg će Grad Vukovar i postupiti.
M. Jakša – upit postavlja vezano za porast ulaganja sredstava u obrazovanje. Pita koja su to
sredstva u postotcima koja se izdvajaju za produženi boravak iz Proračuna Grada Vukovara,
iz decentraliziranih sredstava te iz EU fondova.
D. Dimić - odgovara kako produženi boravak Grad Vukovar financira s 1.600.000,00 kuna iz
decentraliziranih sredstava koja su dio Proračuna Grada Vukovara. Ideja je u budućnosti ta
sredstva povlačiti iz EU fondova, kako to sada čini OŠ Dragutina Tadijanovića.
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R. Rapan – postavlja piitanje vezano uz dječje igralište na Mitnici koje je trebalo biti gotovo
prošle godine, u prvih 6 mjeseci.
Gradonačelnik - odgovara kako se problem pojavio jer se nitko nije javljao sa
zadovoljavajućim uvjetima na 2 natječaja javne nabave, no Grad će i dalje nastojati realizirati
navedeni projekt te se ispričava stanovnicima gradske četvrti Mitnica na čekanju.
F. Sušac - dodao je kako se na realizaciji ovog projekta konstantno radi. Navodi kako uvjeti
dobavljača nisu bili ispunjeni i dosadašnji natječaji su morali biti poništeni, no u pripremi je
novi Javni poziv te se nadaju kako će ponude biti valjane.
D. Čulig – odgovara kako su provedena 2 postupka javne nabave i da nije jednostavno dobiti
reprezentativno igralište. Također navodi da nije rješenje postaviti bilo kakvo igralište na
kojemu će se morati sanirati nedostaci. Postupak nabave je bio zahtjevan, a ove je godine
postupak predviđen u planu nabave te se nada kako će do travnja imati ugovor o izvođenju
radova.
I. Naletilić - pohvalio je projekt „Čarobna šuma Adica“ čija realizacija počinje uskoro.
Navodi da sugrađane zabrinjava hoće li doći do narušavanja ekološkog sustava i hoće li doći
do sječe drveća.
Gradonačelnik - odgovara kako će projekt Adica Vukovaru donijeti dodatnu atraktivnost,
posjećenost, radna mjesta i dodatne prihode. Upravo zbog zahvata koji su prvotno bili
previđeni u prostoru park-šume Adica odustalo se zbog realizacije određenih sadržaja. Za
realizaciju istog potpisani su ugovori vrijednosti 30 milijuna kuna, a zahvati će biti minimalni.
Također, navodi da je već dugi niz godina prisutna suradnja s Hrvatskim vodama te se planira
proširenje Adice u zelenu oazu. Stoga će građani dobiti višestruko proširene zelene površine.
S. Mađarac – pita za promjene u sufinanciranju javnog prijevoza umirovljenika koji od
veljače odvajaju 10 kuna za isti, dok ostalo sufinancira Grad Vukovar.
Gradonačelnik – odgovara kako se za navedenu mjeru odlučilo iz više razloga. Mjera će
dovesti do znatnih ušteda, ali i do veće transparentnosti iz razloga fiktivnih potpisivanja.
J. Paloš – pojasnio je kako se navedenoj promjeni pristupilo zbog primjene Zakona o
proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti te da cilj nije bio opteretiti građane, već uvesti
kontrolne mehanizme u sustav, a u svrhu racionalnog korištenja proračunskih sredstava Grada
Vukovara.
K. Raguž – postavlja pitanje vezano uz naknadu za opremanje za novorođenu djecu. Zanima
ga slaže li se gradonačelnik s prijedlogom da se roditeljima koji su posvojili djecu također
omogući ova naknada.
Gradonačelnik – odgovara kako će se promisliti o uvjetima te će vijećniku odgovoriti pisanim
putem. Grad Vukovar otvoren je prema navedenom prijedlogu te će nadležni odjel sagledati
okolnosti i činiti sve što je razumno kako bi se navedeno usvojilo.
Predsjednik pita ima li prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda.
Prijedloga nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je isti jednoglasno (16)
prihvaćen.
DNEVNI RED
1. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
(Izvjestitelj: I. Naletilić)
2. Donošenje odluke o davanju jamstva trgovačkom društvu Tehnostan d.o.o. Vukovar
za dugoročno zaduženje
(Izvjestitelji: J. Jukić i Ivan Krajnović)
3. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
5

4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja
Vukovar
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić)
5. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva Grada Vukovara za 2022. godinu
(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
6. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne
postrojbe Vukovar u 2022. godini
(Izvjestitelji: J. Jukić i S. Tokić)
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Vukovara za 2022.
(Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
8. Donošenje Odluke o izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza
putnika na području grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
9. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za 2021.
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
10. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za 2022.
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
11. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada
Vukovara za period od 2022. do 2025. godine
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
12. Prijedlozi i informacije
TOČKA 1.
IZBOR POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
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-a – nakon rasprave - prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se.
N. Mažar – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: N. Mažar, D. Bilić, V. Vuleta, D. Vlajčić, predsjednik i N. Bučko.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
R J E Š E NJ E
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Vukovara
Krešimir Raguž iz Vukovara Đakovačka 15, izabran je za potpredsjednika Gradskog
vijeća Grada Vukovara iz reda predstavničke manjine.
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Predsjednik donosi
ODLUKU
David Vlajčić potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara iz reda predstavničke
većine određuje se za potpredsjednika koji zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju
njegove odsutnosti ili spriječenosti.
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TOČKA 2.
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA TRGOVAČKOM DRUŠTVU
TEHNOSTAN D.O.O. VUKOVAR ZA DUGOROČNO ZADUŽENJE
Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za financije i proračun i Ivan
Krajnović – direktor Tehnostana d.o.o.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se.
N. Mažar – ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Bilić, K. Raguž, I. Krajnović, predsjednik, N. Bučko, N. Mažar
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
ODLUKA
o davanju jamstva trgovačkom društvu Tehnostan d.o.o. Vukovar za dugoročno
zaduženje
I.
Grad Vukovar daje jamstvo trgovačkom društvu Tehnostan d.o.o. Vukovar za
dugoročno zaduženje kod poslovne bake KentBank d.d. na iznos od 5.000.000,00 kuna za
kredit za trajna obrtna sredstva po sljedećim uvjetima:
-

Način otplate: 60 jednakih mjesečnih anuiteta,
Kamatna stopa: 3M NRS2 + 2,94 p.p. min. 3% godišnja, promjenjiva,
Krajnji rok dospijeća: 30.06.2027.g.
Naknada za odobrenje i korištenje: 0,30% od iznosa odobrenog kredita ili
minimalno 1.500,00 kuna, jednokratno,
Instrumenti osiguranja:
o zadužnica trgovačkog društva Tehnostan d.o.o.,
o zadužnica Grada Vukovara,
o zgrada toplane, Olajnica 18A, Vukovar, zk.ul. 9430, kč.br. 1705/6.
II.

Gradonačelnik Grada Vukovara podnijeti će zahtjev Ministarstvu financija za
dobivanje suglasnosti za davanje jamstva trgovačkom društvu Tehnostan d.o.o. Vukovar za
zaduženje po uvjetima iz čl.1. ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
DONOŠENJE ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ
UPORABI
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i M. Vlajčić – pročelnica UO za prostorno uređenje i imovinu.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se.
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N. Mažar – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
ODLUKA
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
I.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u vlasništvu Grada Vukovara,
upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vukovaru kao Bokokotorska livada,
upisana na k.č. br. 47 u zk. ul. br. 2714 k.o. Borovo naselje, budući da je došlo do trajnog
prestanka potrebe korištenja predmetne nekretnine kao ceste.
II.
Ova Odluka dostavit će se nadležnom Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u
Vukovaru, radi provedbe brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz točke
I. ove Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE STRATEGIJE
RAZVOJA URBANOG PODRUČJA VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i K. Bilić – pročelnica UO za gospodarstvo.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se.
N. Mažar – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
ODLUKA
o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Vukovar
za financijsko razdoblje 2021.-2027.
Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Strategije razvoja Urbanog područja
Vukovar za financijsko razdoblje 2021.-2027. (dalje u tekstu: Strategija) i pripadajućih
provedbenih akata Strategije (Akcijski plan za provedbu Strategije i Komunikacijska
strategija i komunikacijski akcijski plan Strategije) te provedba svih pripremnih i popratnih
aktivnosti vezanih za izradu i donošenje Strategije.
Članak 2.
Strategija razvoja Urbanog područja temeljni je strateški dokument u kojem se određuju
ciljevi i prioriteti razvoja urbanog područja.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 5.
DONOŠENJE
ODLUKE
O
KRITERIJIMA,
MJERILIMA
I
NAČINU
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA
GRADA VUKOVARA ZA 2022. GODINU
Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić - predsjednica Odbora za financije i proračun i D. Dimić
– pročelnik UO za obrazovanje, sport i branitelje.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se.
N. Mažar – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: N. Mažar i D. Dimić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
ODLUKA
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva Grada Vukovara za 2022. godinu
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA TE NAČINU
FINANCIRANJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR U 2022. GODINI
Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić - predsjednica Odbora za financije i proračun i S. Tokić
– pročelnica UO za opće poslove.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se.
N. Mažar – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
ODLUKA
o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja
Javne vatrogasne postrojbe Vukovar u 2022. godini
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2022.
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-a – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se.
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N. Mažar – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Vukovara za 2022. godinu
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 8.
DONOŠENJE ODLUKE O IZVANREDNOJ MJERI OSIGURANJA OBAVLJANJA
JAVNE USLUGE 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 i graditeljstvo.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se.
N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
ODLUKA
o izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza putnika na području
grada Vukovara
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 9.
DONOŠENJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
GRADA VUKOVARA ZA 2021.
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić - predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i K. Čulo – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se.
N. Mažar – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
ANALIZA
stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za 2021.
Tekst Analize se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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TOČKA 10.
DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
GRADA VUKOVARA ZA 2022.
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić - predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i K. Čulo – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se.
N. Mažar – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za 2022.
Tekst Plana se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 11.
DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA ZA PERIOD OD 2022. DO 2025.
GODINE
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić - predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i K. Čulo – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom.
D. Bilić – ispred Kluba DP-a – prihvaća se.
V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se.
N. Mažar – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donose
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za period
od 2022. do 2025. godine
Tekst Smjernica se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 12.
PRIJEDLOZI I INFORMACIJE
Sjednica završila u 11.55.
Zapisnik vodila
Anita Sesvečan

Predsjednik
Željko Sabo, teolog
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