SKRAĆENI ZAPISNIK
s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane 7. lipnja 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,
Nikola Mažar, Igor Gavrić,, Dejan Drakulić, Zoran Rokvić, Nemanja
Savanović, Srđan Milaković, Željko Sabo
Odsutni:
Stjepan Mađarac, Majda Jakša i Nenad Bučko
Ostali nazočni:

Filip Sušac i Srđan Kolar - zamjenici gradonačelnika
Pročelnici – S. Tokić, M. Prepunić, V. Šibalić, N. Gažo, K. Bilić, I.
Mujkić, J. Paloš, D. Dimić, D. Čulig
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
I. Krajnović – Tehnostan d.o.o.
R. Rac – HRV
D. Foriš – Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
M. Kulić – DV Vukovar 1
M. Latinović – DV Vukovar 2
D. Tišov – Vodovod grada Vukovara d.o.o.
M. Janković – Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva
d.o.o.
S. Tokić – pročelnica UO za opće poslove
A. Lovrić iz Ureda gradonačelnika i predstavnici medija

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 16 vijećnika te se konstatira
kvorum za rad i punovaljano odlučivanje.
Usvajanje skraćenog zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća održane 29. travnja 2022.
godine.
Predsjednik – traži da se iz zapisnika izbriše ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar jer ista
nije bila prisutna.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje skraćenog zapisnika s 8. sjednice, održane 29. travnja
2022. i isti je jednoglasno (16) usvojen.
Vijećnik Nemanja Savanocić traži da se na stranici Grada Vukovara, pod izvješćem s 8.
Sjednice ispravi njegovo prezime koje je krivo napisano.
Aktualni sat gradonačelnika
R. Rapan - zanima ga u kojoj fazi je izgradnja dječjeg igrališta na Mitnici i kada će ono biti
otovreno.
F. Sušac - pojašnjava kako je tvrtka Komunalac završila građevinske radove, javna nabava je
završena te se očekuje donošenje odluke o odabiru i postavljanje igrala. Sukladno ugovoru i
javnoj nabavi rok izvršenja za postavljanje igrala je 4 mjeseca.
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N. Mažar - pitanje postavlja vezano za Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na području grada Vukovara, a koja je na dnevnom redu 9. sjednice
Gradskog vijeća te kojom se povećava cijena odvoza komunalnog otpada. Traži pojašnjenje
F. Sušac - odgovara kako je cijena komunalnog odvoza usvojena još 2018. godine te kako je
razlika u tome što su se u ovoj godini stekli uvjeti za odvoz biootpada koji je sastavni dio cijene
fiksne naknade, a za čiji odvoz će građani dobiti spremnike tijekom ove godine.
N. Mažar – komentira da sukladno zadnjoj odluci iz 2019. cijena nije ista jer je tada definirana u
iznosu od 43 kune s biootpadom, a po današnjoj odluci će iznositi 48 kuna. Smatra to novim
udarom na građane. Navodi primjer Grada Osijeka koji je unatoč proširenju usluge nije povećao
cijene minimalne naknade i očekuju smanjenje radi razvrstavanja biootpada.
K. Raguž – komentira kako Dan državnosti u Vukovaru nije obilježen primjereno kao proteklih
godina te je postavio pitanje zašto ove godine nisu postavljene zastavice po gradu.
F. Sušac - ne slože se s konstatacijom da Dan državnosti nije dostojno obilježen. Kako navodi,
obilježen je sukladno protokolu, mirno i dostojanstveno. Po pitanju postavljanja zastavica
pojasnio je kako je Grad provodi mjere štednje u svim sferama.
K. Raguž – komentira da se troši na mnoge stvari koje nisu potrebne tako da smatra da su
trebale biti postavljene zastavice.
I. Gavrić - pita kada se planira otvaranje sezone na Vukovarskoj adi, koji će biti sadržaj te kada
će biti donesen Pravilnik.
F. Sušac - odgovara kako je Grad Vukovar sukladno suglasnosti Hrvatskih voda upravlja
Vukovarskom adom te da je trenutno u tijeku donošenje pravilnika o uvjetima ponašanja na
Vukovarskoj adi. Kroz koji dan će biti potpisan. Dodaje da Vukovarska ada mora biti otvorena
za sve te će se stoga ograničiti mogućnost ograđivanja privatnih kampova, što ne znači da
građani neće moći kampirati. Vukovarsku adu obišle su i Hrvatske šume te su definirale koja
stabla je nužno ukloniti zbog sigurnosti. Prijevoz je besplatan, a početak sezone ovisi o
vremenskim uvjetima te vodostaju Dunava. Njezino otvaranje očekuje se krajem lipnja ili
početkom srpnja.
Z. Rokvić - pita postoji li mogućnost rješavanja problematike derutnih garaža u Borovu naselju
koje nerijetko naseljavaju divlje životinje.
F. Sušac - odgovara kako Grad nije u mogućnosti sanirati i čistiti objekte koji nisu u njegovom
vlasništvu ili nisu dio javne površine, no svakako će postupiti po tom problemu i poslati
komunalne redare da učine ono što je u njihovoj moći.
D. Drakulić - pita postoji li plan za sanaciju područja na Sajmištu u blizini tvrtke Komunalac, a
koje predstavlja svojevrsni oblik divlje deponije. Napominje da te parcele predstavljaju veliki
problem stanovnicima u neposrednoj blizini.
F. Sušac - kaže kako za to područje postoji inicijativa vanjskog suradnika za izgradnjom solarne
elektrane. Grad Vukovar će u svakom slučaju putem javnih radova sanirati navedeno područje.
S. Milaković - pita zašto je u javim radovima, za razliku od prošlih godina, ove godine
zaposleno puno manje ljudi.
F. Sušac - izražava nezadovoljstvo smanjenjem broja zaposlenih te kaže kako to pitanje treba
uputiti Vladi RH. Pojašnjava kako su uslijed raznih okolnosti koje su zatekle državu, ali i svijet,
predviđena puno manja sredstva za tu namjenu. Ukoliko Vlada RH osigura dodatna sredstva
Grad Vukovar će odmah uputiti svoju prijavu. Izražava zabrinutost, želio bi da država alocira
veća sredstva jer javni radovi našem gradu puno pomažu, a njegova socijalna komponentna je
izuzetno bitna.
D. Bilić - prenosi zabrinutost građana naselja Lužac zbog visoke trave koja raste oko mjesnog
doma. Građani mole da se redovno održavaju javne površine.
F. Sušac - odgovara kako su javni radovi krenuli od užeg centra grada prema širini te će Lužac
biti uvršten kao prioritet uređenja i košnje. Dodaje kako se Lužac u velikoj mjeri očistio, aludira
na dio od Priljeva prema Lušcu, te su tako spriječili probleme koje su stanovnici imali s divljim
životinjama.
Dražen Čulig – kaže kako je mjesni dom u planu redovnog održavanja i očekuju kako se tijekom
sljedećeg tjedna očekuje košnja navedenog dijela.
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Predsjednik - moli zamjenika gradonačelnika Filipa Sušca da javnost informira o ovogodišnjem
održavanju Vukovar film festivala.
F. Sušac – kaže kako se 16. Vukovar film festival održava od 29. lipnja do 3. srpnja te kako je
siguran da će, kao i svih dosadašnjih godina, privući brojne Vukovarce i posjetitelje da u gradu
na Dunavu pogledaju vrsne filmske naslove koje festival donosi.
Aktualni sat je završen.

Predsjednik pita ima li prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda.
Predsjednik predlaže dopunu Dnevnog reda.
 Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara.
Prijedlog je jednoglasno (16) prihvaćen.
Predsjednik kaže da će s4e dopunska točka uvrstiti u Dnevni red pod točku 11., a ostale točke
će pomaknuti redoslijed.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda s dopunskom točkom te je isti
jednoglasno (16) prihvaćen.
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog
plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Vukovar za razdoblje 2021.2027.
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić)
2. Donošenje Odluke o osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje IV. Izmjena
i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Prepunić)
3. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Vukovara Sporazumu gradonačelnika za klimu i
energiju
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
4. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa „Energetska obnova obiteljskih kuća u
Gradu Vukovaru za 2022/23.
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
grada Vukovara za 2021.
(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2021.
(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2021.
(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima i uvjetima trgovine na malo
izvan prodavaonica
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
9. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na
području grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
10. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na
području grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
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11. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog
linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)

12. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2021.
(Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
13. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: I. Naletilić i J. Paloš)
14. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti Grada Vukovara
(Izvjestitelj: D. Vlajčić)
15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Revizije Procjene rizika od velikih nesreća na području
Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
16. Prijedlozi i informacije
TOČKA 1.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE I
KOMUNIKACIJSKOG AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STRATEGIJE
RAZVOJA URBANOG PODRUČJA VUKOVAR ZA RAZDOBLJE 2021.-2027.
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 s 14 glasova „ZA“ (DP, HS, HDZ, DSS,
Ž. Sabo) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi

ODLUKU
o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za
provedbu Strategije razvoja urbanog područja Vukovar za razdoblje 2021.-2027.
godine
Tekst Odluke i Komunikacijska strategija se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio.
TOČKA 2.
DONOŠENJE ODLUKE O OSNOVANOSTI POKRETANJA POSTUPKA ZA
IZRADU I DONOŠENJE IV. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG
URBANISTIČKOG PLANA GRADA VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i normativnu
djelatnost i M. Prepunić – privremena 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.
N. Mažar – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: I. Gavrić, M. Prepunić i D. Bilić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
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ODLUKA
I
Utvrđuje se osnovanost pokretanja postupka za izradu i donošenje IV. Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br.
05/07., 04/12., 11/15. i 12/18.).
II
Osnovanost pokretanja postupka za izradu i donošenje IV. Izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 05/07., 04/12.,
11/15. i 12/18.) utvrđena je prihvaćanjem slijedećih inicijativa:
1. Tvrtke STOP SHOP DEVELOPMENT d.o.o., Petra Hektorovića 2, Zagreb, a odnosi se na
promjenu namjene za k.č.br. 4073/19 i 4077/2 te sjevernog dijela k.č.br. 4078/2 sve k.o.
Vukovar iz zone mješovite namjene, oznake (M) u zonu gospodarske namjene – poslovna,
oznake (K), kako bi se na predmetnim česticama omogućila izgradnja građevine poslovne
namjene – trgovački centar.
2. Želimira Sablića, 204. Vukovarske brigade 47, Vukovar, a odnosi se na promjenu namjene
dijela k.č.br. 3045/1, 3045/2 i 3045/3 sve k.o. Vukovar, Dobra voda, iz zone ostale zelene
površine – kultivirani krajobraz, oznake (Zk) u zonu stambene namjene, oznake (S) u skladu sa
granicom stambene namjene na k.č.br. 3046/2 k.o. Vukovar, kako bi se na predmetnim
česticama omogućila izgradnja građevina ugostiteljsko-turističke namjene - tri smještajna
objekta tipa bungalov.
3. Upravnog odjela za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1,
Vukovar, a odnosi se na:
preispitivanje i propisivanje načina i uvjeta gradnje za zone stambene, mješovite, gospodarske,
javne i društvene namjene, sportsko-rekreacijske namjene i drugih namjena koje su se u praksi
pokazale ograničavajuće;
ispravljanje uočenih grešaka i neusklađenosti u kartografskim prikazima i odredbama za
provođenje;
ažuriranje podataka svih postojećih i planiranih infrastrukturnih sustava sukladno zahtjevima
javnopravnih tijela;
preispitivanje broja i obuhvata urbanističkih planova uređenja;
e) korekciju granica između dvaju različitih namjena kako bi se formirala površina
određene namjene koja ima logičan oblik.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU GRADA VUKOVARA SPORAZUMU
GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU
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
ODLUKU
o pristupanju Grada Vukovara
Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju
Članak 1.
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Grad Vukovar pristupa Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju.
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara da potpiše pristupnicu o pristupanju Sporazumu
gradonačelnika za klimu i energiju, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O SUFINANCIRANJU PROGRAMA „ENERGETSKA
OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA U GRADU VUKOVARU ZA 2022/23.
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 – nakon rasprave - prihvaća se.
Vijećnik K. Raguž želi podnijeti usmeni amandman.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog za podnošenje usmenog amandmana i isti je s 5
glasova „ZA“ (HDZ, SDSS) odbijen.
U raspravi su sudjelovali: K. Raguž, D. Drakulić, D. Čulig, D. Bilić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ (DP,
HS, HDZ, SDSS, Ž. Sabo) i jednim glasom „SUZDRŽAN“ (DSS) donosi
ODLUKA
I.
Daje se suglasnost za sufinanciranje Programa „Energetska obnova obiteljskih kuća u
Gradu Vukovaru za 2022./2023. godinu“, u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna.
II.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vukovara za objavu Javnog poziva za sufinanciranje
Programa iz točke I. ove Odluke.
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA ZA 2021.
Uvodno obrazloženje dali 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 je sudjelovao S. Milaković.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“ (DP,
HS, HDZ, SDSS, Ž. Sabo) i jednim glasom „PROTIV“ (DSS) donosi (vijećnici I. Gavrić i K.
Raguž nisu bili prisutni prilikom glasovanja)
ODLUKA
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
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grada Vukovara za 2021. godinu
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021.
Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za financije i proračun 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.
U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, D. Čulig, N. Mažar, I. Naletilić, K. Raguž, Z.
Rokvić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (16) donosi
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021.
Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za Financije i proračun 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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a –prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, D. Čulig, K. Raguž, N. Mažar, predsjednik.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“ (DP,
HS, HDZ, Ž. Sabo) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi (vijećnik S. Milaković nije bio
prisutan prilikom glasovanja)
ODLUKA
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 8.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O MJESTIMA I
UVJETIMA TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA
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.
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V. Vuleta – ispred Kluba HS-a – prihvaća se.
N. Mažar – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: predsjednik, D. Čulig, S, Milaković, D. Drakulić.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“ (DP, HS, HDZ, , Ž.
Sabo) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS, DSS) donosi
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica
Članak 1.
U Odluci o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica („Službeni vjesnik“ Grada
Vukovara broj 10/19) u članku 6. stavku 1. točke b), c) i d) brišu se.
Članak 2.
U članku 14. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Iznimno od čl. 6. i čl. 13. ove Odluke u svrhu prodaje roba i/ili usluga na štandovima i klupama
izvan tržnice na malo, putem kioska, pokretnom prodajom, putem automata i prigodnom
prodajom na području grada Vukovara, gradonačelnik grada Vukovara može posebnom
odlukom propisati i druga mjesta za obavljanje trgovine na malo.“
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 9.
DONOŠENJE ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA
KOMUNALNOG OTPADA 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 – nakon rasprave – ne prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: N. Mažar, K. Raguž, J. Jukić, D. Drakulić, I. Štrangarević, F. Sušac,
Z. Rokvić, D. Bilić, S. Milaković.
V
Vijećnik N. Mažar želi podnijeti usmeni amandman.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog za podnošenje usmenog amandmana i isti je s 5 glasova
„ZA“ (HDZ, SDSS) odbijen.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glasova „ZA“ (DP,
HS, Ž. Sabo) i 6 glasova „PROTIV“ (SDSS, HDZ, DSS) donosi
ODLUKa
o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na području grada Vukovara
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 10.
DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE
SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dali su su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i
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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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave - prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Vijećnik N. Mažar je napustio sjednicu, prisutno ukupno 15 vijećnika.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi
ODLUKA
o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području grada Vukovara
Članak 1.
Ovom Odlukom dodjeljuju se poslovi obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području grada Vukovara.
Članak 2.
Poslovi obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Vukovara
dodjeljuju se davatelju usluge, trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za komunalno
gospodarstvo, 32 000 Vukovar, Sajmište 174, OIB: 83101904488.
Članak 3.
Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga) podrazumijeva
prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od
pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvog otpada.
Javna usluga je usluga od općeg interesa.
Članak 4.
Opseg i način pružanja javne usluge propisan je Odlukom o načinu pružanja javne usluge
sakupljanja komunalnog otpada na području grada Vukovara.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 11.
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNE DJELATNOSTI KOMUNALNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA
PUTNIKA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA.
Uvodno obrazloženje dali su 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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
U raspravi je sudjelovao D. Bilić.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (15) donosi
ODLUKA
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 12.
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA
VUKOVARA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021.
Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za financije i proračun i V. Šibalić –
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pročelnica UO za financije i proračun.
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 – suzdržani.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 10 glasova „ZA“ (DP, HS, Ž.
Sabo) i 4 glasa „SUZDRŽAN“ (HDZ, SDSS) donosi (vijećnik S. Milaković nije bio
prisutni prilikom glasovanja)
ODLUKA
O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA
Proračuna Grada Vukovara za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 13.
DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA
GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dali su I. Naletilić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanja 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 – suzdržani.
U raspravi je sudjelovao D. Bilić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 10 glasova „ZA“
(DP, HS, Ž. Sabo) i 5 glasa „SUZDRŽAN“ (HDZ, DSS, SDSS) donosi
ODLUKA
Za članove Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vukovar, u ime osnivača, Grada
Vukovara, imenuju se:
1.
David Vlajčić iz Vukovara, 204. Vukovarske brigade 4
2.
Anita Rapan Papeša iz Vukovara, M.J.Zagorke 25
3.
Miroslav Mudri iz Vukovara, Vijeća Europe 48
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 14.
DONOŠENJE ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI GRADA
VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dao je D. Vlajčić – predsjednik Odbora za Statut, poslovnik i normativnu
djelatnost.
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 je sudjelovao D. Drakulić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (14)
donosi (vijećnik V. Vuleta nije bio prisutan prilikom glasovanja)
ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH
1
0

DUŽNOSTI GRADA VUKOVARA
Tekst Kodeksa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 15.
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU REVIZIJE PROCJENE RIZIKA OD
VELIKIH NESREĆA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA
Uvodno obrazloženje dali su 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.
I. Gavrić – ispred Kluba HDZ-a –prihvaća se.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (14) donosi (vijećnik V.
Vuleta nije bio prisutan prilikom glasovanja)
ODLUKA
Prihvaća se revizija Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Vukovara
izrađena na osnovu Odluke o izradi Revizije Procjene rizika od velikih nesreća za područje
Grada Vukovara KLASA: 810-01/17-01/8, URBROJ: 2196/01-00-21-6 od 5. studenog 2021.,
koju je izradila Braniteljska zadruga „Aktivan život“.
Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 16
PRIJEDLOZI I INFORMACIJE

Sjednica završila u 12.07.
Zapisnik vodila
Anita Sesvečan

Predsjednik
Željko Sabo, teolog
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