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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara održane 14. rujna 2021. u Rodnoj kući 

Lavoslava Ružičke, u Vukovaru, J. J. Strossmayera 25,, s početkom u 8,00 sati. 

Prozivkom se utvrđuje kvorum vijećnika. 

Nazočni vijećnici: David Vlajčić, Robert Rapan, Domagoj Bilić, Jasmina Jukić, Radivoj 

Đurić, Nemanja Savanović, Sava Manojlović, Vedran Vuleta, Igor 

Naletilić, Nikola Mažar, Krešimir Raguž, Majda Jakša, Igor Gavrić, 

Stjepan Mađarac, Zoran Rokvić, Dejan Drakulić, Željko Sabo, Srđan 

Milaković, Nenad Bučko 

Odsutni:   / 

Ostali nazočni: Ivan Penava – gradonačelnik 

Filip Sušac i Srđan Kolar- zamjenici gradonačelnika 

Pročelnici –S. Tokić, M. Vlajčić, V. Šibalić, N. Gažo, D. Čulig, D. 

Krajnović Naletilić, D. Mijatović, I. Mujkić, I. Antolović, J. Paloš 

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o. 

Z. Jukić – JVP Vukovar 

R. Marić – Muzej grada Vukovara 

I. Miličić – Hrvatski dom Vukovar 

V. Marijanović – VURA  

K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o. 

I. Szabo – Sportski objekti Vukovar 

R. Rac – HRV 

D. Foriš – VGZ d.o.o. 

M. Kulić – DV Vukovar 1 

M. Latinović – DV Vukovar 2 

D. Zeko – Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. 

Boško Šašić – viši savjetnik specijalist za opće poslove, poslove 

gradskog vijeća i mjesne odbore 

B. Lovrić i A. Lovrić iz Ureda gradonačelnika i predstavnici medija 

 

Nakon prozivke utvrđuje se da je na sjednici nazočno 19 vijećnika te se konstatira 

kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

Usvajanje skraćenog zapisnika s 1. sjednice Gradskog vijeća održane 21. srpnja 2021. 

godine. 

Primjedbi na zapisnik nije bilo. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje skraćenog zapisnika s 1. sjednice, održane 

21. srpnja 2021. i isti je jednoglasno (19) usvojen. 

 

Aktualni sat gradonačelnika. 

D. Bilić - rekao je kako u Ulici bana J. Jelačića, od raskrižja sa Zagrebačkom ulicom do 

Veterinarske stanice, gdje je i autobusna stanica, ne postoji nogostup te pita može li se nešto 

učiniti po tom pitanju.  

D. Čulig - odgovara kako je navedena ulica državna cesta D2 koja je u nadležnosti Hrvatskih 

cesta, a Grad Vukovar je započeo postupak ishođenja potrebne suglasnosti za izgradnju 

biciklističke staze duž Ulice bana J. Jelačića, a u sklopu iste će se postaviti i semafor na 

pješačkom prijelazu kod Veterinarske stanice kako bi se povećala sigurnost prelaska s 

pješačke staze do autobusne stanice. 

D. Vlajčić - kaže kako je Grad, od kada je preuzeo upravljačka prava nad školama, podigao 

standard odnosa i financiranja osnovnih škola i mjerama koje poduzima olakšava podnošenje 
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troškova roditeljima na samom početku školske godine. Portal gradonačelnik.hr je objavio 

analizu prema kojoj je Grad Vukovar svrstan u top 10 hrvatskih gradova po sufinanciranju 

školskog pribora i materijala te pita gradonačelnika da prokomentira mjere i pita ima li 

povratnih reakcija roditelja na mjere. 

Gradonačelnik - odgovara kako je prema spomenutoj analizi Vukovar 6. u Hrvatskoj po 

izdvajanjima za pribor i materijal za učenike osnovnih škola. Navedeno je na tragu ulaganja u 

osnovnoškolstvo, od kako je od 1.1.2019 Grad Vukovar stekao osnivačka prava nad osnovnim 

školama s područja grada. Prema dobivenim informacijama od ravnatelja, nastavnika, ali i 

roditelja, uvedene mjere dočekane su s velikim oduševljenjem. To je ostvareno zahvaljujući 

kvalitetnom radu resornog upravnog odjela, ali i onome što je vladajuća koalicija u Gradu 

Vukovaru godinama činila. Dodaje kako će se na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća i 

studentima proširiti prava jer su mladi prepoznati kao ključna populacija našega grada te će 

Grad Vukovar učiniti sve kako bi im što više olakšao obrazovanje. 

N. Bučko - pohvalio je Grad Vukovar jer je od strane Instituta za financije ocijenjen ocjenom 

5, kao vrlo transparentnim gradom. Na tragu toga, pita hoće li se gradski proračun u 

potpunosti otvoriti prema građanima. 

Gradonačelnik - odgovara kako su svi prijedlozi dobrodošli, pa će se tako i navedeni 

razmotriti. 

V. Šibalić - konstatirala kako Grad već dugo radi na transparentan način te sukladno 

zakonskim obvezama javno objavljuje sve sastavnice ugovora sklopljenih s Gradom. 

S. Milaković - osvrnuo se na popis stanovništva koji u Republici Hrvatskoj upravo započinje. 

Spominje da je prije 10 godina u registru birača bilo 13.000 pripadnika srpska nacionalne 

manjine dok ih je danas 8.000 po čemu je vidljivo da je došlo do „čišćenja“ registra što se 

odnosi na sve građane, a ne samo na pripadnike srpske nacionalne manjine. Zaključuje kako 

je već vidljiv rezultat koji bi popis stanovništva mogao donijeti, ali i otklanja razloge za 

sumnju u zakonitost. Na tragu svih izjava koje su bile u javnosti smatra da one mogu utjecati 

na pripadnike srpske nacionalne manjine u smislu ustručavanja oko nacionalnog ili bilo kojeg 

drugog izjašnjavanja te predlaže gradonačelniku da pozove sve pripadnike srpske nacionalne 

manjine da se slobodno izjasne o svojoj nacionalnoj, vjerskoj i drugoj pripadnosti.  

Gradonačelnik - kaže kako je kao predsjednik Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu Hrvatskoga sabora sazvao tematsku sjednicu na kojoj su bili i čelni ljudi 

Državnog zavoda za statistiku, a na kojoj su izražene sumnje u točnost popisa stanovništva 

2011. godine te je tada potvrđeno kako je popis u Vukovaru iz 2011. godine duboko pogrešan. 

Navodi da zbog neobjektivnog popisa posljednjih 10 godina imamo u gradu tenzije koje su 

ničim izazvane. Na tom tragu su i bili njegovi medijski istupi čime ne proziva srpsku 

nacionalnu manjinu i ovo nije poziv bilo kojoj nacionalnoj manjini da koristi te netočnosti, ali 

se usudi reći kako su ih koristile određene političke skupine. Dodaje kako poziva sve građane 

da se izjasne onako kako smatraju da treba, sukladno zakonskim propisima. 

S. Mađarac - nadovezao se na pitanje s prethodne sjednice Gradskog vijeća, a radi se o 

skulpturi slova V- Vukovar mjesto posebnog domovinskog pijeteta koje nije postavljeno na 

ulasku u prigradsko naselje Sotin. Pita bi li se Odluka mogla poništiti i da se skulptura 

izmjesti i u Sotin. Pita može li pismeno dobiti kada je Odluka donesena, tko je izradio 

Odluku, odnosno potpisao je i zapisnik kada je gradonačelnik zauzeo stav po tom pitanju. 

Gradonačelnik - je pojasnio kako je sukladno donesenom Zakonu o proglašenju Vukovara 

mjestom posebnog domovinskog pijeteta definirano jedinstveno područje obrane Vukovara u 

koje spada jedino mjesto Bogdanovci, sukladno čemu su skulpture i postavljene. Dodaje da su 

sastanci bili u Ministarstvu branitelja tako da zapisnike može tamo tražiti. 

N. Mažar – pitanje postavlja vezano za odluku o unutarnjem ustrojstvu u Gradu Vukovaru i 

onoga što se desilo između prethodne i ove sjednice gradskog vijeća, a to je donošenje 

pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave odnosno o sistematizaciji radnih mjesta. 
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Ukazuje na činjenicu da će određeni djelatnici ostati neraspoređeni, iako su svake godine 

ocijenjeni kao odlični i čije plaće su sufinancirane preko EU fondova, samo zato što su u 

izbornoj kampanji dali podršku kandidatu koji nije na vlasti, konkretno dali su podršku HDZ-

u. Traži da do slijedeće sjednice Gradskog vijeća dobije pisani odgovor tko je po pravilniku 

odnosno sistematizaciji ostao bez radnog mjesta, tj. tko će biti neraspoređen. Osvrće se i na 

pravilnik i sistematizaciju iz prosinca 2020. po kojoj je jedna pravnica, ocijenjena odličnom 

ocjenom, ostala neraspoređena, a samohrana je majka i sada radi u Gradu Iloku, a morala je 

otići jer je podržala HDZ. Po tadašnjoj sistematizaciji su ukinuta sva radna mjesta VSS pravne 

struke, a nakon toga u tijeku predizborne kampanje, u travnju, novom sistematizacijom opet 

vraćena. Traži pisani odgovor koliko i koji djelatnici će, po pravilniku koji je 8. rujna 2021. 

izašao u Službenom vjesniku, ostati neraspoređeni.  

Gradonačelnik - odgovara kako rješenja o novoj sistematizaciji nisu donesena te nije moguće 

znati tko će od djelatnika biti raspoređen na koje radno mjesto. 

M. Jakša – komentira kako je na Sajmištu, u Dalmatinskoj ulici, utvrđeno da se koriste 

cementno azbestne cijevi. Istraživanjem su shvatili da u dosta ulica u Vukovaru ima takvih 

cijevi te pita planira li se ići u njihovu izmjenu. Također pita zašto je u Ulici Lijeva bara 

ostavljen stari kolektor, koji je skuplji za održavanje, iako su postavljene nove cijevi.  

Gradonačelnik – komentira da se i sam upitao isto, no struka je odgovorila kako azbest u 

ovakvom obliku nije opasan za zdravlje ljudi. Cijevi će se u budućnosti izmjenjivati, u sklopu 

godišnjeg plana održavanja koje Vodovod grada Vukovara provodi. Što se tiče starog 

kolektora, vijećnica će odgovor dobiti kada direktor Vodovoda bude prisutan na sjednici. 

K. Raguž - postavio je pitanje vezano za mogućnost sadnje brzorastućih stabala koji će u 

vanjskome dijelu Dječjeg vrtića Vukovar I, objekt Mitnica, u ljetnim mjesecima praviti 

hladovinu.  

Mirjana Kulić - istaknula je kako je suradnja s gradskom tvrtkom Komunalac Vukovar 

izuzetno uspješna te da su se razgovori vodili u tome smjeru, stoga je realizacije ove ideje 

zasigurno moguća. 

I. Gavrić - pohvalio je Grad Vukovar po pitanju postavljanja horizontalne i vertikalne 

signalizacije na području grada, kojom se povećava razina sigurnosti u prometu. Postavio je 

pitanje ispred Kluba vijećnika koje se odnosilo na iscrtavanje pješačkih prijelaza na dionici 

ceste D2 u prigradskom naselju Sotin.  

D. Čulig - pojašnjava kako je Grad Vukovar inicirao postavljanje svjetleće vertikalne 

signalizacije u Sotinu kod spomen-obilježja te iscrtavanje pješačkih prijelaza na ulazu u Sotin 

kod dječjeg igrališta i kod nogometnog igrališta u smjeru Iloka, no budući je riječ o državnoj 

cesti, Grad Vukovar je na spomenute inicijative dobio odgovor da će predmetna cesta ići u 

rekonstrukciju te da će projektom biti previđeno dodatno obilježavanje pješačkih prijelaza.  

I. Gavrića – drugo pitanje u osobno ime postavlja vezano za raskrižje ulica Grgura Ninskog i 

Hrvatske nezavisnosti s prijedlogom za postavljanje kontrolnog prometnog ogledala ili 

uspornika.  

D. Čulig - pojašnjava da Grad Vukovar, sukladno zahtjevima i konzultaciji s Policijskom 

postajom Vukovar provjerava opravdanost postavljanja uspornika, no oni nemaju svoj smisao 

u svakoj ulici. Zaključuje da u rješavanju predmetnog problema je nužno potrebna i 

prevencija policijskih službenika te kontrola brzine u prometu. 

Z. Rokvić - pita jesu li imenovani članovi školskih odbora ispred osnivača te postoji li 

mogućnost suradnje sa Zajedničkim vijećem općina i Vijećem srpske nacionalne manjine.  

J. Paloš - pojašnjava kako je Grad Vukovar imenovao članove školskog odbora ispred 

osnivača. Nadalje, zakon predviđa da se u školama koje imaju nastavu na jeziku i pismu 

nacionalnih manjina mora postojati zastupljenost nacionalne manjine, no nigdje nije propisana 

obveza osnivača da mora voditi brigu o istome. 
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V. Vuleta - pita postoji li mogućnost uklanjanja rampe na Gradskoj tržnici Vukovar koja više 

nema funkciju.  

Gradonačelnik - odgovara kako će se rampa u dogledno vrijeme ukloniti.  

V. Vuleta - drugo pitanje, ispred Kluba vijećnika, odnosi se na problem stambenog 

zbrinjavanja, navod kako, u Ulici Ive Tijardovića, u kojoj stanuju osobe zbrinute sukladno 

programu stambenog zbrinjavanja, postoji stan koji je još uvijek neuseljen, a dodijeljen prije 

nekoliko godina. Pita postoji li suradnja sa Središnjim državnim uredom za obnovu i 

stambeno zbrinjavanje s ciljem da se pojača nadzor nad bespravnim korištenjem stanova te 

stanovima koji se koriste protupravno i koji uopće nisu useljeni.  

Gradonačelnik - ističe kako problem leži u inertnosti sustava. Grad Vukovar radi na toj 

tematici, no činjenica je da problematika postoji. Grad Vukovar inicirati će sastanak s 

mjerodavnima na tu temu te učiniti ono što je moguće za rješenje ovakvih problema kako bi 

stvari funkcionirale puno transparentnije i puno brže. 

D. Drakulić - pita gradonačelnika je li provjeravao točnost popisa stanovništva iz 2001. 

godine 

Gradonačelnik – odgovara kako postoje indikacije u netočnost popisa te potvrdu čelnih ljudi 

državnog zavoda za statistiku. 

D. Drakulić – smatra da je popis iz 2001. godine važan jer je službeno pripadnika srpske 

nacionalne manjine bilo 32,88 %, a iz pouzdanih izvora znaju ih je bilo 40%. Bilo je 28.000 

stanovnika, a po popisu je bilo 36.000, broj je friziran kako bi se smanjio broj Srba i kako bi 

Vukovar dobio status velikog grada. Kaže da je zavod za statistiku utvrdio da je popis 

stanovništva iz 2011. prošao niz logičko-računskih kontrola tako da ne postoje realni razlozi 

za sumnju u njihovu pouzdanost. Smatra da se treba suzdržavati od neosnovanih tvrdnji i loše 

je prozivati određene političke predstavnike jer traže ono na što imaju pravo. Svjestan je da je 

kod popisa 2011. bilo određenih nepravilnosti i grešaka no ne tvrdi da u konačnici popis nije 

točan i da ne prikazuje neko realno stanje. Svima treba biti u interesu da se vidi prava slika i 

da se zna točan i pravi broj stanovnika. No nije dobro da gradonačelnik već sada tvrdi da 

popis neće biti ispravan i točan, što po njegovu mišljenju znači da ne želi napraviti popis kako 

treba ili zna da pripadnika srpske nacionalne manjine ima više, pa ako slučajno podaci ne 

budu išli u korist onda će komentirati da popis i dalje ne valja. Poziva sve da se izjasne onako 

kako smatraju da treba i smatra da treba stvoriti pozitivnu atmosferu kod samog izjašnjavanja.  

Gradonačelnik - odgovara kako je cilj točan i objektivan popis te kako na pogreške i netočnost 

treba ukazivati. Smatra da na takve stvari ne treba šutjeti bez obzira kome brojke idu u prilog. 

R. Rapan - pita hoće li se sanirati Vatikanska ulica jer je uslijed radova na biciklističkoj stazi i 

njene frekventnosti došlo do oštećenja na asfaltu.  

F. Sušac - pojašnjava da je postojeće stanje u ulici poznato te da će se sanirati i „divlji“ 

pristupi cesti koji su napravljeni. Grad Vukovar svakako ima u planu sanirati ulicu kroz 

redovno održavanje.  

D. Čulig – pojasnio je kao će prilazi koje su građani sami napravili biti uklonjeni i oni koji su 

to napravili nepravilno snosit će posljedice. Plan Grada je izgradnja ceste i spajanje gradskih 

četvrti Mitnice i Sajmišta preko Lijeve bare te bi taj projekt u budućnosti spriječio sve 

prometne probleme toga dijela grada. 

 

Aktualni sat je završen 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je isti jednoglasno (19) 

usvojen. 
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DNEVNI RED 

1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2021. godine  

(Izvjestitelj: gradonačelnik) 

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu 

„Vukovarskog Vodotornja – simbola hrvatskog zajedništva d.o.o.“ 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Zeko) 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu Gradske 

knjižnice Vukovar  

(Izvjestitelji: J. Jukić i J. Miškić) 

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu Gradskog 

muzeja Vukovar  

(Izvjestitelji: J. Jukić i R. Marić) 

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu Javne 

ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar  

(Izvjestitelji: J. Jukić i I. Miličić) 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2020. Javne vatrogasne 

postrojbe Vukovar  

(Izvjestitelji: J. Jukić i Z. Jukić) 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu Javne 

ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti 

Vukovar“  

(Izvjestitelji: J. Jukić i I. Szabo) 

8. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig) 

9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2022. 

godinu 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig) 

10. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2022. godinu 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig) 

11. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Krajnović Naletilić) 

12. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

(Izvjestitelji: J. Jukić i D. Krajnović Naletilić) 

13. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada 

Vukovara u 2022. godini 

(Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš) 

14. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022. godinu 

(Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš) 

15. Donošenje  

a. Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2022.  

b. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2022. 

(Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić) 

16. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada 

Vukovara za razdoblje od 2021-2025. godine 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić) 
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17. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za zaštitu ljudskih prava i prava 

etničkih i nacionalnih zajednica i manjina 

(Izvjestitelj: I. Naletilić) 

18. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada 

Vukovara 

(Izvjestitelj: I. Naletilić) 

19. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za međugradsku i međunarodnu 

suradnju 

(Izvjestitelj: I. Naletilić) 

20. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda 

(Izvjestitelj: I. Naletilić) 

21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu Podmjere 7.4 - Dom kulture 

Sotin 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

22. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara u 

nazivu udruge Astronomsko društvo Vukovar 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić) 

23. Prijedlozi i informacije 
 

TOČKA 1. 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA VUKOVARA ZA RAZDOBLJE 

OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE 

Uvodno obrazloženje dao je  gradonačelnik. 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, gradonačelnik, N. Bučko, K. Raguž. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA 2020. 

GODINU „VUKOVARSKOG VODOTORNJA – SIMBOLA HRVATSKOG 

ZAJEDNIŠTVA D.O.O.“ 

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

– direktor Vukovarskog Vodotornja – simbola hrvatskog zajedništva d.o.o. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, D. Zeko, K. Raguž, N. Bučko, I. Gavrić.. 

 

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

NL, HKS, Ž. Sabo), 7 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ, HNS, DSS) i 2 glasa „PROTIV“ 

(SDSS) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o stanju i poslovanju „Vukovarskog vodotornja – simbola 

hrvatskog zajedništva d.o.o.“ u 2020. godini kojeg je usvojila i Skupština društva 

„Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva d.o.o.“, URBROJ: 152/2021 od dana 

23. lipnja 2021. godine. 

 

Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 3. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA 2020. 

GODINU GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR 

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

ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, J. Miškić i V. Vuleta. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“ (IP-

NL, HKS, DSS, SDSS i Ž. Sabo) i 6 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ i HNS) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Vukovar za 2020. 

godinu .“ koje je usvojilo i Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar, URBROJ: 58-2-

2/2021 od dana 27. siječnja 2021. godine. 

 

Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA 2020. 

GODINU GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić predsjednica Odbora za financije i proračun i R. Marić – 

ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: N. Mažar, D. Drakulić. predsjednik. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“ (IP-

NL, HKS, SDSS, DSS i Ž. Sabo) i 6 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ, i HNS) donosi 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradskog muzeja Vukovar za 2020. 

godinu .“ koje je usvojilo i Upravno vijeće Gradskog muzeja Vukovar, URBROJ: 2196/01-

JT-02/21-20 od dana 1. veljače 2021. godine. 

 

Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA 2020. 

GODINU JAVNE USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić predsjednica Odbora za financije i proračun i I. Miličić – 

ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 
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R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić - ispred Kluba HDZ-a – suzdržani. 

Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“ (IP-NL, HKS, DSS, 

SDSS i Ž. Sabo) i 5 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ i HNS) donosi (vijećnik N. Mažar nije bio 

prisutan prilikom glasovanja) 

O D L U K A 

Prihvaća se Programsko izvješće i financijsko izvješće Javne ustanove u kulturi 

Hrvatski dom Vukovar za 2020. godinu .“ koje je usvojilo i Upravno vijeće Javne ustanove u 

kulturi Hrvatski dom Vukovar, URBROJ: 2196/01-JT-3/11-2021, URBROJ: 2196/01-JT-

3/12-2021 od dana 28. siječnja 2021. godine. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA 2020. 

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR 

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

zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vukovar. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić - ispred Kluba HDZ-a – suzdržani. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“ (IP-NL, HKS, DSS, 

SDSS i Ž. Sabo) i 5 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ i HNS) donosi (vijećnik N. Mažar nije bio 

prisutan prilikom glasovanja) 

O D L U K A 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2020. godinu  

Javne vatrogasne postrojbe Vukovar  

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2020. godinu Javne vatrogasne 

postrojbe Vukovar  
 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA 2020. 

GODINU JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA 

GRADA VUKOVARA „SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR“ 

Uvodno obrazloženje dali su J. Jukić predsjednica Odbora za financije i proračun i I. Szabo – 

ravnatelj Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima „Sportski objekti Vukovar“. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – suzdržani. 
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U raspravi su sudjelovali: V. Vuleta, I. Szabo, J. Jukić i Z. Rokvić. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 11 glasova „ZA“ (IP-

NL, HKS, SDSS i Ž. Sabo ) i 5 glasova „SUZDRŽAN“ (HDZ)  donosi (vijećnici S. 

Milaković, N. Bučko i D. Drakulić nisu bili prisutni prilikom glasovanja) 

O D L U K A 

Prihvaća se Izvješća o Planu i programu rada i Financijskom planu Javne ustanove za 

upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ za 2020. godinu 

kojeg je usvojilo i Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 

43/21 od 25. veljače 2021. 

 

Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

2022. GODINU 

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 IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: V. Vuleta, D. Drakulić, D. Čulig, predsjednik, I. Gavrić, M. Jakša, 

Z. Rokvić, K. Raguž, N. Mažar, S. Milaković. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glas ZA (IP-NL, 

HKS, DSS, HDZ, HNS i Ž. Sabo) i 1 glas „SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi (vijećnik D. 

Drakulić nije bio prisutan prilikom glasovanja) 

Program građenja komunalne infrastrukture  

za 2022. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

GRADA VUKOVARA ZA 2022. GODINU 

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 IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: J. Jukić, D. Čulig, K. Raguž i S. Mađarac. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (19) donosi 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 10. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA 

OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2022. 

GODINU 

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 IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić - ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi (vijećnik N. 

Mažar nije bio prisutan prilikom glasovanja) 

P R O G R A M 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2022. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, 

PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I 

DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG 

ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU 

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

Krajnović Naletilić – privremena pročelnica UO za gospodarstvo. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić - ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se sa jednoglasno (18) donosi (vijećnik N. 

Mažar nije bio prisutan prilikom glasovanja) 

PROGRAM  UTROŠKA SREDSTAVA  

OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, 

PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM 

POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU  

REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 

2022. GODINU 

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

Krajnović Naletilić – privremena pročelnica UO za gospodarstvo. 
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Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi (vijećnik N. 

Mažar nije bio prisutan prilikom glasovanja) 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA  

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH 

DJELATNOSTI GRADA VUKOVARA U 2022. GODINI 

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

privremeni pročelnik UO za obrazovanje, sport i branitelje. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

I. Gavrić - ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave – suzdržani. 

 

U raspravi su sudjelovali: D. Drakulić, J. Paloš, I. Gavrić, N. Bučko i K. Raguž. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 11 glas ZA (IP-NL, 

HKS, DSS i Ž. Sabo) i 8 glasova „SUZDRŽAN“ (SDSS, HDZ i HNS) donosi  

PROGRAM 

javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti  

Grada Vukovara u 2022. godini 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VUKOVARA 

ZA 2022. GODINU 

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

privremeni pročelnik UO za obrazovanje, sport i branitelje. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

U raspravi su sudjelovali: V. Vuleta, D. Drakulić, S. Mađarac, N. Mažar i J. Paloš. 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glasova ZA (IP-

NL, HKS i Ž. Sabo) i 9 glasova „SUZDRŽAN“ (SDSS, DSS, HDZ, HNS) donosi  

P R O G R A M 

javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022. godinu 

 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 15. 

DONOŠENJE  

a. ODLUKE O PRORAČUNU GRADA VUKOVARA ZA 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 IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – nakon rasprave – ne prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: Ž. Sabo, V. Šibalić, K. Raguž, D. Drakulić, N. Mažar. 

 Amandman gradonačelnika 

Izmjene prijedloga Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2022. i projekcije za 2023. 

i 2024. predlaže se povećanje stavke na rashodovnoj strani Socijalne skrbi – socijalne 

pomoći sa 7.338.000,00 kn na 8.838.000,00 kn i povećanje na prihodovnoj strani 

porez i prirez na dohodak sa 18.490.000,00 kn na 19.900.000,00 kn 

Amandman postaje dio proračuna 

 Amandman HNS-a, izvjestitelj N. Bučko 

Povećanje stavke Pomoć učenicima osnovnih škola u iznosu 1.000.000,00 kn čime će 

se omogućiti svima učenicima osnovnih škola sufinanciranje članarina za sve 

izvannastavne aktivnosti koje provode udruge s područja grada Vukovara, a za čije se 

provođenje plaća članarina. 

Gradonačelnik – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje na glasovanje predloženi amandman i isti je s 9 glasova „ZA“ (HNS, 

HDZ, SDSS, DSS) i 10 glasova „PROTIV“ (IP-NL, HKS i Ž. Sabo) odbijen. 

 Amandman HDZ-a, izvjestitelj K. Raguž 

Povećanje stavke Obnova mjesnih odbora u iznosu od 400.000,00 kn za obnovu 

(izgradnju) i rad mjesnih odbora za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora radi 

ostvarivanja neposrednog sudjelovanja u odlučivanju o lokalnim poslovima. 

Gradonačelnik – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje na glasovanje predloženi amandman i isti je s 8 glasova „ZA“ (HNS, 

HDZ, SDSS) i 10 glasova „PROTIV“ (IP-NL, HKS i Ž. Sabo) odbijen. 

 Amandman HDZ-a, izvjestitelj K. Raguž 

Povećanje stavke Dječji vrtić Vukovar 1 (1.711.200,00) i Dječji vrtić Vukovar 2 

(688.800,00) u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 kn za smanjenje cijene vrtića za sve 

korisnike kao i omogućavanje besplatnog boravka za treće i svako sljedeće dijete u 

vrtiću obiteljima s troje i više djece. 

Gradonačelnik – ne prihvaća amandman. 

Predsjednik daje na glasovanje predloženi amandman i isti je s 9 glasova „ZA“ (HNS, 

HDZ, SDSS, DSS) i 10 glasova „PROTIV“ (IP-NL, HKS i Ž. Sabo) odbijen. 

 Amandman kluba vijećnika IP-NL i HKS-a, izvjestitelj D. Vlajčić 

Povećanje na rashodovnoj strani Aktivnosti: Udruge zdravstvene i socijalno 

humanitarne zaštite sa 360.00,00 kn na 420.000,00 kn i istovremeno smanjenje 

rashodovne strane Aktivnosti Gradske manifestacije sa 1.545.600,00 kn na 

1.485.600,00 kn. 

Gradonačelnik – prihvaća se amandman. 

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 10 glas ZA (IP-NL, 

HKS i Ž. Sabo), 6 glasova „PROTIV“ (HDZ i HNS) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS i DSS) 

donosi  
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ODLUKA 

 o proračunu Grada Vukovara za 2022.  

i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

b. ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 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 IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-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 glas ZA (IP-NL, HKS i Ž. Sabo), 6 

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

Odluka o izvršavanju  

Proračuna Grada Vukovara za 2022. 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Vijećnik Z. Rokvić otišao je sa sjednice, na sjednici prisutno ukupno 18 vijećnika. 

 

TOČKA 16. 

DONOŠENJE STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA 

NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA ZA RAZDOBLJE OD 

2021-2025. GODINE 

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

normativnu djelatnost i M. Vlajčić – pročelnica UO za prostorno uređenje i imovinu. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi 

STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA  

NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA  

ZA RAZDOBLJE OD 2021-2025. GODINE 
 

Tekst Strategije se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 17. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ZAŠTITU 

LJUDSKIH PRAVA I PRAVA ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA I 

MANJINA 

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

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 
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R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi  

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava i prava etničkih 

 i nacionalnih zajednica i manjina 

 

Tekst Rješenja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 18. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU 

JAVNIH PRIZNANJA GRADA VUKOVARA 

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

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi  

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara 

 

Tekst Rješenja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 19. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA 

MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU 

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

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi  

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju  
 

Tekst Rješenja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 20. 

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA GRADSKOG 

POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 

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

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 
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N. Mažar - ispred Kluba HDZ-a – prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi  

RJEŠENJE 

o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda 

 

Tekst Rješenja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 21. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU PODMJERE 

7.4 - DOM KULTURE SOTIN 

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 IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi 

O D L U K A 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 

7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – 

ulaganja u sektor tržnica, sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina, 

sektor vatrogasnih domova i sektor dječjih vrtića iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020 
 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 22. 

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE IMENA 

GRADA VUKOVARA U NAZIVU UDRUGE ASTRONOMSKO DRUŠTVO 

VUKOVAR 

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

normativnu djelatnost i B. Šašić - viši savjetnik specijalist za opće poslove, poslove gradskog 

vijeća i mjesne odbore. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

D. Bilić – ispred Kluba IP-NL – prihvaća se. 

R. Rapan  – ispred Kluba HKS-a – prihvaća se. 

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

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi 

O D L U K A 
 Odobrava se udruzi Astronomsko društvo Vukovar , iz Vukovara, Varaždinska 17, 

korištenje imena Grada Vukovara u nazivu udruge. 
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Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 23. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

D. Drakulić – traži studiju utjecaja na okoliš za radove na uređenju obale rijeke Vuke. 

Predsjednik – obavještava vijećnike da mogu predložiti tematsku sjednicu na temelju kojih se 

mogu organizirati rasprave. 

 

Sjednica završila u 13.15. 

       

 

Zapisnik vodila       Predsjednik 

 

 

Anita Sesvečan       Željko Sabo, teolog 

 

 

 

 

 


