SLUŽBENO GLASILO GRADA VUKOVARA
GODINA IV

Vukovar, 21. veljače 2003.

Broj 2

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
Na temelju članka 12. i 13. Odluke o uređenju prometa u
Gradu Vukovaru (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske
županije br. 9/99 i “Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 4/
02), Gradsko poglavarstvo Grada Vukovara na 42. sjednici,
održanoj dana 20. veljače 2003. godine, donosi

P R AV I L N I K

o organizaciji i naplati parkiranja na javnim
parkiralištima
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se parkirališta na javnim
površinama na kojima će se vršiti parkiranje uz naplatu,
način određivanja cijene za parkiranje, organizacija naplate
i način korištenja sredstava ostvarenih naplatom parkiranja.

Članak 2.
Javna parkirališta su prometne površine izgrađene
isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila.
Javna parkirališta mogu biti izgrađena na javnim
površinama ili na zemljištu u vlasništvu pravne ili fizičke
osobe.
Javna parkirališta moraju zadovoljavati sve tehničke norme, moraju biti dostupna svim sudionicima u prometu te
udovoljiti uvjetima za obavljanje ove djelatnosti propisanih zakonima.
Organizaciju i gospodarenje parkiralištima na javnim
površinama Grad povjerava pravnoj osobi - organizatoru
parkirališta, odlukom Gradskog vijeća.

Članak 3.
Javna parkirališta mogu biti za osobna, teretna i vozila posebne namjene te povremena (parkirališta koja se organiziraju za posebne prigode).

Članak 4.
Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.
Javna parkirališta označava organizator parkiranja.
Javna parkirališta moraju imati dovoljan broj označenih i
rezerviranih mjesta za invalide sa posebnim potrebama koji
imaju posebno označene automobile.
II. PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE VRŠI NAPLATA,
NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE I VRIJEME
NAPLATE PARKIRANJA

Članak 5.
Parkirališta na javnim površinama u Gradu određuju se
posebnom odlukom.

Članak 6.
Cijena parkiranja određuje se cjenikom kojeg donosi organizator parkiranja uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva.
Cjenik se prilaže ovom Pravilniku i čini njegov sastavni
dio, a njime se utvrđuje:
- vremenski minimalna i maksimalna dužina parkiranja,
- cijena jednog sata parkiranja,
- cijena svakih daljnjih 20 minuta korištenja parkirališta,
- cijena mjesečne i godišnje parkirne karte,
- cijena povlaštene mjesečne i godišnje parkirne karte za
stanare zgrada uz parkiralište
- cijena povlaštene mjesečne i godišnje parkirne karte za
sve invalide koji nisu oslobođeni plaćanja parkiranja.
Invalidi 1 grupe kojima je potrebna tuđa njega i pomoć
oslobođeni su plaćanja parkiranja uz predočenje Rješenja
o utvrđivanju invalidnosti izdanog od nadležnog Ureda
državne uprave u županiji.
Povlaštena parkirna karta kupuje se isključivo za vlastiti
automobil i potrebe.
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Cijenu parkiranja na povremenim parkiralištima određuje
organizator parkiranja uz suglasnost Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada.

Članak 7.
Vrijeme naplate parkiranja određuje se od 7,00 sati do
15,00 sati.
Nedjeljom i blagdanom parkiranje se ne naplaćuje.

4. prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,
5. u parkirnu kartu unese netočne podatke ili na drugi
način dovede u zabludu osobu ovlaštenu za kontrolu
parkiranja.

Članak 12.
Za povredu ugovora i prekršaj iz članka 11. ovog
Pravilnika plaća se kazna određena člankom 21. točka 1.
Odluke o uređenju prometa u Gradu Vukovaru.

III. ORGANIZACIJA NAPLATE PARKIRANJA

Članak 8.
Naplata parkiranja vrši se kupnjom parkirne karte na automatu.
Parkirna karta smatra se ugovorom o korištenju
parkirališta.
Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu za parkiranje te da
se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.
Na parkirnoj karti su oznake Grada Vukovara i organizatora parkiranja, oznaka parkirališta, serijski i redni broj, datum parkiranja, vrijeme početka i završetka parkiranja i visina plaćene naknade.
Izgled parkirne karte određuje organizator parkiranja uz
suglasnost Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i
uređenja grada.

Članak 9.
Pravilnost korištenja parkirališta, isticanje parkirne karte i
vrijeme zadržavanja kontroliraju osobe koje za to ovlasti organizator parkiranja.
Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućava evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje poziva za plaćanje kazne, u skladu s odredbama
općih uvjeta ugovora o korištenju parkirališta propisanih
ovim Pravilnikom.

Članak 10.
Zaustavljanjem vozila na parkirnom mjestu odnosno isticanjem parkirne karte u vozilu, vozač odnosno vlasnik vozila zaključuje s organizatorom parkiranja ugovor o korištenju
parkirališta, prihvaćajući opće uvjete ugovora određene
ovim Pravilnikom.
Ugovorom iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje
te odgovornost organizatora parkiranja za oštećenje ili krađu
vozila.

Članak 11.
Korisnik parkirališta čini povredu ugovora o parkiranju i
prekršaj, ako:
1. ne kupi parkirnu kartu,
2. ne istakne kupljenu parkirnu kartu ispod prednjeg vjetrobranskog stakla vozila,
3. koristi parkirnu kartu koja ne odgovara parkiralištu,
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Članak 13.
Račun i nalog za plaćanje kazne izdaje osoba ovlaštena za
kontrolu parkiranja te ga, na odgovarajući način, pričvršćuje
na vozilo.
Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti kaznu u roku 8 dana na način naznačen u nalogu.
Osoba zadužena za kontrolu parkiranja dužna je, na kraju
svoje smjene, upravi organizatora parkiranja predati evidenciju izdanih naloga.

Članak 14.
Ako korisnik parkiranja ne postupi u roku po nalogu izdanom u skladu s člankom 13. ovog Pravilnika dužan je, pored iznosa iz naloga, u daljnjih 8 dana platiti dodatnu kaznu
u iznosu od 100,00 kuna, na što će ga se u nalogu upozoriti.
Ako korisnik parkiranja ne plati ugovornu kaznu, organizator parkiranja pokrenut će protiv njega u svoje ime i za
svoj račun odgovarajući sudski postupak.

Članak 15.
Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju kazne
smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim
evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila.
U slučaju prisilne naplate kazne, vlasnik vozila kojim
je izvršena povreda ugovornog odnosa može se osloboditi
plaćanja kazne ako sudu dostavi podatke o osobi koja je koristila vozilo.
IV. NAČIN KORIŠTENJA SREDSTAVA DOBIVENIH
NAPLATOM PARKIRALIŠTA

Članak 16.
Iz sredstava dobivenih naplatom parkirališta organizator parkiranja je dužan održavati povjerena mu javna
parkirališta.
V. NADZOR

Članak 17.
Nadzor nad radom organizatora parkirališta vrši Upravni
odjel komurialnog gospodarstva i uređenja grada i dostavlja
godišnji izvještaj Gradskom poglavarstvu.
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VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
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GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 340-01/03-01/03
Urbroj: 2188/02-02-03-1
Vukovar, 20. veljače 2003.

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl.inž.
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Na temelju članka 5. Pravilnika o organizaciji i naplati
parkiranja na javnim površinama, Poglavarstvo grada
Vukovara na 42. sjednici održanoj dana 20. veljače 2003.,
godine donosi

ODLUKU

o određivanju parkirališta na kojima se vrši
naplata parkiranja
I
Parkiralištima na javnim površinama u Gradu Vukovaru
na kojima se naplaćuje parkiranje, određuju se:
- parkiralište u Ulici Kardinala Alojzija Stepinca (nasuprot
tržnice),
- parkiralište ispred Gradskog poglavarstva, Olajnica bb
- parkiralište u Ulici Josipa Jurja Strossmayera,
- parkiralište u Ulici Parobrodarskoj.

II
Na parkiralištima iz točke I. ove Odluke povlaštenu
mjesečnu i godišnju parkirnu kartu mogu kupiti stanari
slijedećih zgrada:
- višestambena zgrada «Vuka» u Ulici Kardinala Alojzija
Stepinca br. 2
- sve zgrade u Ulici Josipa Jurja Strossmayera.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u «Službenom vjesniku» Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa:340-01/03-01/03
Urbroj: 2188/02-02-03-4
Vukovar, 20. veljače 2003.

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl.inž.
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ODLUKU
I
Prihvaća se prijedlog Komisije za prodaju nekretnina od
12. veljače 2003. godine te se
1. tvrtki «SUČEVIĆ COMPANY» d.o.o. iz Vukovara,
Trpinjska cesta br. 3 daju u zakup dvije svjetleće vitrine
(dvostrano) na autobusnoj nadstrešnici:
- redni broj 17 Tržnica - centar (lijevo) u Ulici Kardinala
Alojzija Stepinca u Vukovaru, po cijeni od 450,00 kuna za
jednu svjetleću vitrinu.
2. tvrtki «EUROPLAKAT-PROREKLAM» d.o.o.
iz Zagreba Zagorska br. 2 daje u zakup šest svjetlećih
vitrina (dvostrano) na tri autobusne nadstrešnice u Gradu
Vukovaru:
- redni broj 35 Tržnica - centar (desno) - Vukovar,
- redni broj 7 Borovo naselje - centar (lijevo) i •
- redni broj 44 Borovo naselje - centar (desno) po cijeni
od 66, 00 kuna po m2 svjetleće vitrine.

II
Temeljem ove Odluke Grad Vukovar zaključiti će ugovore
o zakupu svjetlećih vitrina sa tvrtkom «Sučević Company»
d.o.o. Vukovar i tvrtkom «Europlakat-proreklam» d.o.o. iz
Zagreba, na vrijeme od jedne godine.

III
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja i
Upravni odjel financija.

IV
Ova Odluka će se objaviti u «Službenom vjesniku» Grada
Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 994-15/03-01/01
Urbroj: 2188/02-02-03-6
Vukovar, 20. veljače 2003.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara
(«Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/01), a u svezi s
raspisanim Javnim natječajem za postavljanje city light vitrina na autobusnim nadstrešnicama u sklopu autobusnih
stajališta u Gradu Vukovaru od 09. siječnja 2003. godine,
Gradsko poglavarstvo na svojoj 42. sjednici održanoj dana
20. veljače 2003. godine, donosi

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl.inž.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara
(«Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/01), a u svezi s
prijedlogom Društva «Naša djeca» Vukovar, Gradsko poglavarstvo na svojoj 42. sjednici održanoj dana 20. veljače
2003. godine, donosi
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ODLUKU

ODLUKU

I

I

Imenuje se KOORDINACIJSKI ODBOR akcije «Gradovi
i općine prijatelji djece» u sastavu:
1. VLADIMIR ŠTENGL, dipl. inž., predsjednik
2. dr. GORANKA NJEGIĆ, spec. pedijatrije, zamjenica
predsjednika
3. ZDENKA BULJAN, dipl. pol., član
4. PAVICA LUKAČEVIĆ, prof., član
5. MIRELA DALIĆ, prof., član
6. ŽELJKO VICKOVIĆ, inž., član
7. IVAN POLHERT, el.teh., član
8. SLAVKA LONČAR, prof., član
9. TOMISLAV GAŠPAR, dipl.oec., član
10. DAMIR KRULJAC, dipl. def., član
11. MIRKO ĆAVARA, dipl. oec, član
12. ANITA BAIER JAKOVAC, odgojitelj, član

Odobrava se obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa,
tvrtki «Volko» d.o.o. iz Vukovara, Ulica Julija Benešića br.
10, da komunalni doprinos koji je dužna platiti za izgradnju
stambeno-poslovne zgrade u Vukovaru, u Ulici 204.
vukovarske brigade br. 37, na kč.br. 167, k.o. Vukovar u
iznosu od 142.854,40 kuna, plati obročno, u 18 (osamnaest)
mjesečnih rata.

II
Imenuje se KOMISIJA ZA SAMOOCJENJIVANJE u
sastavu:
1. OBRAD MIROSAVLJEVIĆ, dipl.pol., predsjednik
2. ANICA ILIŠEVIĆ, nast., član
3. KORNELIJA GARVANOVIĆ, član

II
Temeljem ove Odluke Upravni odjel komunalnog
gospodarstva i uredenja grada izdat će obvezniku posebno
Rješenje o komunalnom doprinosu, u kojem će utvrditi
iznose obročnih rata.

III
Ova Odluka će se objaviti u «Službenom vjesniku» Grada
Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: UP/I 363-01/03-01/01
Urbroj: 2188/02-02-03-4
Vukovar, 20. veljače 2003.

III

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl.inž.

Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku» Grada
Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 601-01/03-01/01
Urbroj: 2188/02-02-03-2
Vukovar, 20. veljače 2003.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara
(«Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/01), Gradsko
poglavarstvo na svojoj 42. sjednici održanoj dana 20.
veljače 2003. godine, donosi

ODLUKU
Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl.inž.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara
(«Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/01), i člankom 24.
Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 36/95, 70/
97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), i članka 5. Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara
br. 8/02), Gradsko poglavarstvo na svojoj 42. sjednici
održanoj dana 20. veljače 2003. godine, donosi

I
Imenuje se pet članova, predstavnika Grada Vukovara,
u Upravni odbor HRVATSKOG NOGOMETNOG
KLUBA«VUKOVAR ‘91»:
1. PETAR MLINARIĆ
2. ZLATKO HEGEDUŠ
3. DRAŽEN ČOVIĆ
4. TOMISLAV GAŠPAR
5. TOMISLAV ČORAK

II
Ova Odluka će se objaviti u «Službenom vjesniku» Grada
Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
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RJEŠENJE

GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

Klasa: 620-01/03-01/01
Urbroj: 2188/02-02-03-2

I

Vukovar, 20. veljače 2003.

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl.inž.

Na temelju članka 39. točke 9. Statuta Grada Vukovara
(«Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/01), a u svezi s
čl. 29. točke 4. i čl. 35. stavka 2. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Vukovar i prijedloga Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Vukovar od 13. veljače 2003. godine,
Gradsko poglavarstvo na svojoj 42. sjednici održanoj dana
20. veljače 2003. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe Vukovar

Za vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe Vukovar imenuje se gosp. NIKOLA
STAMATOVIĆ, od 01. ožujka 2003. godine do imenovanja
zapovjednika javnim natječajem.

II
Ovo Rješenje će se objaviti u «Službenom vjesniku»
Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 214-01/03-01/03
Urbroj: 2188/02-02-03-1
Vukovar, 20. veljače 2003.

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl.inž.

I
Razrješuje se gosp. MIJO POLANČEC, dužnosti
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vukovar sa danom
28. veljače 2003. godine.

II
Ovo Rješenje će se objaviti u «Službenom vjesniku»
Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 214-01/03-01/02
Urbroj: 2188/02-02-03-1
Vukovar, 20. veljače 2003.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara
(«Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/01) i članka 5. stavka 3. Odluke o stipendiranju studenata («Službeni vjesnik»
Grada Vukovara br. 7/02), Gradsko poglavarstvo na svojoj 42.
sjednici održanoj dana 20-veljače 2003. godine donosi

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja o imenovanju
Povjerenstva za provođenje postupka dodjele
stipendija
I

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl.inž.

Na temelju članka 39. točke 9. Statuta Grada Vukovara
(«Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/01), a u svezi s
čl. 29. točke 4. i čl. 35. stavka 2. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Vukovar i prijedloga Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Vukovar od 13. veljače 2003. godine,
Gradsko poglavarstvo na svojoj 42. sjednici održanoj dana
20. veljače 2003. godine, donosi

U Rješenju Klasa: 604-01/02-02/01, Urbroj: 2188/02-0202-1 od 10. siječnja 2002. godine u točki I. ime pod rednim
brojem 1. «DRAGUTIN GUZOVSKI» i pod rednim brojem
2. «EMIL KOLAR» zamjenjuju se imenima «VLADIMIR
MATIĆ» i «ZLATKO HEGEDUŠ».

II
Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom vjesniku»
Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 604-01/02-02/01
Urbroj: 2188/02-02-03-2
Vukovar, 20. veljače 2003.
Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl.inž.
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Na temelju članka 39. točke 8. Statuta Grada Vukovara
(«Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/01), a u svezi s
člankom 54. st.1. Zakona o ustanovama («N.N.» br. 76/93,
29/97 i 47/99, Gradsko poglavarstvo na svojoj 42. sjednici
održanoj dana 20. veljače 2003. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o suglasnosti
I
Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Statuta Javne
vatrogasne postrojbe Vukovar koju je donijelo Upravno
vijeće Javne vatrogasne postrojbe na svojoj sjednici
održanoj dana 13. veljače 2003. godine.

II
Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom vjesniku»
Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 214-01/00-01/05
Urbroj: 2188/02-02-03-4
Vukovar, 20. veljače 2003.

Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl.inž.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama
(“Narodne novine” br. 76/93, 29/97 i 47/99), Upravno vijeće
Vatrogasne postrojbe Vukovar na sjednici održanoj dana 13.
veljače 2003. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni Statuta Vatrogasne postrojbe
Vukovar
Članak 1.
U Statutu Vatrogasne postrojbe Vukovar Klasa: 214-01/
00-01/05, Urbroj: 2188/02-02-1 od 22. svibnja 2000. godine
u stavku 2. članka 5. riječi “Kudeljara bb” zamjenjuju se
riječima “Trg Matije Gupca br. 2”.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
na Oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe.
Klasa: 214-01/00-01/05
Urbroj: 2188/02-03-3
Vukovar, 13. veljače 2003.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01), a u svezi s člankom 9. stavak 2. Ugovora, Klasa: 361-01/99-01/
59, Urbroj: 2188/02-03-99-3 od 27. prosinca 1999. godine,
Gradsko poglavarstvo na svojoj 41. sjednici održanoj dana
13. veljače 2003. godine, donosi

ZAKLJUČAK
I
GRAD VUKOVAR raskida Ugovor sa “BOROVO
STANDARD-om” d.o.o. Vukovar-Borovo naselje o davanju
na korištenje i upravljanje zgradom “Samački hotel”
Vukovar - Borovo naselje i Aneks istog Ugovora, oba
zaključena 27. prosinca 1999. godine, zbog nepoštivanja
obveza utvrđenih u članku 7. Ugovora.

II
Ugovor i Aneks ugovora iz točke I. ovog Zaključka
raskidaju se danom 31. ožujka 2003. godine i na taj način
se ostavlja “Borovo Standardu” d.o.o., otvoren otkazni rok u
kojem bi trebao pripremiti predaju zgrade.

III
Istekom otkaznog roka, s početkom 01. travnja 2003.
godine Grad Vukovar će zgradu “Samački hotel” u
Vukovaru - Borovo naselje dati na korištenje i upravljanje
“Tehnostanu” d.o.o. Vukovar- trgovačkom društvu u
vlasništvu Grada Vukovara.

IV
Grad Vukovar i “Tehnostan” d.o.o. će posebnim ugovorom
utvrditi svoja međusobna prava i obveze.

V
O gornjem će se izvijestiti i zatražiti suglasnost
Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo, kojem
je Republika Hrvatska kao vlasnik zgrade prenijela pravo
raspolaganja.

VI
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel
za gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja.

VII
Ovaj će se Zaključak objaviti u “Službenom vjesniku”
Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 371-01/03-01/03
Urbroj: 2188/02-02-03-1
Vukovar, 13. veljače 2003.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Branko Šekuljica
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Predsjednik Poglavarstva:
Vladimir Štengl, dipl.inž.
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»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 2

Sadržaj
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
Pravilnik o organizaciji i naplati parkiranja na javnim parkiralištima . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odluka o određivanju parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja . . . . . . . . . . . . . . . .
Odluka o davanju u zakup svjetlećih vitrina na autobusnim nadstrešnicama . . . . . . . . . . . . . .
Odluka o imenovanju Koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i općine prijatelji djece” . . . . . . .
Odluka o odobravanju tvrtki “Voko” d.o.o. Vukovar plaćanja komunalnog doprinosa obročno . . . .
Odluka o imenovanju predstavnika Grada Vukovara u Upravni odbor HNK “Vukovar ‘91” . . . . .
Rješenje o razrješenju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vukovar . . . . . . . . . . . . . . .
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vukovar . . . . .
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka dodjele stipendija .
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne vatrogasne postrojbe-Vukovar .
Odluku o izmjeni Statuta Vatrogasne postrojbe Vukovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaključak o raskidanju Ugovora sa “Borovo Standard” d.o.o. Vukovar - Borovo naselje o davanju na
korištenje i upravljanje zgradom “Samački hotel” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»Službeni vjesnik«, glasilo grada Vukovara
Izdavač: grad Vukovar
Urednik: Boško Šašić, 032/441-269
Tisak: Lipovčević d.o.o. Vukovar-Sotin, 032/512-186
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