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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane 24. listopada 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, Stjepan Mađarac, Majda Jakša, Vedran Vuleta, 

Igor Naletilić, Nikola Mažar, Igor Gavrić, Srđan Milaković Nemanja 

Savanović, Željko Sabo, Dejan Drakulić, Zoran Rokvić 

Odsutni: Krešimir Raguž i Nenad Bučko 

 

Ostali nazočni: Ivan Penava – gradonačelnik  

 Srđan Kolar - zamjenik gradonačelnika 

Pročelnici – S. Tokić, M. Prepunić, V. Šibalić, K. Bilić, I. Mujkić, J. 

Paloš, D. Dimić, I. Antolović, D. Čulig 

D. Tišov – Vodovod grada Vukovara d.o.o. 

Miroslav Mudri – Komunalac d.o.o. 

M. Kulić – DV Vukovar 1 

M. Latinović – DV Vukovar 2 

D. Foriš – Vukovarska gospodarska zona d.o.o. 

R. Marić – Muzej grada Vukovara 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

M. Janković – Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva 

d.o.o. 

M. Sekulić – TZ Grada Vukovara  

R. Rac – Hrvatski radio Vukovar 

J. Miškić – Gradska knjižnica Vukovar 

I. Krajnović – Tehnostan d.o.o. 

Vedrana Đumić – Sportski objekti Vukovar 

D. Zeko – VURA d.o.o. 

D. Dejanović – JVP Vukovar 

Budač – Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek 

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. 

 

Usvajanje skraćenog zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća održane 15. rujna 2022. 

godine. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje skraćenog zapisnika s 11. sjednice, održane 15. rujna 

2022. i isti je s 16 glasova „ZA“ i jednim glasom „SUZDRŽAN“ (DSS) usvojen. 

 

 

Aktualni sat gradonačelnika 

 

I. Gavrić – postavlja dva pitanja. U osobno ime upitao je mogu li se pronaći sredstva da se javna 

rasvjeta u gradu ponovno upali u cijelosti. 

Gradonačelnik – odgovara kako će prijedlog biti razmotren te će se vidjeti što je moguće učiniti 

sukladno prometnim propisima vodeći prvenstveno brigu o sigurnosti građana.  

I. Gavrić - Drugo pitanje u ime Kluba vijećnika postavlja vezano za obnovu Radničkog doma te 

iznalaženje sredstava u proračunu Grada Vukovara za unutarnju obnovu.  
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Gradonačelnik – ističe kako je riječ o 67 milijuna kuna vrijednoj investiciji te ako Gradsko 

vijeće Grada Vukovara smatra da Grad Vukovar treba snositi troškove unutarnjeg uređenja i 

tako odluči, to će i učiniti, no navodi kako treba uzeti u obzir da je u pitanju uređivanje ustanove 

koja nije u domeni Grada te joj Grad nije osnivač. Navodi kako se u razgovoru s predstavnicima 

Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ Vukovar koje će biti smješteno u navedenoj zgradi upućuje na 

sredstva FORGV-a. 

I. Gavrić – odgovara kako će navedeno predložiti Gradskom vijeću na razmatranje. 

S. Milaković – Osvrnuo se na posljednje Službene rezultate popisa stanovništva i status 

nacionalne strukture te zastupljenosti srpske nacionalne manjine na lokalnoj i nacionalnoj razini. 

Pita gradonačelnika što je to što će pripadnici srpske zajednice izgubiti nakon promjena koje 

donosi novi popis stanovništva kada su u pitanju njihova prava. 

Gradonačelnik - ističe kako je glavna tragedija izrazito velik pad stanovnika; kako većinskog 

naroda, tako i pripadnika srpske nacionalne manjine. Odgovara kako je cilj politike koju on 

predstavlja jednakost svih. Ističe kako se nikada u potpori koju je dodjeljivao Grad Vukovar nije 

gledalo tko je koje nacionalnosti te su svi uvijek bili ravnopravni. Nadalje pojašnjava kako će 

pripadnici srpske nacionalne manjine izgubiti prava koja su mogli konzumirati u gradskoj upravi 

prilikom podnošenja raznih zahtjeva te koja su konzumirali kao gradski vijećnici, a to je dostava 

materijala na dva jezika i dva pisma. Navodi da je to problem koji je politički generiran te kako 

su svi s ovim umjetnim tenzijama završili u gubitku. Navodi kako je njegov cilj normalizacija 

uvjeta i atmosfere u gradu te jednake šanse za sve, bez guranja brojki baziranih na lažnim 

podacima u pokušaju da se dosegne nešto za što nije vrijeme. Brojke potvrđuju ono što se 

tvrdilo jedno desetljeće, a to je da je riječ o manipulaciji. Ističe kako mu je drago da je došlo 

kraju manipulacijama brojkama, ali i ne da nas je manje. 

S. Milaković – Navodi da više nema smisla vraćati se u prošlost te da nije siguran da je kraj 

manipulacijama u prethodno spomenutom duhu. Što se tiče prava srpske zajednice smatra da to 

ne bi trebao biti problem u civiliziranoj zajednici, a nažalost, kako navodi, postavlja se pitanje 

jesmo li to mi.  

Z. Rokvić – postavlja pitanje vezano za status tvornice biodizela u Vukovaru koja je zatvorena 

te ga zanima hoće li početi sa radom. 

Gradonačelnik - odgovara kako je riječ o inozemnom vlasniku i najvećoj tvornici biodizela u 

Hrvatskoj koja je zapošljavala 30-40 ljudi, no nažalost, ističe kako svjedočimo da je Vladi RH u 

interesu zatvoriti i rafineriju Sisak. 

Navodi da se u procesu nisu poštovali zakoni koji propisuju određene obveze, a za nepoštovanje 

nije bilo predviđenih kazni, što je u konačnici i modus operandi politike u Hrvatskoj. 

D. Drakulić – postavlja pitanje gradonačelniku vezano za plaćanje kazni za odvoz otpada, u 

slučaju kada se kod polupodzemnih kontejnera u blizini stambenih zgrada odlaže otpad.  

D. Čulig - pojasnio je kako je Grad Vukovar osigurao stanarima višestambenih zgrada 

spremnike na javnim površinama budući u svojim objektima nemaju prostore za spremnike za 

otpad, za što su stanari dobili i svoje ključeve, dok građani s privatnim kućama otpad 

zbrinjavaju kod sebe u kućama. Do sada je Grad Vukovar tijekom godine izdvajao od 60 do 100 

tisuća kuna za zbrinjavanje otpada i odvoz nepropisno odloženog otpada, stoga je Grad Vukovar 

morao stati na kraj nepropisnom odlaganju otpada. Navodi kako cilj nije kažnjavati građane već 

zajednički riješiti problem na korist cijele lokalne zajednice.  

D. Drakulić – Navodi kako je obveza Grada voditi računa o komunalnom otpadu i djelatnosti 

zbrinjavanja otpada te da smatra da građane ne treba poticati da međusobno „upiru prstom“ i 

krive jedni druge te da je potrebno omogućiti postavljanje odgovarajućeg video nadzora i uvjeta 

za odlaganje otpada na odgovarajući način.  

Gradonačelnik – pojašnjava kako je Grad Vukovar dao maksimum u vidu problematike  

odlaganja otpada i omogućio građanima predviđene prostorije unutar zgrada za odlaganje otpada 

i polupodzemne kontejnere te ističe kako je nužno apelirati na svijest građana koji trebaju voditi 

više računa o svojoj okolini s obzirom da se nailazi na brojne situacije nepoštivanja istog.  
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N. Mažar – pitao je gradonačelnika za komentar na održani sastanak s ministricom kulture i 

medija Ninom Obuljen Koržinek, vezano za izgradnju Arheološkog parka Vučedol koji će 

donijeti Vukovaru ne samo proširenje njegove turističke ponude, već i stvoriti novu vizuru 

Grada i podignuti ga na viši nivo. 

Gradonačelnik - odgovara kako je u načelu dogovoreno rješavanje problematike i završetak 

projekta. Riječ je o 120 milijuna kuna europskih sredstava i 14 godina provođenja projekta. 

Projekt je došao u kritičnu fazu, radovi nisu krenuli, a sredstva se moraju uskoro iskoristiti. 

Zahvalio je svima koji su doprinijeli skorom okončanju projekta te istaknuo kako će se rokovi 

morati prolongirati. Uzimajući u obzir vrijednost projekta i ono što će on donijeti građanima 

treba još snage i strpljenja jer će Vukovarci imati veliku korist od tog projekta. Grad Vukovar je 

učinio sve što je mogao te je sada sve na Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine koje treba požuriti s odlukama kako bi se riješili imovinskopravni odnosi. 

Uskoro se očekuje raspisivanje javne nabave i početak radova. 

N. Mažar – odgovara kako je kulturna pomoć Gradu izrazito bitna te ista doprinosi ponudi 

Grada Vukovara. 

S. Mađarac – upitao je gradonačelnika zašto mu smeta pomoć Hrvatske u obuci pripadnika 

ukrajinske vojske.  

Gradonačelnik – odgovara kako tematski pitanje nije vezano za Grad Vukovar, no smatra da taj 

korak izlaže pogibelji hrvatski narod, što bi trebalo izbjeći. Apelirao je na građane RH da 

najprije pomognu svojoj državi. 

M. Jakša - upitala je postoji li mogućnost da Grad Vukovar sufinancira program postavljanja 

obnovljivih izvora energije u kućanstvima, a za što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost otvorio natječaj.  

D. Čulig - rekao je kako se ta ideja razmatra sukladno sredstvima u proračunu. 

D. Vlajčić - upitao je kakav je bio odaziv vukovarskih poduzetnika povodom nedavno završenog 

javnog poziva za bespovratne potpore, a temeljem kojeg je dodijeljeno 2,5 milijuna kuna.  

K. Bilić - pojasnila je kako je na javnom pozivu bilo 254 prijave, od čega je 160 zahtjeva 

odobreno, što je do sada najveći broj odobrenih zahtjeva po jednom natječaju. Prema svakom 

zahtjevu se pristupalo identično, oni koji nisu zadovoljili administrativne uvjete su odbijeni. 

Najviše sredstava je otišlo na energente te je ta mjera u potpunosti iskorištena. 

D. Vlajčić – komentira i pohvaljuje dodjelu. 

D. Bilić – postavlja dva pitanja. Prvo pitanje postavlja u osobno ime vezano za Ulicu Eugena 

Kvaternika te postojanje mogućnosti izgradnje staze s jedne strane ulice.  

D. Čulig - rekao je kako je jednim dijelom nogostup izgrađen prije nekoliko godina s jedne 

strane ulice te da će se prijedlog uzeti u razmatranje. Plan je Grada Vukovara da svaka ulica u 

Vukovaru barem jednostrano, ako to nije moguće dvostrano, ima nogostup.  

D. Bilić - Drugo pitanje postavlja u ime Kluba vijećnika vezano za pitanje sjedišta Turističke 

zajednice VSŽ koje sukladno zakonu treba biti u sjedištu županije, što je Vukovar. Navodi da 

prema informacijama kojima raspolaže, župan nema namjeru učiniti navedeno te pita 

gradonačelnika za komentar. 

Gradonačelnik – komentira ako je navedeno istina, župan odbija postupati temeljem zakona i to 

uvelike pokazuje i njegov odnos prema Vukovaru koje je administrativno središte Vukovarsko-

srijemske županije te da po ovom pitanju svi vijećnici imaju jedinstven stav i da za takvu 

politiku i stav ne vidi razlog.  

N. Savanović - pitao je što se radi na nogostupima i cestama u Vukovaru te kada će se radovi 

završiti.  

D. Čulig - rekao je kako je riječ o projektu HEP-a čiji se kraj očekuje krajem 2023. godine 

sukladno uvjetima koje je Grad Vukovar izdao. 

Grad Vukovar zahtijevao je da se na novoobnovljenim prometnicama izvede kompletna 

sanacija, nakon odrađenih radova. U Vukovaru se provodi i optički internet te se neke lokacije 

preklapaju s projektom HEP-a pa je moguće da će se projekti preklopiti te da će se njihovi 

rokovi produžiti. 
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V. Vuleta - postavlja dva pitanja. Prvo pitanje postavlja u ime Kluba vijećnika vezano za 

izgradnju Ekonomske škole gdje je Grad Vukovar aktivirao bankarsku garanciju za uredno 

ispunjenje ugovora te postavlja pitanje je li što uplaćeno i u kojem iznosu. 

Gradonačelnik - odgovara kako se u situaciji raskida ugovora o izvođenju radova na izgradnji 

Ekonomske škole Vukovar zbog neispunjenja ugovornih obveza izvoditelja radova tvrtke 

Presoflex gradnja d.o.o. poduzelo sve što je moglo sukladno zakonskim uvjetima te kako je 7,6 

milijuna kuna povučeno iz aspekta aktivacije bankarske garancije.  

V. Vuleta – drugo pitanje postavlja u osobno ime vezano za promjenu cijene grijanja te je upitao 

postoji li procjena koliko bi i u kojem postotku građanima moglo poskupiti grijanje.  

I. Krajinović, Tehnostan - pojasnio je kako je procjena da će ukupni troškovi grijanja, u odnosu 

na pretprošlu sezonu grijanja, poskupiti od 4-5% za krajnjeg korisnika, odnosno građane 

Vukovara i takva će cijena biti u ovoj sezoni grijanja.  

 
Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik  ima prijedlog za dopunu Dnevnog reda sljedećom točkom: 

 Donošenje:  

a. Rješenja o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar  

b. Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice 

Vukovar 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda s dopunskom točkom i isti s 10 glasova 

„ZA“(DP, HS, Ž. Sabo)  i 7 glasova „PROTIV“ (HDZ, SDSS,DSS) prihvaćen. 

 

D N E V N I R E D 

1. Donošenje Zaključaka o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i 

dijalogu među građanima Grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i 

pripadnicima srpske nacionalne manjine 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i gradonačelnik) 

2. Donošenje Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić) 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VURA d.o.o. 

za 2021. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Zeko) 

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vukovarska 

gospodarska zona d.o.o. za 2021. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Foriš) 

5. Donošenje pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja „Šire 

središte grada“ (UPU-1) 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Prepunić) 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2022. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić) 

 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i 

prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) za Grad Vukovar 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

8. Donošenje:  

a. Rješenja o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar  

b. Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice 
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Vukovar 

9. Prijedlozi i informacije 

 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ZAKLJUČAKA O DOSTIGNUTOM STUPNJU RAZUMIJEVANJA, 

SOLIDARNOSTI, SNOŠLJIVOSTI I DIJALOGU MEĐU GRAĐANIMA GRADA 

VUKOVARA PRIPADNICIMA HRVATSKOG NARODA I PRIPADNICIMA SRPSKE 

NACIONALNE MANJINE 

Uvodno obrazloženje dali su predsjednik Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost i 

gradonačelnik. 
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. Drakulić, gradonačelnik, S. milaković, V. Vuleta, N. Mažar, 

predsjednik.  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“ (DP, 

HS, HDZ, Ž. Sabo) i 3 glasa „PROTIV“ (SDSS, DSS) donosi 

Z A K LJ U Č 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. 

Nisu stvoreni preduvjeti za proširivanje opsega individualnih prava te propisivanje 

kolektivnih prava pripadnicima srpske nacionalne manjine koji žive u Gradu Vukovaru. 

 

Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI STATUTA 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. 

N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a– prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. Milaković, D. Drakulić, D. Vlajčić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“ (DP, 

HS, HDZ, Ž. Sabo) i 3 glasa „PROTIV“ (SDSS, DSS) donosi 

ODLUKA 

O PRISTUPANJU PROMJENI 

STATUTA GRADA VUKOVARA 

Članak 1. 

Pristupa se promjeni Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 

4/09, 7/11, 4/12, 7/13 , 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst i 7/19-Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 

3/21) zbog usklađivanja Statuta Grada Vukovara s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih 

manjina („Narodne novine“ 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11) u skladu sa službenim 

rezultatima Popisa stanovništva 2021., te brisanja odredbi o službenoj uporabi srpskog jezika i 

ćirilčnog pisma. 
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Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA VURA D.O.O. ZA 2021. 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić – predsjednica Odbora za financije i proračun i D. Zeko – 

direktor Vukovarske razvojne agencije 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– prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: Z. Rokivić, D. Zeko, D. Drakulić, N. Mažar. 
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“ (DP, HS, 

HDZ, Ž. Sabo) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS, DSS) donosi  

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o poslovanju trgovačkog društva VURA d.o.o. iz Vukovara, dr. 

Franje Tuđmana 13, OIB: 35723009241, za 2021. godinu. 

 

 

 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA VUKOVARSKA GOSPODARSKA ZONA D.O.O. ZA 

2021. 

Uvodno obrazloženje dali su J. jukić – predsjednica Odbora za financije i proračun i D. Foriš 

– direktor Vukovarske gospodarske zone 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– prihvaća se. 

 

U raspravi je sudjelovao S. Milaković. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ i jednim glasom 

„SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi (vijećnik D. Drakulić nije bio prisutan prilikom glasovanja)  

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona 

d.o.o. iz Vukovara, Gospodarska zona 15, OIB: 37862172935, za 2021. godinu. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE PROČIŠĆENOG TEKSTA ODREDBI ZA PROVEDBU 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „ŠIRE SREDIŠTE GRADA“ (UPU-1) 

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. 
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N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a– prihvaća se. 

 

U raspravi je sudjelovao S. Milaković. 
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“ (DP, HS, 

HDZ, Ž. Sabo) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS, DSS) donosi (vijećnik D. Drakulić nije bio prisutan 

prilikom glasovanja) 

UrbanističkI plana uređenja  „Šire središte grada“ (UPU-1) 

(„Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 10/11, 13/16 i 12/22) 

 

Tekst Urbanističkog plana 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 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. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: N. Mažar, V. Šibalić, S. Mađarac, I. Gavrić i M. Jakša. 

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

HS, Ž. Sabo) i 6 glasova „SUZDRŽAN“ (SDSS, DSS, HDZ) donosi (vijećnik D. Drakulić nije 

bio prisutan prilikom glasovanja) 

O D L U K A 

O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA 

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU AKCIJSKOG PLANA ODRŽIVOG 

ENERGETSKOG RAZVITKA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA (SECAP) 

ZA GRAD VUKOVAR 

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

djelatnost i D. Čulig – 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 Z. Rokvić i V. Vuleta.  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi  

ODLUKA 

o prihvaćanju Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim 

promjenama Grada Vukovara - SECAP 
Članak 1. 

Prihvaća se Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim 

promjenama Grada Vukovara (SECAP), izrađen u suradnji s tvrtkom Sensum d.o.o.  

Članak 2. 
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Sastavni dio ove Odluke čini Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe 

klimatskim promjenama Grada Vukovara (SECAP).  

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE:  

A. RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE 

VUKOVAR  

Uvodno obrazloženje da je I. Naletilić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanja. 
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, V. Vuleta, D. Bilić, S. Milaković, I. Gavrić, D. Vlajčić, 

predsjednik. 

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

HS, Ž. Sabo), 4 glasa „PROTIV“ (HDZ) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS, DSS)  donosi 

RJEŠENJE 

o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar 

Razrješuje se dužnosti ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar Jelena Miškić, Ive 

Tijardovića 4, Vukovar. 

     

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

B. RJEŠENJA O IMENOVANJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJICE 

GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje da je I. Naletilić – predsjednik Odbora za izbor i imenovanja. 

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. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glasova „ZA“ (DP, HS, Ž. Sabo), 4 

glasa „PROTIV“ (HDZ) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS, DSS) donosi 

RJEŠENJE 

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Vukovar, do imenovanja ravnatelja 

Gradske knjižnice Vukovar na temelju provedenog javnog natječaja, imenuje se Anita Baier 

Jakovac, iz Vukovara, Kardinala A. Stepinca 41. 

 

Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

Sjednica završila u 13.35. 

 

Zapisnik vodila Predsjednik 

Anita Sesvečan Željko Sabo, teolog 
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