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Z A P I S N I K 

 

s 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, održane 16. veljače 2021., 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, Goran Bošnjak, Biljana 

Gaća, Mirjana Semenić Rutko, Darko Buljan, Jasmina Jukić, Filip 

Sušac, Borislav Nikolić Aleksandar Pribičević, Srđan Kolar, Vesna 

Vujić  

 

Odsutni vijećnici: Predrag Mišić i Pavao Josić  

   

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

Pavliček i Srđan Milaković  

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

Grubišić. N. Gažo, D. Čulig, I. Antolović 

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.  

K. Lovrenščak – Tehnostan d.o.o. 

   B. Lovrić – administrativna tajnica gradonačelnika za protokol 

K. Čulo – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu 

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

mjesnih odbora  

 

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 21 od ukupno 23 vijećnika te 

se konstatira kvorum za rad i punovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik pita ima li primjedbi na skraćeni zapisnik s 36. sjednice, održane 3. 

prosinca 2020. 

Primjedbi nije bilo. 

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika s 35. sjednice, održane 22. 

prosinca 2020. i isti je s 20 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ (D. Buljan) usvojen. 

 

Predsjednik otvara aktualni sat gradonačelnika 

I. Radoš – komentira kako Grad, od kada je osnivač, dosta ulaže u osnovne škole te je zanima 

analiza ulaganja u osnovne škole na području grada Vukovara u vremenu kada je osnivač bila 

Vukovarsko-srijemska županija u komparaciji s vremenom od kada su osnivačka prava prešla 

na Grad Vukovar.  

Gradonačelnik - odgovara kako je od preuzimanja osnivačkih prava uslijedila realizacija 

mnogih projekata vezanih za osnovne škole koji su duže vrijeme bili na čekanju te je istaknuo 

neke važnije. Tu se svakako ubraja uvođenje nastave produženog boravka za prve i druge 

razrede te shodno tome i osposobljavanje te preuređivanje prostora za održavanje produženog 

boravka, kao i zapošljavanje djelatnika. Osim toga, provedeni su brojni investicijski radovi – 

sanacija krovišta, obnova sportskih dvorana i sportskih igrališta u sklopu škola, energetska 
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obnova, donacija opreme za rad. Dodaje da Grad Vukovar s 10% iznosa financira i radove na 

obnovi OŠ Nikole Andrića. U suradnji s ravnateljima vukovarskih osnovnih škola učinjeno je 

puno do sada te će kroz naredne dvije godine sve osnovne škole dovesti do razine iznad 

standarda. 

D. Kobašević - dodaje kako je OŠ Antuna Bauera godinama bila u planu investicijskog 

održavanja za sanaciju krova, a proveo ju je Grad Vukovar u prvoj godini kako je preuzeo 

osnivačka prava. Oko 2 milijuna kuna ulaže se svake godine kroz investicijsko održavanje, do 

sada je više od 4 milijuna kuna uloženo i time su poboljšani uvjete rada. 

I. Naletilić - pita kada se može očekivati izgradnja kružnog toka kod OŠ Antuna Bauera te 

hoće li se kružni tok iz smjera Županijske ulice sanirati, s obzirom da se nakon obilnijih kiša 

voda zadržava na kolniku što utječe na sigurnost prometa.  

Gradonačelnik - rekao je kako je u suradnji s Hrvatskim cestama proveden postupak javne 

nabave te je s tvrtkom Cestorad ugovoren posao vrijedan 3.500.000 kuna kojim će se izgraditi 

kružni tok kod OŠ Antuna Bauera i sanirati ceste koje vode ka njemu. Investicija je izrazito 

važna ponajprije s aspekta sigurnosti polaznika OŠ Antuna Bauera te se nadam kako će, 

nakon što radovi 15. ožujka započnu, vrlo brzo biti riješen dugogodišnji problem, na 

zadovoljstvo roditelja, nastavnika i djece koja školu pohađaju.  

D. Čulig – kaže da projekt kružni tok kod OŠ A. Baurea obuhvaća sanaciju Trga Matije 

Gupca od semafora kod trgovine BOSO do sam e Slavije te i dio Mazda parka gdje će biti 

postavljena urbana oprema. Grad je kroz projektnu dokumentaciju uvjetovao da se projektom 

obuhvati spojna pješačka staza s ulicom Vanje Radauša koja trenutno predstavlja problem 

djeci koja putem do škole izlaze na cestu bez nogostupa. Za sanaciju kružnog toka kod Luke 

Vukovar odgovara da Grad Vukovar nema ingerenciju nad državnom cestom te se ne smije 

upustiti u sanaciju navedenoga mjesta, no upozorili su Hrvatske ceste s problematikom te se 

nada kako će ista biti riješena čim to vremenski uvjeti dopuste. 

R. Đurić - pita postoji li namjera izgradnje pješačko-biciklističke staze u Ulici bana J.Jelačića. 

Gradonačelnik - odgovara kako je ideja cijeli grad povezati pješačko-biciklističkim stazama te 

kako projekt dugo vremena nije došao na red u planu Hrvatskih cesta. No Grad Vukovar je 

odlučio izvršiti navedenu investiciju te izgraditi pješačko-biciklističku stazu od Trga Slavija 

do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata čime će se povezati sa biciklističkom 

stazom sa zapadnog ulaza u Vukovar, iz smjera Osijeka, do izlaza prema Iloku i Tovarniku 

čime Vukovar ulazi u red gradova koji su dobro pokriveni pješačko-biciklističkim stazama. 

F. Sušac – zanima ga postoje li pomaci za modernizaciju dječjeg igrališta i suhozida u 

Vatikanskoj ulici na Mitnici.  

Gradonačelnik - odgovara kako je do sada na navedenoj lokaciji postavljen suhozid u suradnji 

s braniteljima s otoka Paga, a dječje igralište je donacija tvrtke INA.  

D. Čulig - dodaje kako je idejno rješenje izrađeno te se nada da će krajem 2021. započeti 

realizacija urbanizacije trga u Vatikanskoj ulici, no s obzirom kako je navedeno područje 

arheološko nalazište, dubinski radovi nisu dopušteni što dodatno prolongira uređenje. Grad 

Vukovar je surađivao s turskim kompanijama koje su uredile dječja igrališta u gradu, a koje 

su također iskazale interes i za uređenjem ovog igrališta, no pandemija je pregovore odgodila, 

ali svakako će uspostaviti ponovni kontakt te se nada kako će se suradnja izrealizirati. 

G. Bošnjak - osvrnuo se na situaciju s autobusnim prijevozom na području našega grada te 

tražio pojašnjenje o čemu se točno radi i krši li tvrtka Čazmatrans županijsku koncesiju. 

Komentira kako se Čazmatransu naplaćuju kane u visini 4.000,00 kn, a i putnici negoduju te 

se nameće pitanje da li tvrtka Čazmatrans u okviru županijske koncesije poštuje red vožnje, 

staje li na stajalištima na kojima bi trebala stajati sukladno koncesiji.   

Gradonačelnik - odgovara kako niti jedna uređena sredina na ovakvu situaciju ne bi 

blagonaklono gledala. Sve ove godine su s tvrtkom Čazmatrans surađivali i borili se protiv 

ilegalnih prijevoznika, a upravo svojim sadašnjim postupcima, pod krinkom županijske 
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koncesije, upravo to sada rade. Županijska koncesija bi se trebala odnositi na međugradski 

prijevoz te putnike ukrcavati i iskrcavati na glavnom autobusnom kolodvoru, što ovdje nije 

slučaj. Lokalnom koncesijom pokrivaju se točke unutar grada te su autobusna stajališta 

postavljena planski kako bi se povezalo različite dijelove grada. Dodao kako je Gradsko 

vijeće donijelo odluku o najpovoljnijem koncesionaru, a to je ovoga puta Slavonija Bus. Da je 

sve urađeno u skladu s propisanim zakonima potvrdila je i Državna komisija za kontrolu 

postupaka javne nabave. Uz politički blagoslov i potporu, tvrtka Čazmatrans manipulira 

županijskom koncesijom te se zaustavlja na svakom gradskom stajalištu autobusa, a ne na 

autobusnom kolodvoru te tako obavlja funkciju gradskog linijskog prijevoza i to ilegalno. 

Upravo stoga su dužni novčano kažnjavati svakog tko staje na gradska stajališta, a nije 

koncesionar. 

G. Bošnjak – pita poštuje li Čazmatrans županijsku koncesiju i staje gdje smije ili im je neko 

u okviru županijske koncesije dao da staju gdje ne bi trebali, krše li koncesiju ili ne. 

Gradonačelnik – odgovara da sukladno zakonskim propisima u RH svaka jedinica lokalne, 

regionalne ili nacionalne razine pokriva svoje područje. Grad Vukovar je donio pravilnike i 

odluke koji su zakonski akti sa težinom i vrijednostima, dužni su ih poštivati i odgovaraju za 

područje Grada Vukovara. Detalji županijske koncesije ili neke druge nisu predmet rasprave i 

nepoznate su im. Netko si je uzeo za pravo nelegalno vršiti prijevoz, cijeli sustav se dovodi u 

pitanje, ne može se gradska koncesija preklapati s županijskom ni obrnuto. 

B. Nikolić - pita kako građani mogu znati da u gradskim tvrtkama ima slobodnih radnih 

mjesta, s obzirom da isti prema zakonu nisu u obvezi provoditi natječaje te mogu li 

zapošljavanja biti transparentnija jer se radi o trgovačkim društvima koja nisu u privatnom 

vlasništvu. Često građani misli kako su javni natječaji Grada Vukovara samo forma te su 

često namješteni za pojedince što za posljedicu nosi da oni koji zadovoljavaju formalne uvjete 

više se ne žele prijavljivati na natječaje što rezultira time da se svega nekoliko kandidata 

prijavljuje na natječaje koje objavljuje Grad. Pita vidi li to gradonačelnik kao problem i je li 

spreman prihvatiti prijedloge koji vode prema potpunoj transparentnosti u postupku 

zapošljavanja u gradskim tvrtkama. 

Gradonačelnik – kaže da se slaže kako bi sva zapošljavanja trebala biti transparentnija i kako 

će uvijek biti za otvoren za takva nastojanja. Kada se radi o zapošljavanjima u gradskim 

tvrtkama i ustanovama, iako nisu zakonski obveznici raspisivanja natječaja, nedavno je i 

tvrtka Vukovarski Vodotoranj imala natječaj za zapošljavanje, a tvrtka Vodovod grada 

Vukovara je od nedavno u obvezi natječaje raspisivati te će se na iste građani moći javljati 

kako bi pronašli zaposlenje u svome gradu. Na kraju kaže da se teži k zapošljavanju što boljeg 

kadra i u tom smislu je za sve prijedloge koji će tome pridonjeti. 

S. Kolar – ističe nezadovoljstvo vezano za nedavnu odluku od strane Sportske zajednice kada 

je u pitanju raspodjela novca iz gradskog proračuna i to za sportske klubove. Smatra da se 

dogodila diskriminacija NK Vuteks Sloga koji igra isti rang kao i NK Vukovar 91. Po odluci 

taj isti klub je u drugoj kategoriji i nije mu jasno zašto je kategoriziran drugi rang i zašto on 

uopće postoji, dvije kategorije sportaša koji se natječu u istom sportu. NK Vuteks Sloga je 

dobio 140.000,00 kn za rad i cca. 50.000,00 kn za termine u sportskoj dvorani, fizioterapeute i 

sve što i drugi klubovi dobivaju, za razliku od NK Vukovar 91 koji dobije 490.000,00 kn. 

Ističe kako se radi o proračunskim sredstvima, a vijećnici nisu dobili ni informaciju vezanu za 

preraspodjelu sredstava, samim time nisu mogli reagirati i ukazati na nesrazmjer u raspodjeli 

sredstava. Apelira da se radi o diskriminaciji dodajući kako je NK Vuteks Sloga završila 

natjecanje na 13. mjestu za razliku od NK Vukovar 91 koji je na 15. mjestu.  

Gradonačelnik – smatra da je sustav transparentan i učinkovit, kaže da je velik broj stručnjaka 

u sportu izrazio zadovoljstvo ovakvim načinom funkcioniranja.  

M. Pavliček – odgovara kako sredstva iz gradskog proračuna koja dobivaju klubovi na 

području Vukovara, sukladno zakonu raspoređuje Zajednica sportskih udruga Vukovar. 
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Sredstva se raspoređuju na način da u svakoj kategoriji može biti po jedan predstavnik 

određenog sporta, a bodovi se dobivaju na angažmanu klubova, broju polaznika, financiranju 

od strane trećih te odluke o visini sredstava nisu uključivale političke odluke. Dodaje da se 

klubovi i 2 puta godišnje mogu javiti na izvanredno financiranje preko kojega mogu povući 

dodatna sredstva. Smatra da postoji vizija u kom smjeru se treba razvijati sport u gradu 

Vukovaru. 

S. Kolar – slaže se da treba postojati transparentnost, ali da se radi o diskriminaciji govori 

činjenica da se radi o istom rangu natjecanja i o dva kluba, a jedan dobije tri puta manje 

sredstava. Napominje kako je škola sporta Bubamara dobila 5.000,00 kn te pita kako će mu to 

objasniti, pita je li to poticanje i razvoj sporta u gradu Vukovaru. 

D. Kobašević – pojašnjava kako se kroz način bodovanja vidi razlika, a to je škola nogometa 

Bubamara koja se posebno gleda za razliku od NK Vuteks Sloga. I radi se o načinu na koji je 

klub poslao prijavu, trenere ne mogu dobiti i NK Sloga i nogometna škola Bubamara. Kad se 

škola nogometa spoji s NK Vuteks Sloga dobit će više bodova.   

B. Gaća - pita što je Grad Vukovar poduzeo po pitanju prevencije učestalog devijantnog 

ponašanja pojedinaca, pripadnika navijačkih skupina, na području grada Vukovara, za što 

smatra da šalje lošu poruku potencijalnim investitorima čime se narušava pozitivna 

poduzetnička klima. Sve je više policijskih patrola po gradu što je zabrinjava. Dotakla se 

gradonačelnikova izvješća o radu za drugu polovicu prošle godine te komentira kako se nije 

dotaknuo ovog pitanja i pita što je učinio u pogledu prevencije ovakvog ponašanja. 

Gradonačelnik - istaknuo je činjenicu kako je Vukovar duži niz godina prema brojim 

pokazateljima pri vrhu ljestvice najsigurnijih gradova u Republici Hrvatskoj, sukladno 

izvješćima MUP-a. Kao pokazatelj uspjeha poduzetničke i gospodarske slike grada Vukovara 

istaknuo je popunjenu poduzetničku zonu, ali i broj investitora, koji nikada nije bio veći. 

Jednako tako, istaknuo je kako s njegovog stajališta svako nasilje nailazi na osudu, ali i svoju 

težnju da se svaki građanin grada Vukovara osjeća sigurno. Grad Vukovar uvijek zauzima 

stav neprihvatljivosti devijantnog i delinkventnog ponašanja, a nazočnost pripadnika MUP-a 

na ulicama grada smatra garantom reda, mira i sigurnosti. 

B. Gaća – komentira da pitanje osude nasilja i prevencije nije samo državno pitanje, nije 

pitanje sigurnosnog reda nego se po tom pitanju moraju svi uključiti, od lokalne vlasti, organa 

reda do same državne vlasti jer je nasilje strukturni problem bez obzira o kojim se žrtvama 

radi. Ima prijedlog te kaže da Grad daje gradske prostore te određene navijačke skupine i 

financira na razne načine tako da bi bilo dobro na taj način ih motivirati da apliciraj s 

programom prevencije, edukacije članova o nenasilnoj komunikaciji, preveniranju vršnjačkog 

nasilja i slično. Na taj način bi udruge s područja grada Vukovara djelovale s programom, a 

ne samo u smislu sportskog okupljanja i navijanja. 

Gradonačelnik – dozu nesigurnosti na ulice i među građane unose i polovične informacije ili 

dezinformacije, a jedna od njih je da Grad Vukovar financira navijačke skupine te da im daje 

prostore što je netočno.  

D. Buljan – komentira da u autobusima tvrtke Čazmatrans ima više putnika već u onima 

prijevoznika Slavonija bus. Ističe kako autobusi prijevoznika Slavonija Bus nisu adekvatni za 

invalide i teže pokretljive pripadnike starije životne dobi, dok autobusi tvrtke Čazmatrans to 

jesu te je upitao kako su u posljednje 3 godine kažnjavane prijevozničke tvrtke koje izletnike 

pri memorijalnim posjetima Vukovaru iskrcaju na gradskim stajalištima, budući tim 

autobusima ne bi trebalo biti dozvoljeno zaustavljanje na gradskim stajalištima.  

Gradonačelnik – pita se koju tezu brani vijećnik, je li kontra pravilnika, odluke Komisije za 

kontrolu postupaka javne nabave, odluke Gradskog vijeća ili Povjerenstva koje odlučuje o 

povoljnijoj ponudi. Iznosi li vijećnik podatak da su svih 120 djelatnika Čazmatransa 

Vukovarci ili manipulira građanima Vukovara i informacijama. Dalje nastavlja i kaže da svaki 
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autobus Slavonija busa ima platformu za invalide. Pita se što vijećnik zagovara ako to nije 

zakonitost, transparentnost i najpovoljnija opcija za građane Vukovara. 

D. Čulig - odgovara kako su svi autobusi odabranog koncesionara u potpunosti opremljeni 

platformama za osobe s invaliditetom kao i za potrebe dječjih kolica. Za uređenje prometa na 

području grada Vukovara ingerenciju ima Grad, a o županijskoj koncesiji ih nitko nije 

obavijestio i smatra da nije uredu niti je zakonito vršiti prijevoz na području grada Vukovara 

kršeći odluku Grada i zakon. Dodao je kako smatra da je postupak odabira koncesionara 

učinjen i donijet na zakonit način, dok trenutna situacija po pitanju gradskog prijevoza ide u 

smjeru nezakonitosti. 

D. Buljan – smatra da je njegova dužnost postavljati pitanja, a ne na njih odgovarati. 

V. Vujić - zatražila je pisani odgovor vezan za pitanje koji su projekti obuhvaćeni projektom 

Slavonija te s koliko sredstava će on biti financiran. 

R. Kovačić - zanima je koji infrastrukturni projekti su trenutno u tijeku u gradskoj četvrti 

Borovo naselje i koji su planirani u budućnosti.  

Gradonačelnik - naglašava kako se u Borovu naselju kontinuirano nastavlja velik broj radova i 

ulaganja, jednako kao i u ostalim dijelovima grada. U tijeku je kapitalni projekt obnove 

Radničkog doma kao dio Intervencijskog plana Grada Vukovara, zatim izgradnja novih 

parkirnih mjesta između „BZ-a“. U postupku nabave je i zipline za dječje igralište u Borovu 

naselju, kao i izgradnja prijeko potrebnog parkirališta kod Sportskih objekata Vukovar. Radi 

se i na izgradnji nogostupa u Ulici Jana Bate, a najavljena je i izgradnja moderne šetnice uz 

obalu Dunava od Doma tehnike do Općine Borovo, radovi na željezničkoj pruzi i 

elektrifikaciji te pruge na potezu Vinkovci-Vukovar, radovi na pothodniku i prijelazu. 

D. Čulig – dodaje da će uslijediti sanacija Jadranske ulice nakon elektrifikacije pruge 

Vinkovci-Vukovar, što će biti financirano od strane HŽ-a, a planira se i sanacija i produljenje 

spojne ulice između Ulica Kralja Petra Krešimira i Dvanaest redarstvenika. 

D. Benaković - upitala je postoje li nove informacije o radovima na pročišćivaču voda.  

D. Tišov - kaže kako je nakon raskidanja prethodnog Ugovora ponovljen natječaj za izvođača 

radova. Natječaj je završen 1. veljače te je pristigla jedna ponuda koja je u procijenjenim 

iznosima. Ukoliko sve bude sukladno planiranome, 2022. godine očekuje se da uređaj za 

pročišćavanje voda bude u pogonu. 

D. Bilić - postavlja pitanje vezano za izgradnju novog dječjeg igrališta u neposrednoj blizini 

OŠ Mitnica.  

D. Čulig - kaže da je u tijeku faza izgradnje glavnog projekta s čime je paralelno pripremljena 

dokumentacija i nacrt troškovnika za nabavu sprava. Cilj je izgraditi kvalitetno dječje igralište 

s pristupnim stazama, antistres podlogom i urbanom opremom, što bi trebalo biti učinjeno do 

kraja kolovoza. 

K. Kuraja - postavlja dva pitanja. Jedno se odnosilo na pitanje manjeg gradilišta koje se nalazi 

na novoj šetnici uz Dunav, dok se drugo odnosi na gradsku četvrt tzv. „Rupe“ gdje se tijekom 

obilne kiše nakuplja voda koju je potrebno na neki način sanirati.  

Gradonačelnik - kaže kako će na problematiku oborinskih voda obratiti pažnju i učiniti 

potrebno kako bi se spriječilo nakupljanje vode. Na pitanje manjeg gradilišta na šetnici uz 

Dunav odgovara kako je riječ o projektu kojim se teži otvoriti još jedan pješački pristup 

Dunavu uz ugostiteljski atraktivan sadržaj. Objekt bi trebao biti gotov u svibnju, kada će 

sukladno propisima biti pušten u proceduru natječaja zainteresiranim ugostiteljima. 

Građanima i svim posjetiteljima će time biti na raspolaganju jedno atraktivno mjesto uz 

Dunav, što je dobar put kojim se treba voditi po pitanju ugostiteljske ponude našega grada. 

D. Vlajčića - zanima ga kada se počinje s prvim tretiranjima komaraca. Ima informaciju da je 

na natječaju prošla Veterinarska stanica Vukovar te traži potvrdu istog. 

Gradonačelnik - rekao je da se, kao i početkom svake godine, pokreće postupak javne nabave, 

a ove godine je Veterinarska stanica Vukovar ponovno odabrana kao najpovoljniji ponuditelj 



 
6 

za taj posao. Istaknuo je kako uskoro kreće postupak larvicidnog tretiranja komaraca, ali i 

činjenicu da je Grad Vukovar jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja ovoj 

problematici svake godine pristupa sustavno, sistematizirano, profesionalno i ozbiljno. 

Predsjednik - pita u kojoj fazi je natječaj za izgradnju tzv. pera u lučici te je li točna 

informacija da Lučka uprava Vukovar želi raskinuti ugovor s tvrtkom koja vrši održavanje 

lučice i time prebaciti taj trošak na teret Grada Vukovara.  

Gradonačelnik - odgovara kako takve informacije nisu potpuno provjerene, a od Lučke uprave 

Vukovar očekuje da vodi brigu o interesima grada i građana Vukovara. Početak radova na 

izradi lukobrana, tj. nove buduće obaloutvrde na potezu ušća Vuke u Dunav prema Vučedolu 

projekt je u suradnji s Hrvatskim vodama. Okončan je postupak javne nabave te je odabran 

izvođač radova. Na odabir je uložena žalba, stoga se čeka odluka Državne komisije za 

kontrolu postupaka javne nabave te konačna odluka Hrvatskih voda. Slijedom toga, očekuje 

se skori početak radova na nasipavanju lukobrana. Riječ je o vrlo opsežnom projektu, 

građevini koja će za grad značiti puno, a za što su Hrvatske vode izdvojile 40 milijuna kuna. 

 

Aktualni sat je završen. 

 

Predsjednik pita ima li netko prijedlog za dopunu Dnevnog reda. 

Prijedloga za dopunu nije bilo. 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Dnevnog reda te je isti jednoglasno (21) 

usvojen. 

D N E V N I     R E D 

 

1. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine 

(Izvjestitelj: gradonačelnik) 

2. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva Grada Vukovara za 2021. godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević) 

3. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o organizaciji i načinu provedbe programa 

produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Vukovar 

(Izvjestitelji. D. Vlajčić i D. Kobašević) 

4. Donošenje Izvješća o izvršenju „Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2020. godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić) 

5. Donošenje Izvješća o izvršenju „Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja  i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. Godinu 

(Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić) 

6. Donošenje Odluke o naknadi vijećnika za rad u Gradskom vijeću Grada Vukovara i 

radnim tijelima Gradskog vijeća 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić) 

7. Donošenje Odluke o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić) 

8. Donošenje Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić) 

9. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara 

(Izvjestitelj: D. Vlajčić) 

10. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara 2020. 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo) 
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11. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2021. 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo) 

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

13. Donošenje Odluke o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim 

djelatnostima 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju komunalnih 

djelatnosti 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig) 

15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne 

postrojbe Vukovar 

(Izvjestitelji: D. Vlajčić i S. Tokić) 

16. Prijedlozi i informacije 

 

TOČKA 1. 

RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA OD 1. SRPNJA DO 31. 

PROSINCA 2020. GODINE 

Uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik. 

 

U raspravi su sudjelovali: G. Bošnjak, gradonačelnik i I. Mujkić.  

 

TOČKA 2. 

DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 

GRADA VUKOVARA ZA 2021. GODINU 

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

Kobašević – pročelnik UO za kulturu, obrazovanje, 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. 

 

U raspravi su sudjelovali: B. Gaća i D. Kobašević. 

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21) donosi 

ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva Grada Vukovara za 2021. godinu 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 3. 

DONOŠENJE PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I 

NAČINU PROVEDBE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA U OSNOVNIM 

ŠKOLAMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VUKOVAR 
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Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

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

 

U raspravi je sudjelovao D. Vlajčić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te jednoglasno (21) donosi 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika 

o organizaciji i načinu provedbe programa 

produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Vukovar 

  

Tekst Pravilnika se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 4. 

DONOŠENJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU „PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU 

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

Grubišić – pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju. 

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. 

 

Rasprave nije bilo. 

  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te jednoglasno (21) donosi  

O D L U K A  

Tekst Odluke i Izvješće o izvršenju „Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2020. godinu“ se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU „PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, 

PRIVREMENOG KORIŠTENJA  I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM 

POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA 2020. 

GODINU 

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

Grubišić – pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju. 

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 su sudjelovale: K. Kuraja i M. Grubišić. 

 

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te jednoglasno (21) donosi 
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O D L U K A 

 

Tekst Odluke i Izvješća o izvršenju „Programa utroška sredstava ostvarenih od 

zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja  i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu“ se prilažu 

zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 6. 

DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI VIJEĆNIKA ZA RAD U GRADSKOM 

VIJEĆU GRADA VUKOVARA I RADNIM TIJELIMA GRADSKOG VIJEĆA 

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

normativnu djelatnost 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. 

F. Sušac - 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 (21) donosi 

ODLUKA 

o naknadi vijećnika za rad u Gradskom vijeću Grada Vukovara i radnim tijelima 

Gradskog vijeća 

  

Tekst Programa se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 7. 

DONOŠENJE ODLUKE O DOPUNI POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dao je D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost. 

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. 

 

Rasprave nije bilo. 

  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21) donosi 

ODLUKA O DOPUNI POSLOVNIKA  

GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 8. 

DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI STATUTA GRADA 

VUKOVARA 
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Uvodno obrazloženje dao je D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost. 

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–  ne prihvaća se. 

 

U raspravi su sudjelovali: V. Vujić, G. Bošnjak, D. Vlajčić.  

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“ i 4 

glasa „PROTIV“ (SDSS i DSS) donosi 

ODLUKA 

O PRISTUPANJU PROMJENI 

STATUTA GRADA VUKOVARA 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. 

DONOŠENJE STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

GRADA VUKOVARA 

Uvodno obrazloženje dao je D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost. 

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– ne prihvaća se. 

 

Rasprave nije bilo. 

  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 17 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“ 

(SDSS i DSS) donosi 

STATUTARNA ODLUKA 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA GRADA VUKOVARA 

 

  

Tekst Statutarne odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 10. 

DONOŠENJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA 2020. 

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

normativnu djelatnost i K. Čulo – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu. 

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 jednoglasno (21) donosi 

ANALIZA STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA U 2020. GODINI 

 

Tekst Analize se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 11. 

DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA U 2021. 

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

normativnu djelatnost i K. Čulo – referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu. 

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 su sudjelovali: D. Vlajčić, D. Bilić, K. Čulo, M. Semenić Rutko i S. Tokić. 

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (20) donosi 

(vijećnik B. Nikolić nije bio prisutan prilikom glasovanja) 

PLAN RAZVOJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA ZA 2021. GODINU 

 

Tekst Plana se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 12. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA 

OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI KOMUNALNOG LINIJSKOG 

PRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA 

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. 

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

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

 

U raspravi je sudjelovao D. Vlajčić. 

  

Nakon rasprave predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se s 13 glasova „ZA“, 4 

glasa „PROTIV“ (SDSS i D. Buljan) i 3 glasa „SUZDRŽAN“ (DSS, SDP) donosi (vijećnik S. 

Manojlović nije bio prisutan u vrijeme glasovanja) 

O D L U K A 

o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje  komunalne djelatnosti komunalnog 

linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara  KLASA: UP/I-340-01/20-01/1, 
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URBROJ: 2196/01-01-20-15 i prihvaćanju nacrta izmjene Ugovora o koncesiji za 

obavljanje uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na 

području grada Vukovara 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 13. 

DONOŠENJE ODLUKE O DJELATNOSTIMA OD LOKALNOG ZNAČAJA KOJE 

SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 

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. 

F. Sušac - 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 (21) donosi 

ODLUKA 

o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 14. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

POVJERAVANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

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. 

F. Sušac - 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 (21) donosi 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama  Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti 

  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 15. 

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU 

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR 
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Uvodno obrazloženje dali su D. Vlajčić – predsjednik Odbora za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost i S. Tokić – pročelnica UO za opće poslove i ured gradonačelnika. 

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. 

 

Rasprave nije bilo. 

  

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se jednoglasno (21) donosi 

ODLUKA 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKEO OSNIVANJU  

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR 

 

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 16. 

 

PRIJEDLOZI I INFORMACIJE 

 

 

Dovršeno u 11.00 sati. 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Gradskog vijeća 

Anita Sesvečan      Tomislav Šota, dr.med.vet. 


