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Z A P I S N I K 

 

s 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 22. prosinca 2020., u Rodnoj 

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

 

Nazočni vijećnici: Kristina Kuraja, Radivoj Đurić, Robert Rapan, Tomislav Šota, Igor 

Naletilić, Renata Kovačić, David Vlajčić, Domagoj Bilić, Darija 

Benaković, Sava Manojlović, Ivana Radoš, Predrag Mišić, Goran 

Bošnjak, Biljana Gaća, Aleksandar Pribičević, Srđan Kolar, Vesna 

Vujić i Pavao Josić  

 

Odsutni vijećnici: Mirjana Semenić Rutko, Darko Buljan, Jasmina Jukić, Filip Sušac, 

Borislav Nikolić  

   

Ostali nazočni: gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika: Ivana Mujkić, Marijan 

Pavliček i Srđan Milaković  

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

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

K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o. 

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

I. Štrangarević – Komunalac d.o.o.  

B. Šašić – viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i 

mjesnih odbora  

L. Subotić – viša stručna suradnica za odnose s javnošću   

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i poziva Boška Šašića, višeg savjetnik 

za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesnih odbora da izvrši prozivku vijećnika. 

Nakon prozivke utvrđuje se kako je na sjednici nazočno 18 od ukupno 23 vijećnika te 

se konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 35. sjednice, održane 3. 

prosinca 2020. 

Primjedbi nije bilo. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 35. sjednice, održane 3. prosinca 

2020. i isti je jednoglasno (18) usvojen. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

R. Rapan – pita kakva je trenutno situacija s koronavirusom u Vukovaru. 

M. Pavliček - odgovara kako je od početka epidemije u Vukovaru 1143 pozitivnih osoba, što 

je oko 5%, trenutno je 55 aktivnih slučajeva, 17 sugrađanina je preminulo od koronavirusa. U 

zadnjih nekoliko dana broj novooboljelih opada što je dobar pokazatelj. Apelira da se građani 

drže smjernica Stožera kako bi što bezbolnije dočekali cjepivo i na taj način suzbili epidemiju. 

I. Radoš – postavlja pitanje vezano za učeničke i studentske stipendijama za 2020/21. godinu 

s obzirom na rang listu kandidata objavljenu na stranicama Grada. Pita za usporedbu s 

prošlom akademskom godinom u odnosu na broj pristiglih zahtjeva. Zanimaju ju i deficitarna 

područja. 

Gradonačelnik - odgovara je kako je prošle godine bilo 160 stipendista dok je ove godine 240 

što je za 33% više. Posebno se povećanje, od čak 100%, vidi na učeničkim stipendijama za 

deficitarna zanimanja čime su posebno zadovoljni. Nada se kako će većina pristiglih zahtjeva 

udovoljavati uvjetima i da će učenici/studenti ostvariti pravo na stipendiju. 
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K. Kuraja - pohvalila je rad klizališta te ju je zanimalo planira li se i Advent sljedeće godine 

na istoj lokaciji te hoće li biti dodatnog sadržaja.  

Gradonačelnik - odgovara kako od ove godine imamo novo, modernije klizalište vrijednosti 

700.000,00 kn te da, iako je bilo dvojbi hoće li se postaviti s obzirom na epidemiološku 

situaciju, zauzet je stav da Vukovar kao sjedište županije treba svojim građanima i građanima 

okolnih mjesta i gradova ponuditi ovu zimsku razbibrigu. Izrazio je žaljene što se drugi 

gradovi nisu usudili učiniti isto, no naše je klizalište odlično organizirano te je pohvaljeno čak 

i od covid inspektora. Za ovu godinu planirani su još brojni sadržaji od kojih je svakako 

najzanimljivije sanjkalište, no svi će se planovi realizirati sljedeće godine. 

D. Bilića – zanima ga postoji li program besplatne prehrane u osnovnim školama za djecu iz 

obitelji slabijeg socijalnog statusa.  

I. Mujkić - objašnjava kako ove godine natječaj Ministarstva po kojemu se besplatna užina 

omogućava djeci u riziku od siromaštva, ali i djeci iz jednoroditeljskih obitelji, obitelji s troje 

i više djece i obitelji korisnika dječjeg doplatka (ukupno 760 djece) raspisan kasnije nego li 

inače. Prijašnjih je godina natječaj bio otvoren u ljetnim mjesecima, a sada tek 9. listopada. 

Razvojna agencija Vukovar u roku od deset dana je prikupila svu potrebnu dokumentaciju i 

izvršila hitnu prijavu budući da su natječajna sredstva ograničena. Evaluacija je prošla tako da 

se očekuje potpisivanje ugovora, a sredstva će potom biti refundirana roditeljima. 

D. Benaković - pita postoji li mogućnost ugovora na neodređeno za učiteljice iz produženog 

boravka.  

Gradonačelnik - odgovara kako su već učinjene pripremne radnje po tome pitanju te da će od 

ljeta biti raspisan natječaj za učiteljice produženog boravka. 

D. Vlačića - pita u kojoj je fazi obnova Ukrajinskog doma.  

Gradonačelnik - pojašnjava kako je ta investicija započeta prije desetak godina, no uslijed 

pravnih i tehničkih problema je stala. Međutim, prije četiri godine Grad Vukovar je u suradnji 

s predstavnicima ukrajinske manjine inicirao izgradnju tako da je po rješenju spornih situacija 

izgradnja krenula tako da je ove godine uloženo 500.000,00 kuna, a dovršetak se očekuje 

sljedeće godine. Očekuje da će ukrajinska manjina razvijati i djelovati i dalje u jednom 

lijepom prostoru. Nada se kako će taj prostor postati okupljalište Ukrajinaca u cijeloj 

Hrvatskoj jer ih je najviše u gradu Vukovaru i okruženju te će kroz ovakav objekt dobiti bazu 

za nastavak rada i djelovanja. 

R Kovačić - upitala je kada kreće refundacija sredstava za radne bilježnice.  

Gradonačelnik - odgovorio je kako će kroz nekoliko dana od donošenje odluke Gradskog 

vijeća sredstva biti uplaćena školama, a na računima roditelja bi trebala biti između Božića i 

Nove godine. 

G. Bošnjak - zatražio je pisano očitovanje procjene vrijednosti obnove atomskog skloništa na 

Olajnici. 

B. Gaća - iznosi inicijativu da karta za Vukovarski vodotoranj bude besplatna za sve 

posjetitelje s prebivalištem u Vukovaru. Ne misli kako je njeno traženje populizam već praksa 

i drugih gradova. Smatra kako je Vodotoranj vlasništvo svih građana Vukovara i smatra da bi 

svakom trebalo biti dostupno posjetiti ga. 

Gradonačelnik – odgovora kako je razrađen model naplate i na određene dane tijekom godine, 

koji su vezani za određene obljetnice, biti će besplatan ulaz na Vodotoranj. 

D. Zeko - ponavlja kako su cjenikom već određeni dani kada je posjet Vukovarskom 

vodotornju besplatan. Do kraja veljače biti će ti definirani datumi za tekuću godinu. 

V. Vujić – postavit će dva pitanja – osobno i ispred kluba vijećnika. Zanima je imaju li škole 

kojima upravlja Vukovarsko-srijemska županija ranije natječaje vezano za besplatnu prehranu 

djece. Kaže da je prije mjesec dana potpisala ugovor u Županiji i zna da se radi o novcu 

Europskog fonda. Ne sumnja da Grad nije učinio sve no čini joj se kako postoje različiti 

termini ili slično. Pita zašto Grad kasni s prehranom osnovnoškolaca u odnosu na škole pod 
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ingerencijom Županije te je li se moglo roditelje sufinancirati do početka projekta besplatne 

prehrane. 

I. Mujkić – odgovara kako su prijavu za projekt izvršili čim je mogućnost otvorena za 

gradove, a da će pisanim putem dostaviti obrazloženje po provjeri informacija.  

V. Vujić – drugo pitanje postavlja vezano za projekt Slavonija, zanima je što je sve u tom 

projektu, o kojim iznosima se radi i o koliko projekata. 

Gradonačelnik - je objasnio kako je Projekt Slavonija, Baranja i Srijem samo marketinška 

priča kroz koju se prikazuju svi projekti koji se odvijaju u svim slavonskim Gradovima i 

Općinama te da nije riječ o jedinstvenome projektu kojim se radi nešto više nego li inače. 

Naveo je primjere energetske obnove i intervencijskog plana kao i drugih projekata koji su se 

odvijali čak i deset godina prije pojma Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, ali su u njega 

ugurani.  

V. Vujić – izražava žaljenje što su i oni prije 3-4 godine bili u zabludi kada su se nadali tom 

projektu i vjerovali u njega. Traži u pisanom obliku odgovor koje projekte smo imali i koje 

smo „ubacili“ u projekt Slavonija te o kojim iznosima se radi.  

S. Kolara – zanima ga zašto viši razredi vukovarskih osnovnih škola ne pohađaju on-line 

nastavu kako to čine druge škole u županiji.  

M. Pavliček - objašnjava kako je takva odluka donesena svjesno i odgovorno u dogovoru s 

ravnateljima jer je procijenjeno da djeca previše gube kada ne pohađaju nastavu u školi, a 

epidemiološka situacija u vukovarskim školama je stabilna. Osim toga, odluka o on-line 

nastavi nije donesena ni na državnoj razini. 

S. Kolar – smatra da nisu dobro organizirali nastavu, jer bi zdravlje trebalo biti na prvom 

mjestu.  

Predsjednik - tražio je pojašnjenje vezano za proglašenje Dječjeg vrtića Vukovar 1, objekt 

Leptirić najboljim vrtićem u Hrvatskoj.  

I. Mujkić - objašnjava kako je takvu odluku donijelo nezavisno povjerenstvo sačinjeno od 

pedagoga i stručnjaka iz Ministarstva koji su procijenili da je upravo taj vrtić najbolji u 

Hrvatskoj jer pružaju djeci niz različitih radionica, zdravu prehranu, ekološki vrt i brojne 

druge zanimljivosti koje su ih izdigle od konkurencije. Ovim putem još jednom je čestitala 

ravnateljici M. Kulić, djelatnicima i djeci koja pohađaju vrtić. 

 

Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik pita ima li netko prijedlog za dopunu Dnevnog reda. 

Predsjednik predlaže dopunsku točku gradonačelnika „Donošenje Odluke o 

izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza putnika na području grada 

Vukovara“.  

Predsjednik Dopunsku točku daje na glasovanje i ista je jednoglasno (18) prihvaćena.  

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda s dopunskom točkom koja 

postaje točka 19. te je isti jednoglasno (18) usvojen. 

D N E V N I     R E D 

 

1.  Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan 

d.o.o. Vukovar za 2019. 

(Izvjestitelji: T. Šota i K. Lovrenščak) 

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod 

grada Vukovara d.o.o. iz Vukovara za 2019. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Tišov) 
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3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva 

Komunalac d.o.o. iz Vukovara za 2019. 

(Izvjestitelji: T. Šota i I. Štrangarević) 

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vukovarskog vodotoranj – 

simbola hrvatskog zajedništva d.o.o. Vukovar za 2019. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Zeko) 

5. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 

2020.  

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 

6. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba iz područja društvenih 

djelatnosti Grada Vukovara u 2020.  

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih 

sredstava Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: T. Šota, D. Čulig i D. Kobašević) 

8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 

Vukovara za 2020. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig) 

9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig) 

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 

2020. 

(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić) 

11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 

2021. godini političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada 

Vukovara 

(Izvjestitelji: T. Šota i B. Šašić) 

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević) 

13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije 

(Izvjestitelji : D. Vlajčić i D. Čulig) 

14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

16. Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba 

određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na 

području Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić) 

17. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na temelju javnog prikupljanja ponuda 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić) 

18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i Z. Jukić) 

19. Donošenje Odluke o izvanrednoj mjeri osiguranja obavljanja javne usluge prijevoza 

putnika na području grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

20. Prijedlozi i informacije 
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U 9:15 vijećnik P. Mišić napustio sjednicu, prisutno ukupno 17 vijećnika. 

 

TOČKA 1. 

 DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA TEHNOSTAN D.O.O. VUKOVAR ZA 2019. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i K. 

Lovrenščak-direktor tvrtke Tehnostan d.o.o. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– nakon rasprave - suzdrani. 

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, K. Lovrenščak, S. Kolar, predsjednik i G. Bošnjak.  

 

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“ i 3 

glasova „PROTIV“ (SDSS ) donosi 

O D L U K A 

 o prihvaćanju izvješća o poslovanju  

trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. za 2019. g. 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. IZ 

VUKOVARA ZA 2019. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Tišov – 

direktor tvrtke Vodovod grada Vukovara d.o.o. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se. 

 

U 10:18 na sjednicu se vratio vijećnik P. Mišić, prisutno ukupno 18 vijećnika. 

 

U raspravi su sudjelovali: I. Radoš, D. Tišov, P. Josić, predsjednik, G. Bošnjak.  

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ , 1 

glasom„PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ donosi 

 O D L U K A 

o prihvaćanju izvješća o poslovanju  

trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. za 2019. g. 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

 DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. IZ VUKOVARA ZA 2019. 
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Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i I. 

Štrangarević – direktor tvtke Komunalac d.o.o. 

 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a–prihvaća se. 

 

U raspravi je sudjelovao D. Bilić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te jednoglasno (18) donosi 

O D L U K A 

o prihvaćanju izvješća o poslovanju  

trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2019. g. 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O POSLOVANJU 

VUKOVARSKOG VODOTORANJ – SIMBOLA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA 

D.O.O. VUKOVAR ZA 2019.  

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Zeko – 

direktor tvrtke Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a–suzdržani. 

 

U raspravi je sudjelovali: B. Gaća, D. Zeko, P. Josić i predsjednik. 

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te s 12 glasova „ZA“, 1 

glasom „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 4 glasova „SUZDRžAN“ (SDSS, B. Gaća) donosi (vijećnik 

G. Bošnjak nije bio prisutan tijekom glasovanja) 

O D L U K A 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE PROGRAMA IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

SPORTU GRADA VUKOVARA ZA 2020.   

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. 

Kobašević – pročelnik UO za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje, socijalnu politiku i 

civilno društvo. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

F. Sušac - ispred Kluba HKS-a– prihvaća se. 

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se. 
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Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ 

(ŽIVI ZID i SDP) donosi 

PROGRAM IZMJENA 

Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2020. 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE PROGRAMA IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ 

PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI GRADA VUKOVARA U 2020. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. 

Kobašević – pročelnik UO za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje, socijalnu politiku i 

civilno društvo. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: P. Josić, D. Kobašević i B. Gaća.  

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ i 3 

glasova „PROTIV“ (ŽIVI ZID i SDP) donosi 

PROGRAM IZMJENA I DOPUNA 

Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti  

Grada Vukovara u 2020. godini 

  

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O POSEBNIM MJERAMA ZA 

KORIŠTENJE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig – 

pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

Na prijedlog Odluke dostavljen je amandman gradonačelnika koji je sastavni dio prijedloga. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– suzdrani. 

 

U raspravi su sudjelovali: S. Kolar, D. Kobašević, D. Vlajčić i G. Bošnjak.  

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (18) donosi 

ODLUKA 

o izmjeni i dopuni Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava  

Grada  Vukovara u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije korona virusa 
  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 8. 

DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA ZA 2020. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig – 

pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: I. Radoš, D. Čulig i P. Josić.  

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ i 3 

glasova „PROTIV“ (ŽIVI ZID i SDP) donosi 

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2020. godinu 

 

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2020. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig – 

pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se. 

 

U raspravi je sudjelovao P. Josić. 

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 15 glasova „ZA“ i 3 

glasova „PROTIV“ (ŽIVI ZID i SDP) donosi 

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture 

 za 2020. godinu 

  

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 Vijećnik S. Kolar napustio sjednicu, na sjednici prisutno ukupno 17 vijećnika. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRORAČUNU 

GRADA VUKOVARA ZA 2020. 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i V. Šibalić 

– pročelnica UO za financije i nabavu. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– suzdržani. 
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Rasprave nije bilo. 

 

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ 

(SDP) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje 

od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 
 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO 

GODIŠNJE FINANCIRANJE U 2021. GODINI POLITIČKIH STRANAKA KOJE 

IMAJU ČLANOVE U GRADSKOM VIJEĆU GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dali su T. Šota – predsjednik Odbora za financije i proračun i B. Šašić – 

viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesnih odbora. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

O D L U K A 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju 

članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara 
 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA 

VUKOVARA 

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

normativnu djelatnost i D. Kobašević – pročelnik UO za obrazovanje, kulturu, sport, 

branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi 

Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE 

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

normativnu djelatnost i D. Čulig – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi 

O D L U K A 

o izmjeni odluke davanja koncesije 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI I 

RADU DIMNJAČARSKE SLUŽBE 

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

normativnu djelatnost i D. Čulig – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi 

ODLUKA  

o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

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

normativnu djelatnost i D. Čulig – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi 



 
11 

O D L U K A 

o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 16. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STAMBENOM 

ZBRINJAVANJU OSOBA ODREĐENIH STRUKA I ZANIMANJA ZA ČIJIM 

RADOM POSTOJI POSEBNO ISKAZANA POTREBA NA PODRUČJU GRADA 

VUKOVARA 

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

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

dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– suzdrani. 

 

Rasprave nije bilo. 

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“, 1 

glas  „PROTIV“ (ŽIVI ZID) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (SDSS) donosi 
O D L U K A 

o izmjenama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja  

za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 17. 

DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA TEMELJU 

JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA 

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

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

dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali:G. Bošnjak, M. Vlajčić, P. Josić i V. Vujić.  

 

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 14 glasova „ZA“ i 3 

glasova „PROTIV“ (ŽIVI ZID, SDP) donosi 
O D L U K A 

o osnivanju prava građenja na temelju javnog prikupljanja ponuda 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 18. 
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DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG STATUTA 

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VUKOVARA 

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

normativnu djelatnost i Z. Jukić – zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (17) donosi 

O D L U K A 

o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Vukovar 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 19. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZVANREDNOJ MJERI OSIGURANJA OBAVLJANJA 

JAVNE USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dao je D. Čulig – pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

Predsjednik moli klubove vijećnika da se izjasne o predloženom. 

K. Kuraja – ispred Kluba nezavisnih vijećnika – prihvaća se. 

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

V. Vujić - ispred Kluba SDSS-a– prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća, D. Čulig, predsjednik, I. Radoš.  

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 16 glasova „ZA“ i 1 

glasova „PROTIV“ (ŽIVI ZID) donosi 

ODLUKA 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 20. 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

 

Dovršeno u 12.35 sati. 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Tomislav Šota, dr.med.vet. 


