ZAPISNIK
sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 23. prosinca 2013., u
Gradskoj vijećnici soba br. 32, u Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, sa početkom u 9,00 sati.
Nazočni vijećnici: Ivan Penava, Marijan Pavliček, Mirjana Semenić Rutko, Pilip Karaula,
Tomislav Šota, Marija Budimir, Alen Jakumetović, Krešimir Raguž, Igor
Gavrić, Nikola Mažar, Robert Rapan, Radivoj Đurić, Željko Pinjuh, Mile
Ivković, Biljana Gaća, Lilijana Radobuljac, Darko Buljan, Ljuban
Bjelajac, Dejan Drakulić, Ilija Vojnović i Nebojša Vidović
Odsutni vijećnici: Goran Bošnjak, Danica Travarić i Mira Miladinov,
Ostali nazočni:

Željko Sabo - gradonačelnik
Danijela Stanković- zamjenica gradonačelnika
Drinka Komljenović – zamjenica gradonačelnika
Srđan Milaković – zamjenik gradonačelnika
Davor Foriš – direktor Vukovarske razvojne agencije
Ivan Kamerla – direktor Tehnostana
V. Križan – direktor Komunalca
S. Lončar – ravnateljica DV Vukovar 2
D. Sabo – ravnateljica DV Vukovar 1
V. Uzelac – tavnateljica Osnovne glazbene i plesne škole Vukovar
V. Surma Szabo – ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar
R. Marić – ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar
I. Miličić – Ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom
Vukovar
Ž. Jukić – JVP Vukovar
Pročelnici - S. Kovačić, D. Holoker-Radumilo, A. Džalto, D. Njegić
D. Čulig – voditelj Odsjeka u UO za uređenje grada, upravljanje
gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Boško Šašić – voditelj odsjeka za opće poslove i poslove Gradskog
vijeća
Tomislav Čorak – administrativni tajnik gradonačelnika te predstavnici
javnih medija

Predsjednik 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 21 od ukupno 24 vijećnika te
konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje.
Predsjednik pita da li ima primjedbi na skraćeni zapisnik sa 3. sjednice Gradskog
vijeća, održane 26. studenoga 2013.
L. Radobuljac – ima primjedbu na točku 15 i traži da se pod istom navede da su dvije osobe
bile suzdržane tijekom glasovanja (L. Radobuljac i T. Šota)
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća,
održane 26. studenoga 2013. sa navedenom izmjenom i isti je jednoglasno usvojen.
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Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika
M. Budimir – kaže da s obzirom na izjavu gradonačelnika kako svako ima svoju Božićnu
čestitku tako i klub HDZ-a neće za ovu sjednicu imati pitanja s obzirom da je gradonačelnik
izjavio da su njihova pitanja provokativna i shodno istom; Božična čestitka – nemamo
nikakvih pitanja.
M. Pavliček – postavlja pitanje vezano za uspješne sportaše Grada Vukovara, mlađih
kategorija, a proteklih godina su dobivali po 1.000,00 kuna za ostvarene sportske uspjehe na
državnoj razini i drugim natjecanjima. Nastavlja da je dobio informaciju kako to ove godine
neće biti već su dobili samo priznanje gradonačelnika.
Gradonačelnik – to što su dobivali proteklih godina nije bilo u proračunu već su sredstva za
isto isplaćivana iz pričuve, a u okviru istog pronašao je sponzore a među nagrađivanima je
bilo 16-17 sportaša koji dobivaju sportske stipendije tako da su oni koji su postigli najbolje
rezultate stipendirani tijekom cijele godine.
I. Gavrić – komentira tvrtku Tehnostan i dugovanje od 7 mil kuna te pita kako je moguće da
ista tvrtka daje besplatan primjerak Vukovarskih novina i kalendar )komentiran kao osobni
almanah gradonačelnika). Postavlja pitanje ima li se novaca za takvo što u ovoj situaciji.
Gradonačelnik – komentira da je vijećnik trebao malo pobliže objasniti na što je mislio. Kaže
da su nekada HSP AS, SDP i gradonačelnik bili partneri te je pozdravljao izradu godišnjaka i
dao svoj puni doprinos, a danas isto naziva „osobnim almanahom“. Smatra da građani
zaslužuju „inventuru“ onog što se napravilo u protekloj godini te dodaje da on to može
objasniti na sebi svojstven način; kako god želi. Dalje govori da je tvrtka Tehnostan najmanje
sudjelovalo u tom, ali je gradska tvrtka i stoga je navedena.
Predsjednik – moli gradonačelnika da ne govori o prijašnjem sazivu Gradskog vijeća te da se
drži postavljenog pitanja. Govori da je pitanje bilo zašto je Tehnostan financijski sudjelovao u
istom.
Gradonačelnik – odgovara da će govoriti što želi. Dalje govori kako se predsjednik stavlja u
ulogu komentatora. Zahtjeva od predsjednika da vodi sjednicu, a ne da komentira njegove
riječi.
Predsjednk – komentira kako je šest mjeseci bio i zamjenik gradonačelnika i predsjednik
Gradskog vijeća, a u spomenutom „almanahu“ ga nema.
I. Gavrić – pita da li je Grad u situaciji da može besplatno dijeliti Vukovarske novine i
kalendare.
Gradonačelnik – odgovara da je vrijeme i da za građane Vukovara mora biti.
I. Gavrić – ponavlja da je dug Tehnostana 7 mil kuna i da će 6. Siječnja 2014. PPD ukinuti
isporuku plina za korisnike grijanja preko tvrtke Tehnostan. Smatra da je građanima bitnije da
imaju topao dom nego primjerak Vukovarskih novina. Pita što će gradonačelnik kao
predsjednik Skupštine društva poduzeti i zašto ta sredstva nije prebacio za zatvaranje duga.
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Gradonačelnik – odgovara da se sa 1.000,00 kn ne može riješiti problem Tehnostana i
grijanja. Dalje napominje da su odgovorni, ravnateljica ureda za obnovu i stambeno
zbrinjavanje, upoznati sa svime…..održani su sastanci, napravljeni su zapisnici na kojima se
raspravljalo o istom. Činjenica je da država, ured koji je spomenuo, treba riješiti pitanje
dugovanja tvtke Tehnostan. Napominje da ima dva osnova dugovanja; jedno je skidanje sa
računa, poslovnog računa tvrtke novac od pričuve gdje su građani tužili tvrtku Tehnostan i na
osnovu sudskih odluka se skidalo novac. Ustanovljeno je da je isto bilo pogrešno , a odluke
suda su vrlo čudne. Kada su građani tužili Tehnostan ostvarili su pravo na povrat pričuve. U
kasnijim sudskim postupcima su donošene druge odluke suprotne onima koje je donio
Općinski i Županijski sud. Nastala je totalna zbrka u kojoj je oštećena tvrtka Tehnostan za
cca. 3 mil kuna i taj novac treba vratiti država tvrtki. Druga osnova po kojoj je država dužna
tvrtki Tehnostan je po osnovu solidarnog jamca. Oko 2,6 mil kn tvrtka ima potraživanja od
građana koji žive u stanovima i nisu plaćali grijanje a tvrtka se ne može naplatiti od istih jer u
zakonu stoji da država kao solidarni jamac mora platiti nekome troškove, a zatim taj vlasnik
neka razmišlja tko živi u stanu. Na osnovu tih potraživanja gđa. Mirela Stanić jasno zna
činjenice. Smatra da se situacija može riješiti u određenom roku ili onda kada u gradu
Vukovaru bude isključeno grijanje svim korisnicima Tehnostanovih usluga za opskrbu
toplinskom energijom. Kaže da su stalno u kontaktu i pokušava stupiti u kontakt sa gđom
Stanić i da dogovore sastanak; da li sa ministrom financija ili potpredsjednikom Vlade
Grčićem.
R. Rapan – postavlja pitanje radnih mjesta u nedavno otvorenom centru Golubica mall.
Komentira kako je gradonačelnik u medijima najavio stotinjak novih radnih mjesta, a po
njihovim procjenama tamo ih nema više od 50-tak s tim da novootvorenih ima mx 15-tak, s
obzirom da je dobar dio tvrtki i obrta samo preselio u novi objekat. Zanima ga nakoji je način
došao do podatka o 100-tinjak novih radnih mjesta. Dalje kometira kako su neki djelatnici
trgovine Konzum prebačeni u Ilok, a u Golubicu mall su došli djelatnici iz Osijeka.
Gradonačelnik – komentira da nije direktor Agrokora ili Vupika i da ne može na neke stvari
utjecati. Investitor je rekao da tamo radi 100 ljudi, a kako i na koji način to on ne može znati
niti utjecati na isto. Za takva pitanja treba se obratiti njima. Ponosan je na sagrađeni objekt, ali
ne može utjecati na radna mjesta niti na tvrtke koje će tamo doći ili neće. Objekt je koštao 70
mil kuna i Grad je na osnovu komunalnog doprinosa profitirao cca 2 mil kuna.
R. Rapan – slaže se sa svime osim sa time što je gradonačelnik izjavio kako u Golubici ima
100-tinjak novih radnih mjesta. Smatra da to nije trebao izjaviti ako nije imao točna saznanja i
točne podatne o broju novih radnih mjesta.
Gradonačelnik – komentira da je ponovio ono što je rekao vlasnik.
I. Vojnović – komentira da se u naselju u kojem se nalaze ulice J. Runjanina i D. Renaričeva
nalazi mini market, sagrađen prije 40 godina i bio je stalno u funkciji. Prije par godina iz
objekta su iseljeni stanari pod izgovorom da će se objekt obnavljati, a iseljena je i trgovina.
Objekt nije još obnovljen i izgleda strašno, u njemu se odlaže smeće te je bopjazni da bi
moglo doći do širenja zaraze. Dalje kaže da su isti obilazili djelatnici policije i komunalni
redari i svi su obavještavani da se nešto poduzme. Neki radnici su smeće pripremili za odvoz,
ali prijevozna sredstva za odvoz istog nisu nikada došla i to isto tamo stoji i građani donose
svoje smeće tamo i sve izgleda kao veliko smetlište. Pita čija je zgrada i zašto se nije
iskoristila za npr. društvene prostorije ili prostorije mjesnog odbora. Pita koja je namjera
vezana za taj objekat.
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Gradonačelnik – vlasnici su država i Vupik. Pisano je tražio da se isti očituju sa konkretnim
namjerama, a i predložio je ukoliko nemaju namjeru graditi stanove da to poklone Gradu kako
bi prostor mogli staviti u funkciju po potrebama. Odgovor je stigao da je namjera da se zgrada
obnovi, odnosno da će se obnoviti postojeći stanovi. Komentira da stalno naziru stanje i traže
od nadležnih da se očituju.
I. Vojnović – smatra da se ne treba dopustiti da se tamo gomila smeće jer u tom naselju ima
već dosta ruševina te treba hitno riješiti isto pitanje.
D. Drakulić – postavlja pitanje vezano za tvrtku Bioetanol te traži odgovor u kojoj je fazi
priprema izgradnje ili se odustalo od te investicije.
Gradonačelnik – odgovara da je zemljište vlasništvo tvrtke Borovo te ističe da se brže riješilo
pitanje zemljišta investitor bi već radio. Dalje govori da s obzirom na izmjenu zakona i
poslovanja tvrtke Borovo, odnosno da u okviru predstečajne nagodbe ista zemljišta u
vlasništvu nudi kao zalog za podmirenje duga u predstečajnoj nagodbi. Nada se uspješnoj
predstečajnoj nagodbi i da će nakon toga sve krenuti u realizaciju.
Predsjednik – podsjeća da nije dobio pisani odgovor vezan za Adicu i g. Perkušića te moli da
isto dobije.
Aktualni sat je završen.

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda i isti je jednoglasno usvojen.
DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013.
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2013.
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2013.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Sabo)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelji: T. Šota i S. Lončar)
6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Gradske
knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Surma Szabo)
7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Gradskog
muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne
ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
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9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne
vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i Ž. Jukić)
10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Osnovne,
glazbene i plesne škole Vukovar
(Izvjestitelji: T. Šota i J. Uzelac
11. Donošenje Odluke o donošenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014.
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
12. Donošenje Odluke o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
13. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u športu Grada Vukovara
za 2014.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Holoker-Radumilo)
14. Donošenje Odluke o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj
kulturi i ostalim područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i humanitarnoj djelatnost za 2014.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Holoker-Radumilo)
15. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.
(Izvjestitelj: T. Šota i D. Njegić)
16. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014.
(Izvjestitelj: T. Šota i D. Njegić)
17. Donošenje:
a. Odluke o Proračunu Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
b. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2014.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
18. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
19. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Holoker-Radumilo)
20. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom
Vukovar
(Izvjestitelj: N. Mažar)
21. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za branitelje
(Izvjestitelj: N. Mažar)

22. Prijedlozi - razno
TOČKA 1.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i D. Čulig.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Buljan- ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: M. Pavliček, D. Čulig, D. Drakulić, P. Karaula, I.
Vojnović, I. Gavrić i gradonačelnik.
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Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
Prihvaćaju se Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu koje su sastavni dio ove Odluke.
Odluka i tablica se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio.
TOČKA 2.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.

Uvodno obrazloženje dali su K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i D. Čulig.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Buljan- ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: N. Vidović, D. Čulig, gradonačelnik i D. Drakulić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi (sa
19 glasova; M. Budimir i T. Šota nisu prisutni)
ODLUKA
Prihvaćaju se Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2013. godinu koje su sastavni dio ove Odluke.
Odluka i tablica se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio.
TOČKA 3.
DONOŠENJE ODLUKE
VUKOVARA ZA 2013.

O

IZMJENAMA

I

DOPUNAMA

PRORAČUNA

GRADA

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun t i A.
Džalto – pročelnica UO.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
D. Buljan - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se.
M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a - prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević –prihvaća se.
D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Buljan, T. Šota i I. Penava.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
Proračuna Grada Vukovara za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Gradonačelnik povlači točke Dnevnog reda, od 4. do 17., iz razloga što je HDZ medijima
objavio da neće prihvatiti Proračun za 2014.
Predsjednik – navodi da gradonačelnim kao predlagatelj nije proračun predložio u zakonskom
roku, do 15. studenoga 2013.
Vijećnici SDP-a su napustili sjednicu. Na sjednici prisutno 16 vijećnika.
I. Penava traži pauzu od 15 minuta.
TOČKA 18.
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM
DOPRINOSU
Uvodno obrazloženje dali su Krešimir Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i D. Čulig.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: D. Čulig, D. Drakulić, predsjednik i A. Džalto.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 12/11,
6/12, 10/12 i 8/13) članak 3. mijenja se i glasi:
" Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m³ građevine po vrsti objekata i
uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m³
građevine kako slijedi:
1. za I. zonu 70,00 kuna
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta
2. za II. zonu 50,00 kuna
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta
3. za III. zonu 30,00 kuna
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta
4. za IV. zonu 20,00 kuna
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja

42,20 kn
25,20 kn
2,60 kn
30,20 kn
18,00 kn
1,80 kn
18,10 kn
10,80 kn
1,10 kn
12,10 kn
7,20 kn
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- javna rasvjeta
5. za V. zonu 10,00 kuna
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta

0,70 kn
6,00 kn
3,60 kn
0,40 kn

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 19.
DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT
DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR 1
Uvodno obrazloženje dali su Krešimir Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost i D. Holiker-Radumilo.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
U raspravi su sudjelovali: I. Vojnović, D. Holoker-Radumilo i B. Šašić.
Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I
Gradsko vijeće Grada Vukovara daje prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta
Dječjeg vrtića Vukovar I, Vukovar, Eugena Kvaternika 27, utvrđenog na sjednici Upravnog
vijeća održanoj dana 29. studenog 2013.
Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 20.
DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE JAVNE USTANOVE
U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR
Uvodno obrazloženje dao je N. Mažar - predsjednik Komisije za izbor i imenovanja.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – prihvaća se.
Rasprave nije bilo.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
Za ravnateljicu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar, Vukovar, Josipa Jurja
Strossmayera 20, imenuje se Ivanka Miličić, dipl. pedagog, iz Vukovara, Hrvatske
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nezavisnosti 119,Vukovar, na mandatno razdoblje od četiri godine, sa početkom od 23.
prosinca 2013. godine.
Obrazloženje:
Po odredbi članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ravnatelja
javnih ustanova u kulturi koje broje do 5 zaposlenih imenuje predstavničko tijelo osnivača na
temelju javnog natječaja kojeg raspisuje natječajno povjerenstvo od tri člana u kojeg jednog
člana imenuje ravnatelj ustanove iz reda stručnih djelatnika ustanove, a dva člana osnivač.
Natječajno povjerenstvo raspisalo je ponovljeni Javni natječaj za imenovanje
ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar na mandat od četiri godine, koji je
objavljen u „Glasu Slavonije“od 22. studenoga 2013. godine.
U otvorenom roku na natječaj su se prijavila dva kandidat i to: Ivanka Miličić, dipl.
pedagog, sadašnja vršiteljica dužnosti ravnateljice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom
Vukovar i Željko Pravdić, mag.oec., trenutno na radnom mjestu rukovoditelja u trgovačkom
društvu Tvin d.o.o. – Predstavništvo Osijek.
Nakon provjere dostavljene natječajne dokumentacije, na sjednici održanoj 10.
prosinca 2013. godine Natječajno povjerenstvo je utvrdilo da su prijave na natječaj oba
kandidata uredne, da je uz prijavu priložena sva tražena dokumentacija te da kandidati
ispunjavaju uvjete za imenovanje za dužnost ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom
Vukovar.
Kulturno vijeće Grada Vukovara, temeljem stavka 4., članka 5., Zakona o upravljanju
javnim ustanovama u kulturi, na sjednici održanoj 10. prosinca 2013. godine, dalo je
prethodno mišljenje da se daje prednost gđi. Ivanki Miličić s obzirom na to da je ravnateljica
u Javnoj ustanovi u kulturi Hrvatski dom Vukovar od njezina osnutka te da stečenim
iskustvom ima apsolutnu prednost pred drugim kandidatom koji nema iskustva u djelatnosti
za koju se imenuje ravnatelj.
Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Vukovara na sjednici održanoj
11. prosinca 2013. godine razmotrila je svu natječajnu dokumentaciju te predložila Gradskom
vijeću Grada Vukovara da imenuje gđu. Ivanku Miličić za ravnateljicu Javne ustanove u
kulturi Hrvatski dom Vukovar, zbog toga što je u prethodnom četverogodišnjem mandatu i
kao privremena ravnateljica u periodu od godine dana uspješno i kvalitetno obavljala dužnost
ravnateljice navedene ustanove.
Temeljem navedenog riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rješenja može se pokrenuti Upravni spor.
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
TOČKA 21.
DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ODBORA ZA BRANITELJE

Uvodno obrazloženje dao je N. Mažar - predsjednik Komisije za izbor i imenovanja.
Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom.
M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se.
I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – prihvaća se.
D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – suzdržani.
Rasprave nije bilo.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 13 glasova „ZA“ (HDZ i HSP AS) i 3
glasa“SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi
9

1.
2.
3.
4.
5.

R J E Š E NJ E
o imenovanju Odbora za branitelje
Imenuje se Odbor za branitelje u slijedećem sastavu:
Pilip Karaula– predsjednik
Robert Rapan – član
Radivoj Đurić – član
Drago Adžaga – član
Ivica Banožić – član
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 21.
PRIJEDLOZI – RAZNO
Predsjednik – informacije vezane za tvrtku Tehnostan i dugovanja te dopis Vlade RH.
Predsjednik najavljuje da će 5. sjednica Gradskog vijeća biti održana 30. prosinca 2013. s
početkom u 10,00 sati, a materijal za istu će biti dostavljen 27. prosinca 2013.

Dovršeno u 14:15 sati.
Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Pinjuh, oec.

Zapisnik vodila
Anita Sesvečan
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