SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane 29. travnja 2022., u Gradskoj
vijećnici, soba broj 36, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, 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, Krešimir Raguž,
Majda Jakša, Igor Gavrić, Stjepan Mađarac, Dejan Drakulić, Zoran
Rokvić, Nemanja Savanović, Srđan Milaković, Željko Sabo
Odsutni:
Nikola Mažar i Nenad Bučko
Ostali nazočni:
Ivan Penava – gradonačelnik
Filip Sušac i Srđan Kolar - zamjenici gradonačelnika
Pročelnici – S. Tokić, M. Vlajčić, V. Šibalić, N. Gažo, K. Bilić, I.
Mujkić, I. Antolović, J. Paloš, D. Dimić
B. Knežević – viši savjetnik za energetsku učinkovitost, UO za
komunalno gospodarstvo i graditeljstvo
M. Prepunić – savjetnica za imovinsko – pravne poslove, UO za
prostorno uređenje i imovinu
L. Tokić – viša stručna suradnica za pravna pitanja, UO za komunalno
gospodarstvo i graditeljstvo
D. Zeko – VURA d.o.o.
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
I. 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
M. Janković – Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva
d.o.o.
S. Tokić – pročelnica UO za opće poslove
B. Lovrić i A. 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.
I. Gavrić traži dopunu odgovora na postavljeno pitanje na 6. sjednici održanoj 14. ožujka 2022.
Usvajanje skraćenog zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća održane 14. ožujka 2022.
godine.
Primjedbi na zapisnik nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje skraćenog zapisnika s 6. sjednice, održane 14. ožujka
2022. i isti je jednoglasno (17) usvojen.
Usvajanje skraćenog zapisnika s 7. tematske sjednice Gradskog vijeća održane 13.
travnja 2022. godine.
Primjedbi na zapisnik nije bilo.
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Predsjednik daje na glasovanje usvajanje skraćenog zapisnika s 7. tematske sjednice, održane
13. travnja 2022. i isti je jednoglasno (16) usvojen (Srđan Milaković nije glasovao).
Aktualni sat gradonačelnika
S. Mađarac - postavlja pitanje gradonačelniku vezano za rasvjetu. Pita hoće li građani koji
nemaju upaljenu rasvjetu ispred kuća imati manji račun za komunalnu naknadu jer je rasvjeta
dio komunalne infrastrukture.
Gradonačelnik - odgovara kako su svi građani grada Vukovara imali priliku sudjelovati u anketi
u kojoj se 97% građana izjasnilo za model redukcije javne rasvjete. Građanin koji je uputio
pitanje ili nije sudjelovao u anketi ili je u preostalih 3% koji se nije odlučio za izabrani model.
V. Vuleta - postavlja prvo pitanje u ime Kluba vijećnika. Budući da se sa područja grada
Vukovara još traga za 386 nestalih osoba iz Domovinskog rata, a koje, uzimajući u obzir protek
vremena, neće više imati tko ni identificirati; postavlja pitanje vezano za nova iskapanja u
potrazi za nestalima na odlagalištu Petrovačkoj doli i masovnu grobnicu u kojoj se, prema
informacijama medija, nalazi 20 nestalih osoba. Zanima ga postoji li informacija koja potvrđuje
da je sigurno riječ o nestalim osobama iz Domovinskog rata i hoće li to utjecati na rad tvrtke
Komunalac.
Gradonačelnik - odgovara kako za ovu osjetljivu temu ima jedinu relevantnu informaciju, a to je
da informacija o lokalitetu u sustavu postoji još od 2000. godine. Riječ je o teškoj temi i navodi
kako bi zbog obitelji nestalih osoba i njihovog mira volio da se pronađe svaka osoba za kojom
se traga. Navodi i kako je ova tematika izrazito značajna kako bi se u pitanje dovodio rad bilo
koje tvrtke pa tako i gradske tvrtke te da je direktor tvrtke Komunalac d.o.o. u kontaktu s
nadležnim Ministarstvom vezano za potrebe prilagodbe rada tvrtke.
I. Štrangarević - potvrdio je navode gradonačelnika i pojasnio kako je po pitanju provođenja
akcije tvrtka u koordinaciji s Ministarstvom hrvatskih branitelja i kako nema poteškoća na radu
odlagališta.
V. Vuleta - postavlja drugo pitanje u svoje osobno ime vezano za modernizaciju javne rasvjete
na području grada Vukovara, projekcijama uštede i kad se planira postavljanje iste.
F. Sušac - odgovara kako je nakon provedene javne nabave potpisan ugovor vrijedan oko
3.100.000,00 kuna te je njime obuhvaćeno 756 rasvjetnih tijela, a uključene su sve ceste i
prometnice u gradu. Navodi kako se modernizacijom javnih rasvjetnih tijela očekuje ušteda
električne energije od 40% te kako je rok za izvođenje radova 4 mjeseca od uvođenja izvođača u
posao.
D. Bilić - postavlja pitanje vezano za građevinske projekte u gradu Vukovaru i pita je li njihova
realizacija ugrožena s obzirom na situaciju u građevinskom sektoru i neizvjesnost cijena
materijala.
Gradonačelnik - odgovara kako je uslijed trenutne situacije koje je zahvatila cijeli svijet
realizacija svih projekata pod ugrozom. Uzrok svemu su ogromna poskupljenja na svjetskim
tržištima, ali i agresija Rusije na Ukrajinu. Navodi kako se i 45 najvećih građevinskih tvrtki u
RH pobunilo i zatražilo reakciju Vlade te da je i sam apelirao na Vladu prije 3 mjeseca jer su
Italija i Njemačka već uvele klizne skale i regulaciju cijena unatoč fiksnim cijenama i
ugovorima koji su potpisani u proteklom razdoblju. Za svaki potpisani ugovor dostavljena je
garancija koja je limitirana Zakonom o javnoj nabavi na maksimalno 10% pokrivenosti
garancijama banke. Ističe i kako Zakon o obveznim odnosima predviđa mogućnost korekcije
cijena unatoč potpisanim ugovorima ukoliko ta cijena pređe granicu 10% te da je u tom smislu
evidentno izostala reakcija s nacionalne razine. Sve dok se ne dogodi konkretna odluka izvršne
vlasti svi smo pod prijetnjom blokada, otpuštanja ljudi i sličnih scenarija.
I. Gavrić - prvo pitanje postavlja u ime Kluba vijećnika. Zanima ga jesu li obustavljeni radovi na
izgradnji Ekonomske škole.
Gradonačelnik - odgovora kako je Grad Vukovar na 3 od ukupno 4 gradilišta na kojima je
izvođač tvrtka Presoflex gradnja dobio dopis njihovog odvjetnika da obustavljaju radove uslijed
povećanja cijena te kako se vjerojatno očekuje rješenje situacija putem sudskih sporova.
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I. Gavrić - drugo pitanje, u osobno ime, odnosi se na Ratarsku ulicu na Mitnici koja je dugo
opterećena prolaskom autobusne linije te predlaže da se na spoju s državnom cestom D2 napravi
proširenje kako se ne bi ugrozila sigurnost sudionika u prometu.
Gradonačelnik - zahvaljuje na sugestiji te kaže kako će nadležni odjel reagirati po tome pitanju.
D. Drakulić - komentira kako su prošle godine, kada su bili izbori, objavljene mjere i natječaji
za jačanje kapaciteta gospodarstvenika. Pita kada se očekuju javni pozivi za gospodarstvenike
Vukovara, kao i jačanje i ulaganje u sektor gospodarstva grada Vukovara.
Gradonačelnik - odgovara kako će ove godine biti nešto niži iznos sredstava, ali i da postoji
mogućnost korekcija uz pomoć Fonda.
K. Bilić - pojašnjava kako su natječaji za poduzetnike, ali i poljoprivrednike privedeni kraju te
da se njihova objava očekuje u svibnju. Natječaj za poljoprivrednike upućen je nadležnom
ministarstvu te se na isti čeka odobrenje, a navodi kako je s poduzetnicima i obrtnicima,
odnosno s Udruženjem obrtnika Vukovar i Hrvatskom gospodarskom komorom prisutna
komunikacija i kontakt po pitanju navedene teme i potrebnih mjera.
D. Drakulić - komentira kako se nada da će se što prije znati potrebe gospodarstvenika budući
da je objava natječaja planirana krajem svibnja.
N. Bučko u 9:40 došao na sjednicu.
Prisutno ukupno 18 vijećnika.
Z. Rokvić - pita što će biti sa sadašnjom zgradom Veleučilišta Lavoslav Ružička nakon obnove
Radničkog doma u Borovu naselju.
Gradonačelnik - odgovara kako postoji želja da se u te prostore preseli Policijska postaja
Vukovar, no u obzir treba uzeti i imovinske odnose jer je ta nekretnina u vlasništvu Ekonomske
škole čiji je osnivač VSŽ. Navodi da je to logična opcija s aspekta urbanizma i s obzirom na
raspodjelu institucija u gradu.
Z. Rokvić - pita što će se u tom slučaju dogoditi sa sadašnjim Studentskim domom Vukovar te
ako će se prebacivati Veleučilište, hoće li studenti morati putovati te tko će snositi troškove u
tom slučaju.
Gradonačelnik - odgovara kako će Studentski dom ostati na mjestu gdje je i sada, a studenti će,
kao i u ostalim gradovima, koristiti javni prijevoz do Veleučilišta. Navodi da se uz pomoć
FORGV-a na prijedlog dekana Veleučilišta planira i razvoj kuhinje u okviru postojećeg
Studentskog doma. Želja je i da se Hostel Zagreb otvori za potrebe studenata, no to su samo
promišljanja.
J. Jukić - postavlja pitanje vezano za postavljanje solarnih panela. Pita je li se Grad Vukovar
prijavio za projekte postavljanja solarnih panela te gdje se planiraju postavljati i koja je
vrijednost navedenog projekta.
Gradonačelnik - pojašnjava kako je Gradu Vukovaru odobreno 12 projekata vezanih za
postavljanje solarnih panela i dano je odobrenje za projektiranje geotermalnih izvora u
vrijednosti od 2 milijuna kuna te čitav niz manjih projekata.
F. Sušac - navodi kako se Grad prijavio na razne Fondove. Grad Vukovar prijavio je solarne
elektrane na Fond Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te je vrijednost cijelog
projekta 5.800.000,00 kuna, a Fond će sufinancirati 85%. Solarne elektrane će biti postavljene
na bazenima, sportskoj dvorani, gradskoj upravi, gradskoj tržnici, 2 vrtića te 6 osnovnih škola.
Navodi kako se krenulo i u istraživanje i pripremu projekata vezanih za geotermalne izvore te je
i ta prijava uspješno prošla, a kupljena je i zgrada u kojoj se trenutno nalazi TZ grada Vukovara
za čiju energetsku obnovu se od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobilo 1,3
milijuna kuna.
D. Vlajčić - postavlja pitanje vezano za program dodjele građevinskih parcela u vlasništvu
Grada Vukovara mladim obiteljima.
Gradonačelnik - odgovara kako je Grad Vukovar pri samom kraju izrade nacrta tog programa.
Navodi kako je cilj i primarni razlog ove mjere zadržati Vukovarce te staviti u najbolju moguću
funkciju prazne površine s kojima raspolaže. Vrlo brzo će ta tematika biti na dnevnom redu
Gradskog vijeća i nada se kako će se uz konstruktivnu raspravu i prijedloge napraviti najbolje za
ostanak mladih ljudi u Vukovaru.
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K. Raguž - postavlja pitanje vezano za trenutnu situaciju u gradskoj tvrtki Komunalac d.o.o. Pita
ima li gradska tvrtka Komunalac kadrovskih problema.
Gradonačelnik - odgovara kako se u zadnjih 10 godina susrećemo sa krizama te da su ovo vrlo
izazovna vremena i za gradsku tvrtku Komunalac. S aspekta mogućnosti zadržavanja kadrova,
tvrtka je u neravnopravnom položaju s obzirom na to da je komunalna djelatnost zakonom
posebno regulirana i prvotni cilj nije ostvarivanje dobiti već prije svega usluga građanima.
I. Štrangarević - navodi kako zabrinutosti u Komunalcu nema. Objašnjava kako je građevinski
sektor u problemima na razini RH te da su u tvrtki zaustavljena dodatna zapošljavanja,
akumuliraju se sredstva, razmišlja se na vrijeme i brine o budućnosti. Navodi i kako je
fluktuacija djelatnika uvijek prisutna te da ni jedan projekt koji tvrtka Komunalac vodi nije
zapostavljen niti je u problemu. Ističe i kako je prošla godina bila rekordna za Komunalac po
pitanju prihoda.
N. Savanović - pita hoće li ulica Matica hrvatske ići u sanaciju i kada.
Gradonačelnik - pojašnjava kako se sanacija planira, no da je s obzirom na situaciju
poskupljenja nezahvalno govoriti o novim ulaganjima. Navodi kako se obnova navedene ulice
nalazi u Programu obnove komunalne infrastrukture iz 2016. te da je navedeni problem povezan
sa pitanjem obilaznice. Navodi kako će se zalagati za isto. Grad Vukovar će svakako donijeti
odluku o preusmjeravanju sredstava za takve namjene. Ističe da je i jedna od trenutačnih
mogućnosti donošenje odluke o preusmjeravanju i restrikciji teretnog prometa kroz istu ulicu
dok se ne stvore uvjeti za izgradnju.
F. Sušac - pojašnjava kako Grad Vukovar trenutno nije u mogućnosti raditi rekonstrukciju cijele
prometnice, ali i to kako je izdan nalog tvrtki Komunalac za uređenje prometnice, kao
privremenog rješenja.
S. Milaković - pita hoće li se Grad Vukovar uključivati u postupak prodaje, odnosno, kupnje
kurija koje se nalaze preko puta Gradskog muzeja Vukovar.
Gradonačelnik - odgovara kako je isto van domašaja Grada, no da su kurije, kao i kolonije u
Borovu naselju, prioritet. Iako svjesni vrijednosti nekretnine, trenutna kriza, zajedno s
poskupljenjem energenata nas drži taocima. Zbog opreza i mogućnosti da se ne precijenimo i ne
dovedemo u pitanje likvidnost Grada Vukovara, za sada se to samo promatra te će se reagirati
čim to dopusti situacija.
I. Naletilić - postavlja pitanje vezano za mjeru „Grad koji brine“ koja je uvedena prošle godine.
Gradonačelnik - odgovara kako je to mjera kojom se jednokratnom novčanom pomoći pomaže
umirovljenicama s mirovinama do 2.500 kuna i da je nastavljena i ove godine. Navodi kako
iznos od 300 kuna jednokratne pomoći vjerojatno nije dovoljan i da bi voljeli da je iznos veći,
no u pitanju je balansiranje sredstvima proračuna. Puno je ljudi u potrebi, potrebna je pomoć na
puno pravaca. Ulaže se u mlade, no ne treba zaboraviti na ljude koji su svoj životni vijek utrošili
na izgradnju vukovarske zajednice. Treba pomagati i dok postoje te mogućnosti trudit će se
pomoći svim ljudima sa nižim prihodima.
Predsjednik - postavlja pitanje vezano za obilježavanje Dana Grada Vukovara, 3. svibnja te je
zamolio predstavnike Grada da građane upute u tijek pripreme obilježavanja Dana grada
Vukovara.
I. Mujkić - pojašnjava kako će se 3. svibnja održati svečana sjednica Gradskog vijeća i biti će
veliki broj događanja u centru grada. Ističe kako će biti upriličeno premještanje nagrade „Zlatna
jabuka“, koju je Vukovar dobio 2011. godine, iz Gradske uprave u Muzej Vučedolske kulture.
Povodom toga u goste dolazi predsjednik svjetskog udruženja novinara u turizmu. Također,
navodi kako će se nakon obilježavanja Dana grada Vukovara održati 4. festival SVI ZAJEDNO
HRVATSKO NAJ te da građane u idućih desetak dana u Vukovaru uistinu očekuje bogat
program.
Aktualni sat je završen.
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Predsjednik pita ima li prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda.
Predsjednik predlaže dopunu Dnevnog reda.
 Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Prijedlog je jednoglasno (18) prihvaćen.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda s dopunskom točkom te je isti
jednoglasno (18) prihvaćen.
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu i opsegu korištenja javnog vodnog dobra
Male ade u Vukovaru
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Paloš)
2. Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Šire
središte grada“ (UPU-1)
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2021. Javne
vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: J. Jukić i Z. Jukić)
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Paloš)
5. Donošenje Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta i garaža na
području grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i L. Tokić)
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i L. Tokić)
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o planu i programu rada i financijskom planu
Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ za 2021.
(Izvjestitelji: J. Jukić i I. Szabo)
8. Donošenje suglasnosti trgovačkom društvu Tehnostan d.o.o. za kratkoročno zaduženje
kod povezanog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
(Izvjestitelji: J. Jukić i I. Krajnović)
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i S. Tokić)
10. Prijedlozi i informacije
TOČKA 1.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAČINU I OPSEGU KORIŠTENJA
JAVNOG VODNOG DOBRA MALE ADE U VUKOVARU
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i normativnu
djelatnost i J. Paloš – pročelnik UO za društvene djelatnosti.
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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: I. Gavrić, J. Paloš, Z. Rokvić, N. Bučko, V. Vuleta, D. Drakulić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ (DP,
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HS, HDZ, HNS, Ž. Sabo) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS, DSS) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Odluka o izmjeni Odluke o načinu i opsegu korištenja javnog vodnog dobra
Male ade u Vukovaru.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 2.
DONOŠENJE ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA „ŠIRE SREDIŠTE GRADA“ (UPU-1)
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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, M. Vlajčić, J. Jukić, Z. Rokvić, V. Vuleta, D.
Vlajčić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Odluka o izmjeni Odluke o o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1).
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOG
IZVJEŠĆA ZA 2021. JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za Financije i proračun i Z. Jukić –
JVP Vukovar.
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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić i Z. Jukić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
ODLUKA
o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2021. godinu Javne vatrogasne
postrojbe Vukovar
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021. godinu Javne vatrogasne
postrojbe Vukovar.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

6

TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA
VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i
normativnu djelatnost i J. Paloš – pročelnik UO za društvene djelatnosti.
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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: K. Raguž, J. Paloš, V. Vuleta, D. Drakulić, S. Kolar.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O SUDJELOVANJU INVESTITORA U GRADNJI JAVNIH
PARKIRALIŠTA I GARAŽA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i normativnu
djelatnost i L. Tokić - viša stručna suradnica za pravna pitanja, 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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: K. Raguž i L. Tokić.
S. Mađarac napustio sjednicu u 11:30. Prisutno ukupno 17 vijećnika.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Odluka o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta i garaža na
području grada Vukovara.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG
DOBRA U OPĆOJ UPORABI
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i normativnu
djelatnost i L. Tokić - viša stručna suradnica za pravna pitanja, 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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić i L. Tokić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi
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ODLUKA
Prihvaća se Odluka o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PLANU I PROGRAMU
RADA I FINANCIJSKOM PLANU JAVNE USTANOVE „SPORTSKI OBJEKTI
VUKOVAR“ ZA 2021.
Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za Financije i proračun i I. Szabo –
Sportski objekti.
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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave - prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: N. Bučko, I. Szabo, predsjednik, D. Drakulić, K. Raguž.
S. Milaković napustio sjednicu u 11:50. Prisutno ukupno 16 vijećnika.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Izvješća o Planu i programu rada i Financijskom planu Javne ustanove
„Sportski objekti Vukovar“ za 2021. godinu kojeg je usvojilo Upravno vijeće Javne ustanove
„Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 2196-1-15-99 od 28. veljače 2022.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 8.
DONOŠENJE SUGLASNOSTI TRGOVAČKOM DRUŠTVU TEHNOSTAN D.O.O. ZA
KRATKOROČNO ZADUŽENJE KOD POVEZANOG DRUŠTVA VUKOVARSKA
GOSPODARSKA ZONA D.O.O.
Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za Financije i proračun i I.
Krajnović - Tehnostan 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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“ (DP, HS, HDZ,
HNS, Ž. Sabo) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi
ODLUKA
I.
Grad Vukovar daje suglasnost trgovačkom društvu Tehnostan d.o.o. za kratkoročno
zaduženje kod povezanog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. na iznos od
1.000.000,00 kuna za sredstva za podmirenje tekućih troškova po sljedećim uvjetima:
Rok vraćanja zajma: 31.12.2022.g.
Kamatna stopa: 2,68 % godišnje,
Instrument osiguranja plaćanja: jedna javnobilježnički ovjerena zadužnica tvrtke
Tehnostan d.o.o., Vukovar, na iznos do 1.000.000,00 kuna.
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Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 9.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA
OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Uvodno obrazloženje dali su su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i
normativnu djelatnost 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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: N. Bučko i S. Tokić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
ODLUKA
Prihvaća se Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 10.
DONOŠENJE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA
ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE
HRVATSKE
Uvodno obrazloženje dali su 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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave - prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: K. Raguž, K. Bilić, N. Bučko.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 10 glasova „ZA“ (DP,
HS, Ž. Sabo) i 6 glasa „SUZDRŽAN“ (HDZ, HNS, SDSS) donosi
ODLUKA O DOPUNI ODLUKE
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA
Članak 1.
U Odluci o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za područje Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/22),
u članku 2. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Članovi Povjerenstva iz prethodnog stavka imaju pravo na naknadu za svoj rad, a iznos
naknade odredit će se posebnom odlukom gradonačelnika Grada Vukovara.“.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 11.
PRIJEDLOZI I INFORMACIJE
D. Vlajčić - poziva predstavnike političkih stranaka koji su zastupljeni u Gradskom vijeću
na sjednicu Odbora vezano za tekst i postupak donošenja Etičkog kodeksa nositelja
političkih dužnosti Grada Vukovara koja će se održati početkom svibnja.
J. Jukić - poziva na Sajam EU projekata 6. Svibnja 2022.
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Z. Rokvić - postavlja pitanje vezano za Veleučilište i postojeći Studentski dom. Predlaže
prenamjenu i otvaranje srednje medicinske škole.
I . Gavrić - predlaže da se prije tematskih sjednica pozovu svi predstavnici Klubova kako
bi se postigao prethodni konsenzus i odgovarajuća priprema za sjednicu.
Sjednica završila u 12.30.
Zapisnik vodila
Anita Sesvečan

Predsjednik
Željko Sabo, teolog
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