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Z A P I S N I K 

 

sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 30. prosinca 2013., u 

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

Goran Bošnjak, Mile Ivković, Biljana Gaća, Lilijana Radobuljac, Darko 

Buljan, Ljuban Bjelajac, Dejan Drakulić, Ilija Vojnović i Nebojša 

Vidović 

 

Odsutni vijećnici: Danica Travarić i Mira Miladinov, 

 

Ostali nazočni: Danijela Stanković- zamjenica gradonačelnika 

Drinka Komljenović – zamjenica gradonačelnika 

Srđan Milaković – zamjenik gradonačelnika 

Davor Foriš – direktor Vukovarske razvojne agencije 

Pročelnici - D. Holoker-Radumilo, A. Džalto, D. Njegić, L. Nikšić 

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 22 od ukupno 24 vijećnika te 

konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik konstatira da na sjednicu nisu došli direktori gradskih tvrtki te traži da se do 

slijedeće sjednice očituju o razlogu odsustva. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

 

M. Pavliček – stanje sa Gospodarskom zonom budući se o istom raspravljalo na prethodnim 

sjednicama kada je rečeno da je račun u blokadi. Pita da li je račun odblokiran i ako nije da li 

je pokrenuta predstečajna nagodba. 

 

D. Njegić – odgovara da je stanje i dalje isto i da je račun i dalje blokiran. Dalje nastavlja da 

su dali prijedlog za zamjenu nekretnina koje su načelno prihvaćene, ali postupak nije 

pokrenut. Zamjenom nekretnine bi se regulirao dug. 

 

M. Pavliček – pita da li je od toga prošlo više od sto dana. 

 

D. Njegić – odgovara da je blokada nastupila 9. Srpnja. 

 

M. Pavliček – komentira da Uprava zone krši zakon jer nije pokrenuta predstečajna nagodba  

 

D. Njegić – kaže da bi se predstečajna nagodba pokrenula mora se napraviti sporazum sa 

Ministarstvom financija odnosno poreznom upravom. 
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M. Pavliček – komentira da se prekoračio rok za pokretanje stečaja jer je račun u blokadi više 

od šezdeset dana. 

 

D. Njegić – odgovara ako se situacija ne riješi na pokrenuti način ići će se na predstečajnu 

nagodbu. Dalje kaže da im ne odgovara takav način jer se trebaju kandidirati na jedan 

natječaj, a u slučaju predstečajne nagodbe bit će onemogućeni. Smatra da je najbolje rješenje 

sporazum. 

 

N. Mažar – postavlja pitanje vezano za dovoz otpada iz Varaždina; slučaj koji je bio 

zablokiran i gdje je donesena odluka da se smeće više ne dovozi jer je isto bilo opasno te se 

tajno i skrivečki dovozilo. Dalje govori da su proteklog vikenda opet kamioni Varaždinskih 

registracijskih oznaka dovozili smeće koje su istovarali u gradu Vukovaru i napominje da za 

isto postoje dokazi. Pita što je to i da li se opet tajno dovozi smeće u grad Vukovar. 

 

D. Komljenović – kaže da koliko je njoj poznato takve tvrdnje nisu istinite te kaže da je u 

trgovačkom društvu Komunalac bila inspekcija. Kaže da se otpad ne dovozi tajno i da isti nije 

opasan što se može i potvrditi te napominje da je o istom obrazloženje dao i direktor 

Komunalca.  To su zadnje informacije s kojima je upoznate te kaže da se može tražiti od 

direktora Komunalca da se pisano očituje o istom. 

 

N. Mažar – komentira da se po postupku gradonačelnika, koji je isto stopirao, da zaključiti 

koliko je otpad opasan. Traži pisano očitovanje. 

 

I. Gavrić – pitanje postavlja vezano za podjelu besplatnih primjeraka Vukovarskih novina i 

kalendara te ga zanima tko je to platio i koliko je isto koštalo. 

 

D. Stanković – informira gradske vijećnike zašto gradonačelnik nije prisutan na sjednici te 

kaže da je otišao na sastanak vezano za problem Tehnostana i grijanja u gradu Vukovaru. Na 

postavljeno pitanje kaže da je gradonačelnik već odgovorio na isto te ne vidi razlog ponovnog 

postavljanja istog. 

 

I. Gavrić – komentira da je gradonačelnik rekao da je isto koštalo do 1.000,00 kn i da to nije 

velik trošak za Grad te da je i Tehnostan sudjelovao. Traži konkretan iznos koliko je tko 

platio. Čuo je da je sudjelovala u istom i tvrtka Komunalac u tome. 

 

D. Stanković – odgovara vijećniku da može dobiti pisani odgovor. 

 

Predsjednik – konstatira da još uvije od gradonačelnika nije dobio odgovor koji se odnosi na 

Eko etno centar Adica i ugovor potpisan između Grada i gospodina Perkušića. 

 

Aktualni sat je završen. 

 

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

 

D N E V N I     R E D 

 
1. Donošenje Odluke o privremenom financiranju Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 

31. ožujka 2014. po prijedlogu gradonačelnika Grada Vukovara  

(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto) 
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2. Donošenje Odluke o privremenom financiranju Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 

31. ožujka 2014. po prijedlogu Odbora za financije i proračun 

(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto) 

3. Donošenje Odluke o omogućavanju stavljanja prijedloga Proračuna Grada Vukovara i 

financijskih planova ustanova na dnevni red sjednice prije isteka roka od tri mjeseca 

(Izvjestitelji: T. Šota i K. Raguž) 

4. Prijedlozi i informacije 

TOČKA 1. 
DONOŠENJE ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU GRADA VUKOVARA ZA 

RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2014. PO PRIJEDLOGU 

GRADONAČELNIKA GRADA VUKOVARA 
Uvodno obrazloženje dali suT. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i A. Džalto 

– pročelnica Uo za financije i proračun. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

G. Bošnjak - ispred Kluba vijećnika SDP-a – prihvaća se. 

M. Budimir – ispred Kluba HDZ-a – ne prihvaća se. 

I. Gavrić - ispred Kluba vijećnika HSP-a dr. A. Starčević – ne prihvaća se. 

D. Drakulić – ispred Kluba SDSS-a – izjasnit će se nakon rasprave - prihvaća se. 

 

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su:T. Šota, A. Džalto, predsjednik, M. Pavliček, P. 

Karaula , D. Drakulić, I. Penava i N. Mažar. 

 

G. Bošnjak predlaže usmeni amandman. 

Predsjednik daje na glasovanje mogućnost iznošenja amandmana što je jednoglasno 

prihvaćeno. 

Amandman: u članku 3., stavku 3. mijenja se i glasi: 

„Odluka o privremenom financiranju Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

ožujka 2014. objaviti će se dana 30. prosinca 2013. u „Službenom vijesniku“ Grada 

Vukovara i stupa na snagu prvog dana od dana objave.“ 

Glasovanje: 21 glas „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ (I. Gavrić) 

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 9 glasova „ZA“ (SDP 

i SDSS) i 13 glasova „PROTIV“ (HDZ i HSP AS) prijedlog ne usvaja. 

 

TOČKA 2. 
DONOŠENJE ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU GRADA VUKOVARA ZA 

RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2014. PO PRIJEDLOGU ODBORA ZA 

FINANCIJE I PRORAČUN 
Uvodno obrazloženje dali suT. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i A. Džalto 

– pročelnica Uo za financije i proračun. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

G. Bošnjak - ispred Kluba vijećnika SDP-a – izjasnit će se nakon rasprave - suzdržan. 

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 – izjasnit će se nakon rasprave – izjasnit će se nakon 

rasprave - prihvaća se. 

 

U pojedinačnoj raspravi sudjelovao je predsjednik.  
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G. Bošnjak predlaže usmeni amandman. 

Predsjednik daje na glasovanje mogućnost iznošenja amandmana što je jednoglasno 

prihvaćeno. 

Amandman: u članku 3., stavku 3. mijenja se i glasi: 

„Odluka o privremenom financiranju Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

ožujka 2014. objaviti će se dana 30. prosinca 2013. u „Službenom vijesniku“ Grada 

Vukovara i stupa na snagu prvog dana od dana objave.“ 

Glasovanje: 21 glas „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ (I. Gavrić) 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa 16 glasova „ZA“ i 6 

glasova „SUZDRŽAN“ (SDP) donosi  
ODLUKA  

O PRIVREMENOM FINANCIRANJU GRADA VUKOVARA ZA RAZDOBLJE  

OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2014. 

 

Tekst Odluke se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 
DONOŠENJE ODLUKE O OMOGUĆAVANJU STAVLJANJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA 

GRADA VUKOVARA I FINANCIJSKIH PLANOVA USTANOVA NA DNEVNI RED 

SJEDNICE PRIJE ISTEKA ROKA OD TRI MJESECA 
Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun, K. Raguž – 

predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i B. Šašić. 

K. Raguž – predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji predlaže da 

se u ime komisije u tekst odluke unesu nazivi svih akata čije prijedloge je gradonačelnik 

povukao na prethodnoj sjednici. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se pojedinačno izjasne o predloženom. 

G. Bošnjak - 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: I. Penava, G. Bošnjak, predsjednik, P. Karaula, D. Drakulić, B. 

Šašić, M. Pavliček i I. Gavrić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno donosi 

O D L U K A 

Prijedlozi akata: Odluka o Proračunu Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2014., Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2014., Odluka o 

usvajanju Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 1, Odluka o usvajanju 

Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 2, Odluka o usvajanju Plana i programa 

rada i Financijskog plana za 2014. Gradske knjižnice Vukovar, Odluka o usvajanju Plana i 

programa rada i Financijskog plana za 2014. Gradskog muzeja Vukovar, Odluka o usvajanju 

Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom 

Vukovar, Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne 

vatrogasne postrojbe Vukovar, Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana 

za 2014. Osnovne glazbene i plesne škole Vukovar, Odluka o donošenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014., Odluka o donošenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2014., Odluka o usvajanju Programa financiranja 

javnih potreba u športu Grada Vukovara za 2014., Odluka o usvajanju Programa financiranja 
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javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i ostalim područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i 

humanitarnoj djelatnost za 2014., Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014., 

Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014., koji su skinuti sa dnevnog reda na 4. 

sjednici, održanoj 23. prosinca 2013., nakon povlačenja od strane gradonačelnika kao 

predlagatelja, mogu se ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća Grada Vukovara prije 

isteka roka od tri mjeseca od dana skidanja navedenih prijedloga sa dnevnog reda sjednice 

Gradskog vijeća. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

PRIJEDLOZI – RAZNO 

Predsjednik – informacije vezane za tvrtku Tehnostan i dugovanja.  

 

M. Semenić Rutko – traži informacije vezane za most preko Vuke u centru grada. 

 

 

 

Dovršeno u 12:15 sati. 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Željko Pinjuh, oec. 


