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Z A P I S N I K 

 

sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 20. srpnja 2012., u Gradskoj 

vijećnici soba br. 32, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, sa početkom u 10,00 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Goran Bošnjak, Mile Ivković, Siniša Mudri, Pavle Augustinov, Mira 

Miladinov, Maja Vincetić, Srđan Šijaković, Darko Buljan, Danica 

Travarić, Ljuban Bjelajac, Slobodan Ristić, Srđan Milaković, Dragan 

Crnogorac, Đorđe Macut, Ilija Vojnović i Miroslav Mikerević. 

 

Odsutni vijećnici:  Elvira Dejak, Zdravko Dedić, Vinko Erak, Ivanka Mihajlović, Tomislav 

Šota, Krešimir Raguž, Damir Barna, Mirjana Ivanković, Pilip Karuala, 

Alen Jakumetović, Radivoj Đurić, Igor Gavrić, Robert Rapan, Tomislav 

Džanak, 

Napomena: Zdravko Dedić i Elvira Dejak pristupili su na sjednicu u 10:20 

 

Ostali nazočni: Željko Sabo – gradonačelnik 

Željko Pinjuh- zamjenik gradonačelnika 

Danijela Stanković – zamjenica gradonačelnika 

Dejan Drakulić - zamjenik gradonačelnika 

D. Holoker-Radumilo, A. Džalto, L. Nikšić - pročelnici Upravnih 

odjela 

Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog 

vijeća 

Tomislav Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika te predstavnici 

javnih medija 

 

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća, Goran Bošnjak, otvara sjednicu, pozdravlja 

nazočne i poziva Boška Šašića, voditelja odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog vijeća 

da izvrši prozivku vijećnika. 

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 16 od ukupno 30 vijećnika te 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Zamjenik predsjednika daje na glasovanje da se točka pod rednim brojem 2 

predloženog Dnevnog reda „Donošenje Odluke o izgradnji otvorenog kupališta u Borovu 

naselju“ uvrsti u Dnevni red ove sjednice zbog toga što ista nije donesena na 15. sjednici, 

stoga prema Poslovniku može biti ponovno uvrštena u Dnevni red nakon tri mjeseca, osim 

ako Gradsko vijeće ne odluči drugačije.  

Zamjenik predsjednika daje na glasovanje prijedlog za uvrštavanje točke u Dnevni red 

što sa 15 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ prihvaća. 

 

Zamjenik predsjednika daje na glasovanje prijedlog dopunskih točaka Dnevnog reda  

 Donošenje Odluke o dopuni Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih 

parkirališta i garaža na području grada Vukovara 

 Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

koje su jednoglasno usvojene. 
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Zamjenik predsjednika daje na glasovanje usvajanje Dnevnog reda sa dopunskim 

točkama koji je jednoglasno usvojen. 

D N E V N I     R E D 

1. Donošenje Odluke o financiranju HNK „Vukovar 1991“ 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i gradonačelnik) 

2. Donošenje Odluke o izgradnji otvorenog kupališta u Borovu naselju 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i gradonačelnik) 

3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih 

parkirališta i garaža na području grada Vukovara 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić) 

4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić) 

5. Pitanja, prijedlozi - razno 

 

TOČKA 1. 

DONOŠENJE ODLUKE O FINANCIRANJU HNK „VUKOVAR 1991“ 

 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak – Zamjenik predsjednika Komisije za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost i gradonačelnik Grada Vukovara.  

Na sjednicu su pristupili Z. Dedić i E. Dejak. Prisutno 18 vijećnika. 

 

Zamjenik predsjednika moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: M. Mikerević, G. Bošnjak i S. Milaković. 

 

Nakon pojedinačne rasprave Zamjenik predsjednika moli Klub da se izjasni. 

S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a –  prihvaća se. 

 

Nakon rasprave Zamjenik predsjednika daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno 

donos 

O D L U K A 

I 

 Grad Vukovar financirati će rad HNK „Vukovar 1991“ u 2012. godini, u iznosu od 

500.000,00 kuna. 

II 

 Sredstava za financiranje iz točke I. ove Odluke osigurati će se prenamjenom sredstava 

gradskog Proračuna namijenjenih za financiranje HNK „Vukovar 91“ u 2012., nad kojim je 

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku br. St-125/12-9, od 10. svibnja 2012., otvoren i 

zaključen stečajni postupak. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZGRADNJI OTVORENOG KUPALIŠTA U BOROVU 

NASELJU 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak - Zamjenik predsjednika Komisije za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost i gradonačelnik Grada Vukovara. 
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Zamjenik predsjednika moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: S. Milaković, Z. Dedić, G. Bošnjak i gradonačelnik. 

 

 

Nakon rasprave Zamjenik predsjednika daje prijedlog na glasovanje te se sa 17 

glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donosi 

O D L U K A 

I 

Umjesto zatvorenog dvoranskog plivališta u Borovu naselju izgraditi otvoreno 

kupalište. 

II 

Slijedom ove Odluke predlaže se Upravnom odboru Fonda za obnovu i razvoj Grada 

Vukovara da žurno postupi po svim potrebnim radnjama u provođenju ove Odluke. 

III 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak Gradskog vijeća Grada 

Vukovara, KLASA: 021-05/11-01/13, URBROJ: 2196/01-02-11-2, od 1. srpnja 2011. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O SUDJELOVANJU INVESTITORA 

U GRADNJI JAVNIH PARKIRALIŠTA I GARAŽA NA PODRUČJU GRADA 

VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak – Zamjenik predsjednika Komisije za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost i L. Nikšić – pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje 

gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

  

Zamjenik predsjednika moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave. 

 

U pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: S. Milaković, L. Nikšić i Đ. Macut. 

Nakon pojedinačne rasprave Zamjenik predsjednika moli Klub da se izjasni. 

S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a –  prihvaća se. 

 

Nakon rasprave Zamjenik predsjednika daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno 

donosi 

O D L U K A  

o dopuni Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji 

javnih parkirališta i garaža na području grada Vukovara 

Članak 1. 

U Odluci o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta i garaža na području 

grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 1/10) u članku 5. stavaka 1. 

podstavak 1. iza riječi "204. vukovarske brigade" stavlja se zarez i iza zareza se dodaju riječi 

"Bana Josipa Jelačića". 
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Članak 2. 

U članku 9. stavku 2. iza riječi "banke" se dodaju riječi "ili "bjanko zadužnice ovjerene 

kod javnog bilježnika. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM 

DOPRINOSU 

 

Uvodno obrazloženje dali su G. Bošnjak – Zamjenik predsjednika Komisije za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost i L. Nikšić – pročelnica UO za uređenje grada, upravljanje 

gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

 

Zamjenik predsjednika moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom: 

S. Šijaković - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

S. Milaković – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Zamjenik predsjednika daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

ODLUKA  

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 12/11) 

članak 4. mijenja se i glasi: 

" Komunalni doprinos obveznik plaća uplatom u Proračun Grada Vukovara u cijelosti 

ili obročno." 

Članak 2. 

U članku 5. stavak 1. riječi: "Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja 

grada" zamjenjuju se riječima: "Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom 

imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša" 

Članak 3. 

U članku 6. stavak 1. točka 1. B) dodaje se nova alineja i riječi: "bjanko zadužnicu 

ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora pokrivati iznos duga komunalnog doprinosa." 

 

Odluka se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavi dio. 

 

TOČKA 5. 

PITANJA, PRIJEDLOZI - RAZNO 

 

Završeno u 10:55. 

 

 

Zapisnik vodila     Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća, 

Goran Bošnjak, 

Anita Sablić      Goran Bošnjak 


