
GODINA  VI Vukovar, 03. kolovoza 2005. Broj  6

SLUŽBENO GLASILO GRADA VUKOVARA

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o lokalnoj i po-

dručnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 
33/01 i 60/01-vjerodostojno tumačenje) i članka 40. stavka 
2. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vu-
kovara br. 7/01 i 2/04), Gradsko poglavarstvo Grada Vu-
kovara na 2. sjednici, održanoj dana 07. srpnja 2005. go-
dine, donosi

P O S L O V N I K
Gradskog poglavarstva Grada Vukovara

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, na-
čin rada i odlučivanja Gradskog poglavarstva Grada Vuko-
vara (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Članak 2.

Poglavarstvo je izvršno tijelo koje, sukladno važećim za-
konskim odredbama, u Gradu Vukovaru obavlja izvršne 
poslove.

Članak 3.

Poglavarstvo je u odnosu prema Gradskom vijeću Gra-
da Vukovara (u daljnjem tekstu: Vijeće) dužno postupati 
sukladno odredbama Statuta Grada Vukovara i Poslovnika 
Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO POGLAVARSTVA

Članak 4.

Gradonačelnik Grada Vukovara predsjednik je Pogla-
varstva.

Zamjenici gradonačelnika Grada Vukovara po položaju 
su potpredsjednici Poglavarstva.

Izbor članova Poglavarstva vrši se sukladno važećim pro-
pisima.

Članak 5.

Poglavarstvo:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Vijeća,
3. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovla-

šteni predlagatelji,
4. usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavlja-

nju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te nad-
zire njihov rad,

5. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u 
vlasništvu Grada,

6. upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Grada,
7. utvrđuje prijedlog Gradskog proračuna i obračuna 

proračuna,
8. donosi akte iz nadležnosti utvrđene zakonom, Statu-

tom Grada i drugim propisima,
9. obavlja izbor, imenovanja i razrješenja pročelnika 

Upravnih odjela i Tajnika Grada, odnosno drugih nositelja 
dužnosti i predstavnika Poglavarstva određenih zakonom i 
općim aktima,

10. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statu-
tom Grada.

Članak 6.

Predsjednik Poglavarstva:
1. predstavlja Poglavarstvo,
2. saziva i predsjeda sjednicama Poglavarstva,
3. predlaže dnevni red sjednice Poglavarstva,
4. brine o postupku donošenja akata Poglavarstva,
5. usklađuje rad Poglavarstva i njegovih radnih tijela,
6. potpisuje akte Poglavarstva,
7. upućuje prijedloge akata Vijeću,
8. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisa-

ni postupak,
9. brine o primjeni odredaba ovog Poslovnika,
10. brine o provođenju akata Poglavarstva, 
11. određuje predstavnike Poglavarstva u svečanim i 

drugim prigodama,
12. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statu-

tom Grada i ovim Poslovnikom.
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Članak 7.

Potpredsjednici Poglavarstva pomažu u radu predsjedni-
ku Poglavarstva te obavljaju poslove iz njegova djelokruga 
na koje ih on ovlasti.

U slučaju odsutnosti predsjednika Poglavarstva ili sprije-
čenosti u obnašanju dužnosti, zamjenjuje ga jedan od pot-
predsjednika kojeg on odredi.

Članak 8.

Član Poglavarstva ima prava i dužnosti:
1. sudjelovati na sjednicama Poglavarstva i na njima ra-

spravljati i glasovati,
2. podnositi prijedloge u skladu s ovim Poslovnikom,
3. sudjelovati na sjednicama radnih tijela Poglavarstva 

i na njima govoriti, a u radnim tijelima kojih je član i gla-
sovati,

4. prihvatiti izbor koji mu svojim odlukama odredi Po-
glavarstvo,

5. tražiti obavijesti iz djelokruga upravnih odjela i službi,
6. obavljati i druge poslove koje mu povjeri Poglavarstvo.

Članak 9.

Za svoj rad u Poglavarstvu članovi imaju pravo na na-
knadu u skladu s odlukom Vijeća.

Članak 10.

Članu Poglavarstva dostavljaju se:
1. prijedlozi akata koje donosi Poglavarstvo,
2. “Službeni vjesnik” Grada,
3. izvješća i drugi materijali o kojima će Poglavarstvo ra-

spravljati.

Članak 11.

Članovi Poglavarstva dužni su čuvati podatke koje sa-
znaju u obnašanju dužnosti koji, prema zakonskim propisi-
ma, nose oznaku tajnosti.

III. RADNA TIJELA POGLAVARSTVA

Članak 12.

Poglavarstvo može osnivati odbore i povjerenstva na ko-
jima se raspravlja o prijedlozima i inicijativama za donoše-
nje odluka i drugih općih akata iz djelokruga Poglavarstva, 
kao i o izvješćima tijela i ustanova koja podnose Poglavar-
stvu. 

Radno tijelo Poglavarstva, nakon provedene rasprave, 
zauzima stajalište odnosno utvrđuje prijedloge akata i o to-
me izvješćuje Poglavarstvo.

Članak 13.

Odlukom o osnivanju radnog tijela uređuju se njegov 
naziv, djelokrug, te naknada za rad članova radnog tijela.

Članak 14.

Radno tijelo Poglavarstva ima predsjednika, potpredsje-
dnika i određeni broj članova koje bira i razrješuje Pogla-
varstvo.

Članak 15.

Sjednicu radnog tijela Poglavarstva saziva predsjednik 
radnog tijela.

Sjednici radnog tijela Poglavarstva treba biti nazočan 
član Poglavarstva zadužen za određeno područje i pročel-
nik Upravnog odjela kada se na sjednici razmatra pitanje iz 
njegova djelokruga.

Predsjednik radnog tijela Poglavarstva obvezan je pred-
stavnike iz stavka 2. ovog članka izvijestiti o mjestu i vreme-
nu održavanja sjednice.

Članak 16.

Poglavarstvo određuje nadležni Upravni odjel odnosno 
službu koja će pratiti rad radnog tijela, izvješćivati Pogla-
varstvo o radu radnog tijela te provoditi druge radnje radi 
osiguravanja uvjeta za rad radnog tijela.

IV. AKTI POGLAVARSTVA

Članak 17.

Poglavarstvo, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih za-
konom, Statutom Grada i ovim Poslovnikom, donosi opće 
i pojedinačne akte.

Članak 18.

Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, način rada 
i odnosi u Poglavarstvu ili kojima se obavljaju druga opća 
ovlaštenja, donose se u obliku odluke, poslovnika, pravil-
nika i rješenja.

Odlukom, poslovnikom ili pravilnikom se uređuju odno-
si i pitanja iz djelokruga Poglavarstva koja su od općeg zna-
čenja i interesa za Grad kao jedinicu lokalne samouprave, 
za pravne osobe i druge subjekte na području Grada.

Rješenjem se odlučuje o izboru odnosno imenovanju, 
razrješenju i opozivu u određena tijela.

Članak 19.

Zaključcima se utvrđuju prijedlozi odluka i drugih općih 
akata što ih donosi Vijeće, utvrđuju se stajališta o određe-
nim događajima i pojavama, izražavaju mišljenja, prihva-
ćaju izviješća, prihvaća sklapanje ugovora, nagodbi i spo-
razuma, daje suglasnost na akte i odlučuje o drugim pita-
njima iz djelokruga Poglavarstva za koja nije utvrđeno do-
nošenje nekog drugog akta.

Članak 20.

Naredbom se zabranjuje ili naređuje postupanje u odre-
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đenoj situaciji, radi izvršavanja pojedinih odredaba, odluka 
ili drugih općih akata.

Članak 21.

Naputkom se propisuje način rada upravnih odjela i slu-
žbu Grada te pravnih osoba osnovanih radi obavljanja ja-
vnih službi iz samoupravnog djelokruga Grada, u cilju izvr-
šavanja pojedinih odredaba, odluka i drugih općih akata.

Članak 22.

Preporukom se ukazuje na određene probleme iz samo-
upravnog djelokruga te upućuje na način njihova rješava-
nja, kako bi se s obzirom na određenu situaciju postigli što 
bolji rezultati.

Članak 23.

Poglavarstvo donosi pojedinačne akte, zaključke i rješe-
nja, kada u skladu s zakonom rješava o pravima, obveza-
ma i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 24.

Radna tijela Poglavarstva, u okviru svojega djelokruga, 
donose zaključke o svom radu kojima zauzimaju stajališta, 
izražavaju mišljenja i podnose prijedloge te donose izvješća 
u okviru utvrđenih ovlaštenja. 

V. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA

1. Način rada Poglavarstva

Članak 25.

Poglavarstvo radi na sjednicama.

2. Postupak donošenja akata

Članak 26.

Postupak donošenja akata pokreće se dostavom prije-
dloga akta predsjedniku Poglavarstva.

Članak 27.

Pravo predlagati akte i poticati razmatranje i rješavanje 
određenog pitanja na sjednici Poglavarstva ima:

1. svaki član Poglavarstva,
2. upravni odjeli i službe Grada,
3. radna tijela Poglavarstva,
4. druge osobe u skladu s Statutom Grada i Poslovni-

kom Vijeća.

Članak 28.

Predlagatelji akata mogu se, prilikom ukazivanja na po-
trebu donošenja određenog akta ili razmatranja i rješava-

nja određenog pitanja, pozivati i na predstavke ili prijedlo-
ge koje podnose građani.

Članak 29.

Prijedlog akta koji se upućuje Poglavarstvu sadrži:
1. zakonsku osnovu donošenja akta,
2. ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti 

aktom te posljedice koje će donošenjem akta proisteći,
3. ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provedbu aka-

ta,
4. tekst prijedloga akta s obrazloženjem,
5. tekst odredbi važećeg akta koje se mijenjaju, odnosno 

dopunjuju, ako se predlaže izmjena ili dopuna akta.

Materijal iz prethodnog stavka predlagatelj dostavlja 
tajniku Grada tehnički obrađen na način koji omogućuje 
umnožavanje za potrebe Poglavarstva, najmanje 8 dana 
prije dana održavanja sjednice. Materijal koji nije pripre-
mljen na ovakav način tajnik Grada vraća predlagatelju ra-
di dopune.

Članak 30.

Prije rasprave o prijedlogu akta, prijedlozi se dostavlja-
ju na mišljenje odgovarajućem upravnom odjelu ili službi 
Grada ili radnom tijelu, ako oni nisu predlagatelji akta.

Članak 31.

Poglavarstvo će tijekom pripreme prijedloga općih akata 
zatražiti od Vijeća odnosno predstavnika nacionalnih ma-
njina osnovanih za područje Grada Vukovara mišljenje i 
prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode 
nacionalnih manjina.

Kada vijeća odnosno predstavnici nacionalnih manjina 
predlažu opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za 
nacionalnu manjinu ili ističu kandidate za dužnosti u tije-
lima čije članove imenuje Poglavarstvo, dužni su prijedlog 
dati u pismenom obliku najkasnije 5 dana prije održavanja 
sjednice Poglavarstva na kojoj se utvrđuje prijedlog općeg 
akta ili vrši imenovanje.

3. Sazivanje sjednice

Članak 32.

Sjednicu Poglavarstva saziva predsjednik Poglavarstva. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Poglavar-
stva, primjenjuje se odredba članka 7. ovog Poslovnika.

Predsjednik Poglavarstva dužan je sazvati sjednicu i na 
obrazloženi prijedlog više od polovice članova Poglavar-
stva.

Članak 33.

Uz poziv za sjednicu predsjednik Poglavarstva predlaže 
njezin dnevni red u pisanom obliku.

Sjednica Poglavarstva saziva se pisanim pozivom, a u 
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iznimno hitnim slučajevima i na drugi način (telefonom, te-
legramom, telefaksom ili elektroničkom poštom).

Pisani poziv za sjednicu Poglavarstva s prijedlogom dne-
vnog reda, zapisnikom o radu s prethodne sjednice i ma-
terijalima potrebnim za raspravu i odlučivanje na sjednici 
upućuje se svim članovima Poglavarstva, upravnim odje-
lima i službama Grada, sredstvima javnog priopćavanja i 
drugim osobama čija je prisutnost od značaja za raspravu 
i odlučivanje o određenom pitanju, u pravilu 7 dana prije 
dana održavanja sjednice Poglavarstva.

U hitnim slučajevima predsjednik Poglavarstva može sa-
zvati sjednicu u roku kraćem od 7 dana, a dnevni red za tu 
sjednicu može se predložiti i na samoj sjednici.

Član Poglavarstva koji ne može biti nazočan sjednici, 
svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge o pitanjima koja su 
na dnevnom redu sjednice može, prije početka same sje-
dnice dostaviti u pisanom obliku predsjedniku Poglavar-
stva.

4. Tijek sjednice

Članak 34.

Sjednica Poglavarstva može se održati ako je nazočna 
većina članova Poglavarstva.

Ako na početku sjednice predsjednik Poglavarstva utvrdi 
da nije nazočan potreban broj članova Poglavarstva, odgo-
dit će sjednicu za određeni sat istog dana ili za jedan od na-
rednih dana o čemu se izvješćuju članovi Poglavarstva.

Kad predsjednik Poglavarstva utvrdi nazočnost potre-
bnog broja članova Poglavarstva, otvorit će sjednicu.

Članak 35.

Pročelnik upravnog odjela odnosno od njega ovlaštena 
osoba dužan je prisustvovati sjednicama Poglavarstva kada 
su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga rada upravnog 
odjela te po potrebi davati objašnjenja i odgovore na pita-
nja članova Poglavarstva.

Članak 36.

Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Poglavarstva daje 
potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice i obavješte-
nja o drugim prethodnim pitanjima.

Članak 37.

Dnevni red sjednice Poglavarstva utvrđuje se na početku 
sjednice. Ako je dnevni red sjednice predložen u pisanom 
obliku uz poziv za sjednicu, predsjednik Poglavarstva može 
na samoj sjednici mijenjati prijedlog dnevnog reda, na na-
čin što će iz predloženog dnevnog reda izostaviti pojedine 
teme, ili nadopuniti dnevni red novim temama. 

Prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda mogu dati i 
članovi Poglavarstva.

Ako sjednici nije nazočan predstavnik predlagatelja akta, 
Poglavarstvo može odlučiti da se taj predmet izostavi iz 
dnevnog reda.

Dnevni red je usvojen kada je za njega glasovala većina 
nazočnih članova Poglavarstva.

Članak 38.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda, usvaja se zapisnik o 
radu s prethodne sjednice Poglavarstva. Svaki član Pogla-
varstva ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik, a o ute-
meljenosti primjedbe odlučuje se bez rasprave. Ako se pri-
mjedbe prihvate u zapisnik će se unijeti odgovarajuće iz-
mjene, u skladu s usvojenim primjedbama.

Članak 39.

Poslije usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, prelazi 
se na raspravu o pojedinim temama dnevnog reda, i to re-
dom koji je utvrđen u dnevnom redu.

Tijekom sjednice može se izmijeniti redoslijed razmatra-
nja pojedinih točaka dnevnog reda.

Kada je predmet razmatran i na radnom tijelu, izvjestitelj 
radnog tijela iznijet će stavove tog radnog tijela.

Članak 40.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego zatraži i do-
bije riječ od predsjednika Poglavarstva. U raspravi mogu 
sudjelovati članovi Poglavarstva, pročelnici upravnih odje-
la i djelatnici Gradske uprave koji oni ovlaste te druge oso-
be po ovlaštenju predsjednika Poglavarstva.

Predsjednik Poglavarstva daje riječ govornicima po re-
doslijedu kojim su se prijavili.

Članak 41.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspra-
vlja prema utvrđenom dnevnom redu.

Tijekom rasprave sudionici mogu iznositi mišljenja, tra-
žiti objašnjenja te postavljati pitanja u svezi s predloženim 
rješenjem.

Članak 42.

Predsjednik Poglavarstva zaključuje raspravu kada utvrdi 
da više nema prijavljenih govornika.

Predsjednik Poglavarstva u pravilu zaključuje sjednicu 
kada se iscrpi utvrđeni dnevni red.

5. Amandmani

Članak 43.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podno-
si se pismeno, a izuzetno po odobrenju predsjednika Po-
glavarstva usmeno, u obliku amandmana s obrazloženjem, 
najkasnije do kraja rasprave po prijedlogu akta na sjednici 
Poglavarstva.

Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predla-
gatelji akata iz članka 27 ovog Poslovnika.
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Članak 44.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka 
prijedloga akta na koji se odnose.

Amandman je prihvaćen ako je za njega glasovala veći-
na nazočnih članova Poglavarstva.

Članak 45.

Amandman prihvaćen na sjednici Poglavarstva postaje 
sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojemu se odlu-
čuje.

6. Odlučivanje na sjednici

Članak 46.

Poglavarstvo odlučuje većinom glasova nazočnih člano-
va ukoliko posebnim propisom nije određeno drugačije. 

Članak 47.

Glasovanje na sjednici u pravilu je javno, ukoliko Pogla-
varstvo većinom glasova ne odluči da se o određenom pi-
tanju glasuje tajno. Odluka o tajnom glasovanju donosi se 
javnim glasovanjem.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili poimeni-
čnim glasovanjem.

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da pred-
sjednik Poglavarstva prvo poziva članove Poglavarstva da 
se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim tko je “protiv” prije-
dloga te tko se “suzdržava” od glasovanja.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se “za” ili “pro-
tiv”.

Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozva-
ni član Poglavarstva izgovara “za” ili “protiv” prijedloga, 
odnosno “suzdržan”.

Članak 48.

Nakon glasovanja predsjednik Poglavarstva utvrđuje je 
li akt dobio potrebnu većinu glasova i objavljuje rezultat 
glasovanja.

Članak 49.

Tajno glasovanje provodi se glasačkom listićima koji su 
iste veličine, boje i oblika i ovjereni su pečatom Poglavar-
stva.

O postupku tajnog glasovanja vodi se poseban zapisnik.

Članak 50.

Ukoliko se prijedlog pojedinog akta ne usvoji, Poglavar-
stvo može donijeti zaključak kojim se utvrđuje da će se o 
izmijenjenom ili dorađenom prijedlogu akta raspravljati i 
odlučivati na jednoj od slijedećih sjednica Poglavarstva.

Članak 51.

Poglavarstvo određuje svog predstavnika u Vijeću povo-
dom rasprave o prijedlogu Odluke ili drugog akta. Pred-
sjednik Poglavarstva uvijek ima pravo prihvatiti ili odbiti 
amandman na samoj sjednici Vijeća.

7. Zapisnik sa sjednice

Članak 52.

O radu na sjednici Poglavarstva vodi se zapisnik. Zapi-
snik sadrži osnovne podatke i naznake o radu na sjednici, 
o iznesenim prijedlozima, podnesenim amandmanima, o 
provedenoj raspravi te donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom 
predmetu o kojem se na sjednici odlučivalo.

Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjednik Poglavarstva.

8. Javnost rada

Članak 53.

Rad Poglavarstva je javan, osim ako Poglavarstvo na po-
četku sjednice ne odluči drugačije.

Predsjednik Poglavarstva brine o poštivanju odredbi koje 
se tiču javnosti rada poglavarstva.

Članak 54.

Poglavarstvo izvješćuje javnost o svom radu putem sred-
stava javnog priopćavanja. Izvjestitelji sredstava javnog pri-
općavanja imaju pravo pratiti rad Poglavarstva i izvješćivati 
javnost o njegovu radu, osim u slučaju kada je sjednica za-
tvorena za javnost.

Predsjednik Poglavarstva može sazvati konferenciju za ti-
sak, ukoliko želi informirati javnost o pitanjima iz djelokru-
ga rada Poglavarstva ili dati službeno priopćenje za tisak i 
druga sredstva priopćavanja.

VI. STRUČNA SLUŽBA POGLAVARSTVA

Članak 55.

Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove u sve-
zi s radom poglavarstva obavlja Tajništvo Grada.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

O svim pitanjima koja nisu uređena ovim Poslovnikom 
Poglavarstvo odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 57.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u “Službenom vjesniku” Grada Vukovara.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Po-
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slovnik Gradskog poglavarstva (“Službeni vjesnik” Vuko-
varsko-srijemske županije br. 3/95 i “Službeni vjesnik” Gra-
da Vukovara br. 6/01).

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 023-01/05-01/04
Urbroj: 2196/01-02-05-1
Vukovar, 07. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 23. 
lipnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
I

Prihvaća se ponuda Zajedničkog geodetskog ureda 
Snježane Rako i Igora Mihelića iz Vukovara, Nikole Andri-
ća br. 2, za parcelaciju kč.br. 2231, k.o. Vukovar (Franko-
panska ulica, Blok 11D, zgrada 2A) s izradom elaborata za 
Katastar i zemljišne knjige i provedbom istih u iznosu od 
4.620,00 kuna (uračunat PDV), sukladno ponudi br. 24/05 
od 07. lipnja 2005. godine.

II

Za provođenje ove Odluke zadužuju se Upravni odjel 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada i Upravni odjel 
financija.

III

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 350-01/05-01/09 
Urbroj: 2196/01-02-05-2
Vukovar, 23. lipnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), a u 
svezi s Zaključkom Gradskog vijeća, Klasa: 021-05/05-01/

03, Urbroj: 2196/01-01-05-1, od 16. veljače 2005. godine, 
Gradsko poglavarstvo Grada Vukovara na svojoj 1. sjedni-
ci održanoj dana 23. lipnja 2005. godine, donosi 

O D L U K U
I

Grad Vukovar, Gradsko poglavarstvo će financirati tro-
škove prijevoza u javnom gradskom prometu osoba starijih 
od 70 godina, po cijeni od 50,00 kuna mjesečno. 

II

Odluka je privremena i važi za mjesec srpanj.

III

Za provođenje Odluke zadužuju se Upravni odjel komu-
nalnog gospodarstva i uređenja grada i Upravni odjel fi-
nancija.

IV

Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Grada Vu-
kovara. 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 021-05/05-01/03
Urbroj: 2196/01-02-05-18
Vukovar, 23. lipnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 49. Odluke o organizaciji linijskog 
prijevoza putnika na području Grada Vukovara (“Službe-
ni vjesnik” Grada Vukovara br. 1/00) i članka 13. Pravilni-
ka o dopusnicama za obavljanje linijskog prijevoza putnika 
(“N.N.” br. 54/99), Gradsko poglavarstvo na svojoj 1. sje-
dnici, održanoj dana 23. lipnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
o nastavku privremenog obavljanja linijskog 

noćnog prijevoza putnika

I

Dopušta se “Čazmatransu Vukovar” d.o.o. Vukovar, na-
stavak obavljanja linijskog noćnog prijevoza putnika u ce-
stovnom prometu prema već ranije odobrenom redu vo-
žnje na lokalnim linijama:

TRPINJSKA CESTA - BOROVO NASELJE - SAJ-
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MIŠTE - MITNICA- SAJMIŠTE - BOROVO NASE-
LJE - TRPINJSKA CESTA

osim prometovanja nedjeljom.

II

Grad Vukovar će sudjelovati u troškovima prijevoza u 
iznosu od 1.400,00 kuna dnevno.

 
III

Ova Odluka je privremena i važi za mjesec lipanj i sr-
panj.

 
IV

Zadužuju se Upravni odjel komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada i Upravni odjel financija da prate provođe-
nje ove Odluke. 

V

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 340-01/04-01/28
Urbroj: 2196/01-02-05-21 
Vukovar, 23. lipnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 6. Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), a 
u svezi s člankom 21. Odluke o gospodarenju nekretnina-
ma u vlasništvu Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Gra-
da Vukovara br. 3/04), Gradsko poglavarstvo na svojoj 1. 
sjednici, održanoj dana 23. lipnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju prava građenja

I

Grad Vukovar osniva pravo građenja u korist HEP Di-
stribucija d.o.o. Zagreb, DP “Elektra” Vinkovci na kojoj je 
izgrađena KTS 10 (20)0,4 kV “Borovska cesta 2”, površi-
ne 49m2, na kč.br. 484/5, upisanoj u zk.ul.br. 1749, k.o. 
Borovo II.

II

Pravo građenja iz točke I. ove Odluke daje se na neodre-
đeno vrijeme odnosno dok postoji KTS 10(20)0,4 kV “Bo-

rovska cesta 2”, uz mjesečnu naknadu koja će se utvrditi 
Ugovorom, te će se upisati u zemljišne knjige.

III

Ugovorom o osnivanju prava građenja uredit će se 
odnosi između Grada Vukovara i HEP-a, Distribucijsko po-
dručje “Elektra” Vinkovci. 

IV

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za 
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja.

V

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 940-01/03-01/84
Urbroj: 2196/01-02-05-12
Vukovar, 23. lipnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 6. Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), a 
u svezi s člankom 21. Odluke o gospodarenju nekretnina-
ma u vlasništvu Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Gra-
da Vukovara br. 3/04), Gradsko poglavarstvo na svojoj 1. 
sjednici, održanoj dana 23. lipnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju prava građenja

I

Grad Vukovar osniva pravo građenja u korist HEP Di-
stribucija d.o.o. Zagreb, DP “Elektra” Vinkovci na kojoj je 
izgrađena TS 10 (20) kV BEOGRADSKA (Ulica B.J.Jelači-
ća), površine 38m2, na kč.br. 4066/6, upisanoj u zk.ul.br. 
1535, k.o. Vukovar.

II

Pravo građenja iz točke I. ove Odluke daje se na neo-
dređeno vrijeme odnosno dok postoji TS 10(20) kV BEO-
GRADSKA, uz mjesečnu naknadu koja će se utvrditi Ugo-
vorom, te će se upisati u zemljišne knjige.

III

Ugovorom o osnivanju prava građenja uredit će se 



Stranica 156 »SLUŽBENI VJESNIK« Broj 5 Broj 5 »SLUŽBENI VJESNIK« Stranica 157

odnosi između Grada Vukovara i HEP-a, Distribucijsko po-
dručje “Elektra” Vinkovci. 

IV

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za 
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja.

V

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 940-01/04-01/07
Urbroj: 2196/01-02-05-7
Vukovar, 23. lipnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 6. Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), a 
u svezi s člankom 21. Odluke o gospodarenju nekretnina-
ma u vlasništvu Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Gra-
da Vukovara br. 3/04), Gradsko poglavarstvo na svojoj 1. 
sjednici, održanoj dana 23. lipnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju prava građenja

I

Grad Vukovar osniva pravo građenja u korist HEP Di-
stribucija d.o.o. Zagreb, DP “Elektra” Vinkovci na kojoj 
je izgrađena TS 10 (20) ĐANOVICA, površine 94m2, na 
kč.br. 3941, upisanoj u zk.ul.br. 5022, k.o. Vukovar.

II

Pravo građenja iz točke I. ove Odluke daje se na neodre-
đeno vrijeme odnosno dok postoji TS 10(20) kV ĐANOVI-
CA uz mjesečnu naknadu koja će se utvrditi Ugovorom, te 
će se upisati u zemljišne knjige.

III

Ugovorom o osnivanju prava građenja uredit će se 
odnosi između Grada Vukovara i HEP-a, Distribucijsko po-
dručje “Elektra” Vinkovci. 

IV

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za 
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja.

V

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 940-01/04-01/02
Urbroj: 2196/01-02-05-7
Vukovar, 23. lipnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 6. Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), a 
u svezi s člankom 21. Odluke o gospodarenju nekretnina-
ma u vlasništvu Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Gra-
da Vukovara br. 3/04), Gradsko poglavarstvo na svojoj 1. 
sjednici, održanoj dana 23. lipnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju prava građenja

I

Grad Vukovar osniva pravo građenja u korist HEP Di-
stribucija d.o.o. Zagreb, DP “Elektra” Vinkovci na kojoj je 
izgrađena TS 10 (20) kV Rek.centar, površine 36m2, na 
kč.br. 4427/4, upisanoj u zk.ul.br. 7909, k.o. Vukovar.

II

Pravo građenja iz točke I. ove Odluke daje se na ne-
određeno vrijeme odnosno dok postoji TS 10(20) kV 
Rek.centar uz mjesečnu naknadu koja će se utvrditi Ugo-
vorom, te će se upisati u zemljišne knjige.

III

Ugovorom o osnivanju prava građenja uredit će se 
odnosi između Grada Vukovara i HEP-a, Distribucijsko po-
dručje “Elektra” Vinkovci. 

IV

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za 
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja.

V

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
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GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 940-01/04-01/06
Urbroj: 2196/01-02-05-8
Vukovar, 23. lipnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 6. Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), a 
u svezi s člankom 21. Odluke o gospodarenju nekretnina-
ma u vlasništvu Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Gra-
da Vukovara br. 3/04), Gradsko poglavarstvo na svojoj 1. 
sjednici, održanoj dana 23. lipnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju prava građenja

I

Grad Vukovar osniva pravo građenja u korist HEP-a Di-
stribucija d.o.o. Zagreb, DP “Elektra” Vinkovci na kojoj je 
izgrađena TS 10 (20) kV MASARIKOVA (Ukrajinska ulica), 
površine 20m2, na kč.br. 2350/2, upisanoj u zk.ul.br. 2719, 
k.o. Vukovar.

II

Pravo građenja iz točke I. ove Odluke daje se na neodre-
đeno vrijeme odnosno dok postoji TS 10(20) kV MASA-
RIKOVA, uz mjesečnu naknadu koja će se utvrditi Ugovo-
rom, te će se upisati u zemljišne knjige.

III

Ugovorom o osnivanju prava građenja uredit će se 
odnosi između Grada Vukovara i HEP-a, Distribucijsko po-
dručje “Elektra” Vinkovci. 

IV

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za 
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja.

V

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 940-01/04-01/05
Urbroj: 2196/01-02-05-7

Vukovar, 23. lipnja 2005.
Predsjednik Poglavarstva:

Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 6. Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), a 
u svezi s člankom 21. Odluke o gospodarenju nekretnina-
ma u vlasništvu Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Gra-
da Vukovara br. 3/04), Gradsko poglavarstvo na svojoj 1. 
sjednici, održanoj dana 23. lipnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju prava građenja

I

Grad Vukovar osniva pravo građenja u korist HEP Di-
stribucija d.o.o. Zagreb, DP “Elektra” Vinkovci na kojoj je 
izgrađena KTS 10 (20)0,4 kV “Borovska cesta 3”, površi-
ne 48m2, na kč.br. 370/30, upisanoj u zk.ul.br. 1749, k.o. 
Borovo II.

II

Pravo građenja iz točke I. ove Odluke daje se na neodre-
đeno vrijeme odnosno dok postoji KTS 10(20)0,4 kV “Bo-
rovska cesta 3”, uz mjesečnu naknadu koja će se utvrditi 
Ugovorom, te će se upisati u zemljišne knjige.

III

Ugovorom o osnivanju prava građenja uredit će se 
odnosi između Grada Vukovara i HEP-a, Distribucijsko po-
dručje “Elektra” Vinkovci. 

IV

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za 
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja.

V

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 940-01/03-01/83
Urbroj: 2196/01-02-05-10
Vukovar, 23. lipnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.



Stranica 158 »SLUŽBENI VJESNIK« Broj 5 Broj 5 »SLUŽBENI VJESNIK« Stranica 159

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 23. 
lipnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
I

Poništava se Odluka Gradskog poglavarstva Klasa: 372-
01/04-01/06, Urbroj: 2196/01-02-04-14 od 01. srpnja 
2004. godine o izboru tvrtke VUTEKS-FENIKS d.o.o. iz 
Vinkovaca, Dirov brijeg b.b. za zakup poslovnog prosto-
ra u Ulici J.J.Strossmayera br. 9 u Vukovaru, po cijeni od 
143,00 kune/m2, jer se navedena tvrtka niti za godinu da-
na nije očitovala o predloženom troškovniku.

II

Poništava se Natječaj za davanje u zakup poslovnog pro-
stora u Ulici J.J.Strossmayera br. 9, objavljen u “Vukovar-
skim novinama” 28. svibnja 2004. godine.

III

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

IV

Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Grada Vu-
kovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 372-01/04-01/06
Urbroj: 2196/01-02-05-54
Vukovar 23. lipnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 23. 
lipnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
I

Grad Vukovar, Gradsko poglavarstvo prihvaća supo-
kroviteljstvo stručnog skupa - simpozija s temom “Ratna 
bolnica Vukovar 1991”, koji će se održati 17. studenoga 
2005.g., a isti će biti uvršten u Program obilježavanja Dana 
sjećanja na žrtvu Vukovara.

II

Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Grada Vu-
kovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 402-08/05-01/22
Urbroj: 2196/01-02-05-2
Vukovar 23. lipnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 23. 
lipnja 2005. godine, donosi

R J E Š E N J E
o potpisnicima financijske dokumentacije

I

Utvrđuje se da će potpisnici financijske dokumentacije za 
Grad Vukovar biti:

1. TOMISLAV ŠOTA - gradonačelnik 
2. VLADIMIR EMEDI - zamjenik gradonačelnika
3. SVETISLAV LAĐAREVIĆ - zamjenik gradonačelnika
4.  ARANKA DŽALTO - pročelnica Upravnog odjela fi-

nancija
5.  NEDILJKO BEŠLIĆ - pročelnik Upravnog odjela ko-

munalnog gospodarstva i uređenja grada
6. BRANKA ŽUVIĆ - tajnica Grada

II

Način potpisivanja financijske dokumentacije bit će si-
stemom “po dvoje”, s tim da je obvezno jedan od potpisni-
ka gradonačelnik ili pročelnica Upravnog odjela financija.

III

Ovo će se Rješenje objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 401-01/05-01/02
Urbroj: 2196/01-02-05-1
Vukovar, 23. lipnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.
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Na temelju članka 39. točka 10. Statuta Grada Vukovara (»Službeni vjesnik» Grada Vukovara, br. 7/01 i 2/04) i točke 15. 
stavka 2. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara 
br. 6/04), Gradsko poglavarstvo Grada Vukovara na svojoj 2. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Vukovara

I

U Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 
6/04), zbog ažuriranja podataka značajnijih za gašenje požara i ostale vatrogasne intervencije u točki 6.1. tablica 13. mi-
jenja se i glasi:

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA VUKOVARA Tel.  032/456-501
032/456-502

ODGOVORNA OSOBA: Gradonačelnik Tomislav Šota Tel. kod kuće 032/417-009

BOROVO-STANDARD d.d. VUKOVAR
ODGOVORNA OSOBA: Vlado Križan Tel. 032/422-620

HOTEL DUNAV
ODGOVORNA OSOBA: Siniša Kukić Tel. 032/441-285

II

U točki 9.3. tablica 14. mijenja se i glasi:

Red
br. Funkcija Ime i prezime Adresa stanovanja Telefon

1. Gradonačelnik Tomislav Šota Bilogorska 25 posao: 032/456-501
stan: 032/417-009
mob.tel. 098/346-707

2. Predsjednik Gradskog 
vijeća

Nikola Toth I. G. Kovačića 9 posao: 032/456-507
stan:
mob.tel. 098/313-704

3. Zamjenik 
gradonačelnika

Vladimir Emedi 204 vukovarske 
brigade 8

posao: 032/456-506
stan:
mob.tel. 098/346-438

4. Zamjenik 
gradonačelnika

Svetislav Lađarevi Vile Velebita 28 posao: 032/456-509
stan: 032/422-886
mob.tel. 091/1504426

III

U točki 11. 1. stavak 2. mijenja se i glasi:
«Vatrogasna postrojba Vukovar posjeduje vatrogasne lje-

stve za djelovanje na visini (32m) tako da je moguće izvršiti 
spašavanje osoba i imovine s visine i gašenje požara u vi-
šim dijelovima građevina».

IV

Na temelju ove Odluke izvršit će se ažuriranje i promjena 
podataka u Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 
za područje Grada Vukovara.

V

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: 214-01/05-01/08
Urbroj: 2196/01-02-05-12 
Vukovar, 07. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.
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Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 07. 
srpnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za odabir najpovolj-

nije ponude utvrđen u zapisniku od 21. lipnja 2005.g., a 
po raspisanom Natječaju za davanje u zakup neizgrađe-
nog građevinskog zemljišta i zemljišta na javnim površina-
ma radi postavljanja kioska od 14. travnja 2005. g. i to ka-
ko slijedi:

I

I. Za lokaciju Olajnica - Autobusni kolodvor u 
Vukovaru:

- mjesto pod rednim br. 2
1. Obrt za proizvodnju bureka “RAJAK” vl. Mi-

lorad Rajak iz Vukovara, Lijeva bara 143, jedini po-
nuditelj

- ponuđeni iznos 27,50 kuna/m2

II. Za lokaciju - Ulica J.J. Strossmayera - pored 
robne kuće “Velepromet”

- mjesto pod rednim br. 7
1. Obrt za proizvodnju bureka “RAJAK” vl. Mi-

lorad Rajak iz Vukovara, Lijeva bara 143, jedini po-
nuditelj

- ponuđeni iznos 73,50 kuna/m2

- mjesto pod rednim br. 8
1. Obrt za proizvodnju bureka “RAJAK” vl. Mi-

lorad Rajak iz Vukovara, Lijeva bara 143, jedini po-
nuditelj

- ponuđeni iznos 27,50 kuna/m2

III. Za lokaciju - Ulica Blage Zadre - iza 
autobusnog ugibališta - park

 
- mjesto pod rednim br. 1 
“ČAZMATRANS VUKOVAR” d.o.o. Vukovar, Vin-

kovačka 50, jedini ponuditelj 
- ponuđeni iznos 25,00 kuna/m2

II

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje gradskom 
imovinom i poslove stanovanja za provođenje ove Odlu-
ke.

III

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 944-15/03-01/50
Urbroj: 2196/01-02-05-26
Vukovar, 07. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 07. 
srpnja 2005. godine, donosi slijedeću

O D L U K U
I

Grad Vukovar, Gradsko poglavarstvo prihvaća supokro-
viteljstvo 290. SINJSKE ALKE koja će se održati 5.,6. i 7. 
kolovoza 2005. godine. 

U tu svrhu odobrava se isplata u iznosu od 10.000,00 
kuna u korist žiro računa broj: 2330003-1100202106 AL-
KA MARKETING d.o.o. Sinj, Šetalište Alojzija Stepinca 2/I, 
21230 Sinj , na teret proračunskih sredstava - tekuća priču-
va Grada Vukovara.

II

Temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovor o zajedni-
čkim tržišnim aktivnostima između Grada Vukovara i Alka 
Marketing-a d.o.o. Sinj.

III

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel fi-
nancija.

IV

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 402-08/05-01/24
Urbroj: 2196/01-02-05-2
Vukovar, 07. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.
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Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 07. 
srpnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
I

Odobravaju se sredstva u korist “Vodovoda grada Vuko-
vara” d.o.o. Vukovar, za radove na izvedbi kanalskog cje-
vovoda i pripadajuće crpne stanice na odvojku Ulice Mari-
na Držića u Vukovaru u iznosu od 465.763,33 kune (ura-
čunat PDV), sukladno ponudi-troškovniku broj 05-680/05 
od 31. svibnja 2005. godine.

II

Za provođenje ove Odluke zadužuju se Upravni odjel 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada i Upravni odjel 
financija.

III

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 363-01/05-01/12
Urbroj: 2196/01-02-05-2
Vukovar, 07. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 07. 
srpnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
I

Odobravaju se sredstva u korist “Vodovoda grada Vuko-
vara” d.o.o. Vukovar, za radove na izradi vodolovnih grla 
u gradu Vukovaruu iznosu od 77.688,14 kuna (uračunat 
PDV), sukladno ponudi-troškovniku broj 05-734/05 od 14. 
lipnja 2005. godine.

II

Za provođenje ove Odluke zadužuju se Upravni odjel 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada i Upravni odjel 
financija.

III

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-01/05-01/13
Urbroj: 2196/01-02-05-2
Vukovar, 07. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 07. 
srpnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
I

Odobravaju se sredstva u korist Arhitektonskog fakulte-
ta - Zavoda za graditeljsko naslijeđe, Zagreb, Kačićeva 26, 
za izradu dokumentacije za provođenje arhitektonsko-ur-
banističkog natječaja uređenja memorijalnog područja Vo-
dotoranj-Mitnica u Vukovaru,u iznosu od 78.700,00 kuna, 
sukladno ponudi broj 0908/05-16 od 30. lipnja 2005. go-
dine.

II

Za provođenje ove Odluke zadužuju se Upravni odjel 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada i Upravni odjel 
financija.

III

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 611-05/05-01/01
Urbroj: 2196/01-02-05-2
Vukovar, 07. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.
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Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 07. 
srpnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
I

Odobravaju se sredstva u korist SIGURNOST BUZOV 
d.o.o. za usluge zaštite osoba i imovine, Slavonski Brod, 
Ul. dr. Mile Budaka 1, za obavljanje usluga iz zaštitarske 
djelatnosti na Gradskom bazenu Vukovar, svakim danom 
od 21,00 do 07,00 sati u mjesecu srpnju i kolovozu 2005. 
godine, u iznosu od 28,00 kuna (bez PDV-a) po satu rada 
jednog zaštitara, sukladno ponudi broj 48/2005 od 30. li-
pnja 2005. godine.

II

Za provođenje ove Odluke zadužuju se Upravni odjel 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada i Upravni odjel 
financija.

III

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 311-02/05-01/04
Urbroj: 2196/01-02-05-2
Vukovar, 07. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10.Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), a 
u svezi sčlankom 4. Uredbe o postupku nabave roba, ra-
dova i usluga male vrijednosti (“N.N.” br. 14/02), Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 2. sjednici održanoj dana 07. 
srpnja2005. godine, donosi

O D L U K U
I

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za provedbu nabave 
roba, usluga i ustupanju radova od 30. lipnja 2005. go-
dine, te se izabire kao najpovoljnija ponuda Emila Kola-
ra - Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva, Vukovar, 
P.Preradovića 41, za obavljanje stručnog nadzora prilikom 
izgradnje kanalizacijskih kolektora u Ulici Sajmište i Ulici 

Marina Držića u Vukovaru po cijeni od 27.540,00 kuna, 
bez PDV-a.

II

Temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovor između 
Grada Vukovara i Emila Kolara, Ureda ovlaštenog inženje-
ra građevinarstva iz Vukovara.

III

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel ko-
munalnog gospodarstva i uređenja grada i Upravni odjel 
financija.

IV

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 361-01/05-01/22
Urbroj: 2196/01-02-05-16
Vukovar, 07. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota,dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vuko-
vara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), 
članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” 
br. 26/03) i članka 5.Odluke o komunalnom doprinosu 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 8/02, 4/03 i 7/04), 
a po prijedlogu pročelnika Upravnog odjela komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada, Gradsko poglavarstvo na 
svojoj 2. sjednici, održanoj dana 07. srpnja 2005. godine, 
donosi

O D L U K U
I

Odobrava se obvezniku RADENKU MOČIĆU iz Bo-
rova, Ozrenska 79, da komunalni doprinos koji je dužan 
platiti za razliku građevnog volumena od 547,46 m3 za 
izgradnju poslovno-stambene građevine u Vukovaru, Uli-
ca Ivana Gorana Kovačića br. 13,na kč.br. 2224, k.o. Vu-
kovar, u ukupnom iznosu od 43.796,54 kuneplati obročno 
u 24 mjesečna obroka,s tim da je prvi obrok u iznosuod 
1.844,54 kune dužan platiti prije dobivanja akta na temelju 
kojeg se može graditi, a preostalih 23 jednakih mjesečnih 
obroka u iznosu od 1.824,00 kuna nakon dobivanja akta 
na temelju kojeg se može graditi,svaki slijedeći mjesec do 
15-tog dana u mjesecu. 
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II

Temeljem ove Odluke Upravni odjel komunalnog go-
spodarstva i uređenja grada izdat će obvezniku plaćanja 
komunalnog doprinosa posebno Rješenje.

III

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: UP/I-363-01/05-01/16
Urbroj: 2196/01-02-05-7
Vukovar, 07. srpnja2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka39. točke 6. Statuta GradaVukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), a u 
svezi s člankom 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima (“N.N.” br. 91/97), Gradsko poglavar-
stvo na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 07. srpnja 2005. 
godine, donosi slijedeću

O D L U K U
I

Grad Vukovar daruje i prenosi u vlasništvo Republike 
Hrvatske nekretninu - zemljištekč.br. 2231/2, upisanu u 
zk.ul.br. 9244, površine 284 m2,k.o. Vukovar u Franko-
panskoj ulici, za izgradnju stambene zgrade za stradalnike 
Domovinskog rata.

II

Temeljem ove Odluke Grad Vukovar i Republika Hrvat-
ska zaključit će Ugovor o međusobnim pravima i obveza-
ma.

III

Za provođenje ove Odluke zadužuje seUpravni odjel za 
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja.

IV

Ova Odlukaće se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 944-01/05-01/19
Urbroj: 2196/01-02-05-3
Vukovar, 07. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Temeljem čl. 39. točke 6. Statuta Grada Vukovara (“Slu-
žbeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04) i čl. 391. st. 
1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“N.N.” 
br. 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/01. i 114/01), Gradsko 
poglavarstvo Grada Vukovara na svojoj 3. sjednici održa-
noj dana 19. srpnja 2005. god. donosi slijedeću

O D L U K U
 

I.

Grad Vukovar, Gradsko poglavarstvo ustupa Vukovar-
sko-srijemskoj županiji bez naknade za potrebe Prve sre-
dnje škole - Vukovar, zgradu sagrađenu na k.č. br. 393/22 
upisana u zk. ul. br. 9244 k.o. Vukovar ( škola i dvorište ), u 
Ulici Stjepana Filipovića br. 6 pod uvjetom da Vukovarsko-
srijemska županija ustupi bez naknade, Gradu Vukovaru za 
potrebe Veleučilišta “Lavoslav Ružička”, zgradu u Županij-
skoj ulici br. 50 i 52 sagrađenu na k.č.br. 1086, upisana u 
zk. ul. br. 9051, k.o. Vukovar ( škola i dvorište ).

II.

Posebnim Ugovorom koji će se zaključiti između Gra-
da Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije utvrdit će se 
međusobna prava i obveze.

III.

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

IV.

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa:940-01/05-01/38
Urbroj: 2196/01-02-05-2 
U Vukovaru, 19. srpnja 2005. god. 

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.
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Na temelju članka 49. Odluke o organizaciji linijskog 
prijevoza putnika na području Grada Vukovara (“Službe-
ni vjesnik” Grada Vukovara br. 1/00) i članka 13. Pravilni-
ka o dopusnicama za obavljanje linijskog prijevoza putnika 
(“N.N.” br. 54/99), Gradsko poglavarstvo na svojoj 4. sje-
dnici, održanoj dana 26. srpnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
o nastavku privremenog obavljanja linijskog 

prijevoza putnika

I

Dopušta se “Čazmatransu Vukovar” d.o.o. Vukovar, na-
stavak obavljanja linijskog prijevoza putnika u cestovnom 
prometu na lokalnim linijama:

- TRPINJSKA CESTA - NOVO GROBLJE - TR-
PINJSKA CESTA

- DVANAEST REDARSTVENIKA - SAJMIŠTE - 
DVANAEST REDARSTVENIKA

- BOROVO NASELJE - VUKOVAR - BOROVO 
NASELJE.

II

Ova Odluka je privremena i važi jednu godinu.
 

III

Zadužuju se Upravni odjel komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada da prati provođenje ove Odluke. 

IV

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: 340-01/05-01/24
Urbroj: 2196/01-02-05-3
Vukovar, 26. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.met.

Na temelju članka 49. Odluke o organizaciji linijskog 
prijevoza putnika na području Grada Vukovara (“Službe-
ni vjesnik” Grada Vukovara br. 1/00) i članka 13. Pravilni-
ka o dopusnicama za obavljanje linijskog prijevoza putnika 
(“N.N.” br. 54/99), Gradsko poglavarstvo na svojoj 4. sje-
dnici, održanoj dana 26. srpnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
o nastavku privremenog obavljanja linijskog 

noćnog prijevoza putnika

I

Dopušta se “Čazmatransu Vukovar” d.o.o. Vukovar, na-
stavak obavljanja linijskog noćnog prijevoza putnika u ce-
stovnom prometu prema već ranije odobrenom redu vo-
žnje na lokalnim linijama:

TRPINJSKA CESTA - BOROVO NASELJE - SAJ-
MIŠTE - MITNICA-

SAJMIŠTE - BOROVO NASELJE - TRPINJSKA 
CESTA

osim prometovanja nedjeljom.

II

Grad Vukovar će sudjelovati u troškovima prijevoza u 
iznosu od 1.000,00 kuna dnevno.

 
III

Ova Odluka je privremena i važi do 31. kolovoza 
2005.godine.

 
IV

Zadužuju se Upravni odjel komunalnog gospodarstva i 
uređenja grada i Upravni odjel financija da prate provođe-
nje ove Odluke. 

V

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 340-01/04-01/28
Urbroj: 2196/01-02-05-24 
Vukovar, 26. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), a u 
svezi s Zaključkom Gradskog vijeća, Klasa: 021-05/05-01/
03, Urbroj: 2196/01-01-05-1, od 16. veljače 2005. godine, 
Gradsko poglavarstvo Grada Vukovara na svojoj 4. sjedni-
ci održanoj dana 26. srpnja 2005. godine, donosi 



Stranica 164 »SLUŽBENI VJESNIK« Broj 5 Broj 5 »SLUŽBENI VJESNIK« Stranica 165

O D L U K U
I

Grad Vukovar, Gradsko poglavarstvo će financirati tro-
škove prijevoza u javnom gradskom prometu osoba sta-
rijih od 70 godina, po cijeni od 40,00 kuna mjesečno po 
osobi. 

II

Odluka je privremena i važi do donošenja nove Odluke 
na temelju analize koju će izraditi “Čazmatrans Vukovar” i 
Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada.

III

Za provođenje Odluke zadužuju se Upravni odjel komu-
nalnog gospodarstva i uređenja grada i Upravni odjel fi-
nancija.

IV

Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Grada Vu-
kovara. 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 021-05/05-01/03
Urbroj: 2196/01-02-05-25
Vukovar, 26. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 6. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), . go-
dine, Gradsko poglavarstvo na svojoj 4. sjednici održanoj 
dana 26. srpnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
I

Daje se suglasnost na uknjižbeno očitovanje da se na 
novoformiranoj kč.br. 1805 - zgrada TK Centra Vukovar, 
upisnoj u zk.ul.br. 7144, površine 1092 m2, k.o. Vukovar, 
u Ulici J.J.Strossmayera 4, briše vlasništvo Grada Vukova-
ra i uknjiži pravo vlasništva za korist HT-Hrvatskih teleko-
munikacija Zagreb.

II

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara Tomislav Šo-
ta da potpiše uknjižbeno očitovanje iz točke I. ove Odluke.

III

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

IV

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 940-01/05-01/31
Urbroj: 2196/01-02-05-2
Vukovar, 26. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 6. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), a u 
svezi s raspisanim Natječajem za prodaju nekretnina u vla-
sništvu Grada Vukovara od 23. lipnja 2005. godine, Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 4. sjednici održanoj dana 26. sr-
pnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
I

Prihvaća se prijedlog Komisije za prodaju nekretnina od 
12. srpnja 2005.godine, te se izabire kao najpovoljnija po-
nuda IVANA BENDRE iz Vukovara, Samoborska br. 14, za 
kupovinu građevinskog zemljišta na kč.br. 4396/1 u 1/8 di-
jela, upisane u zk.ul.br. 9465, površine 12m2 i kč.br. 4396/
6, upisane u zk.ul.br. 4573, površine 43m2, sve k.o. Vuko-
var, u vlasništvu Grada Vukovara, po cijeni koja ukupno 
iznosi 5.500,00 kuna.

II

Temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovor između 
Grada Vukovara i Ivana Bendre iz Vukovara.

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” Gra-
da Vukovara.
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 944 -01/05-01/10
Urbroj: 2196/01-02-05-10 
Vukovar, 26. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 6. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), a u 
svezi s raspisanim Natječajem za zakup poslovnog prosto-
ra u Ulici J.J.Strossmayera br. 9 u Vukovaru od 23. lipnja 
2005. godine, Gradsko poglavarstvo na svojoj 4. sjednici 
održanoj dana 26. srpnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
I

Prihvaća se prijedlog Komisije za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Grada Vukovara od 12. srpnja 2005.godine, te 
se izabire kao najpovoljnija ponuda Štedno-kreditne za-
druge “JAMSTVO” iz Županje, J.J.Strossmayera br. 17, 
za zakup poslovnog prostora površine 34,40 m2 u Ulici 
J.J.Strossmayera br. 9 u Vukovaru, u vlasništvu Grada Vu-
kovara, po cijeni od 151,00 kuna/m2.

II

Temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovor između 
Grada Vukovara i Štedno-kreditne zadruge “Jamstvo” iz 
Županje.

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” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 372-01/05-01/05
Urbroj: 2196/01-02-05-4 
Vukovar, 26. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnika” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 4. sjednici održanoj dana 
26. srpnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
I

Pružanje usluga po Programu Ministarstva obitelji, bra-
nitelja i međugeneracijske solidarnosti “Pomoć u kući sta-
rijim osobama” od 01. kolovoza 2005. godine povjerava 
se HCK - GRADSKOM DRUŠTVU CRVENI KRIŽ VUKO-
VAR. 

II

Temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovor o pružanju 
usluga između Grada Vukovara i Gradskog društva Crve-
ni križ Vukovar.

III

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za 
društvene djelatnosti i Upravni odjel financija.

IV

Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Grada Vu-
kovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 550-01/04-01/03
Urbroj: 2196/01-02-05-35
Vukovar, 26. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 26. 
srpnja 2005. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju Povjerenstva 

I

Osniva se Povjerenstvo za vrednovanje umjetničke i do-
kumentarne građe, praćenje obnove kulturne i spomeni-
čke baštine, te postavljanje spomen obilježja u Gradu Vu-
kovaru.
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II

Za članove Povjerenstva imenuju se:

 1.  Tomislav Šota, gradonačelnik
 2.  Pavica Filkovac, pročelnica Upravnog odjela za gospo-

darenje gradskom imovinom i poslove stanovanja
 3.  Nediljko Bešlić, pročelnik Upravnog odjela komunal-

nog gospodarstva i uređenje grada
 4.  Zlatko Hegeduš, pročelnik Upravnog odjela za druš-

tvene djelatnosti
 5.  Antonija Kukuljica, ravnateljica Gradske knjižnice Vu-

kovar 
 6.  Đorđe Njegić, voditelj Odsjeka za urbanizam u Uredu 

državne uprave
 7.  Ružica Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar
 8.  Zdravko Dvojković, muzejski savjetnik u Gradskom 

muzeju Vukovar
 9.  Josip Prpa, ravnatelj Gimnazije Vukovar
10.  Zlatko Špehar, vukovarski gvardijan
11.  Zdenka Buljan, pomoćnica predstojnika Ureda drža-

vne uprave
12.  Branko Crlenjak, slikar i medaljer
13.  Pavao Pavličić, akademik
14.  Zlatko Karač, član Stručne komisije za obnovu spome-

nika kulture Vukovara
15.  Zdenka Predrijevac, konzervator Ministarstva kulture 

Konzervatorskog odjela u Osijeku
16.  Vlasta Gyura, prof. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu
17.  Josip Jurčević, povjesničar na Institutu dr. Ivo Pilar 
18.  Aleksandar Durman, prof. na Filozofskom fakultetu u 

Zagrebu
19.  Dubravko Adamović, član Umjetničkog savjeta GMV
20.  Vanja Drach, glumac HNK Zagreb

III

Imenovano Povjerenstvo je ovlašteno samostalno ili po 
potrebi uz stručnu pomoć vanjskih suradnika razmatrati i 
odlučivati o pitanjima iz točke I ove Odluke.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u “Službenom vjesniku” Grada Vukovara. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o osnivanju Povjerenstva za valorizaciju i koordiniranje do-
nacija umjetničke i dokumentarne građe u Gradu Vukova-
ru, Klasa: 612-01/00-01/01, Urbroj: 2188/02-02-00-2 od 
10. veljače 2000. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 611-05/05-01/02 
Urbroj: 2196/01-02-05-2

Vukovar, 26. srpnja 2005.
Predsjednik Poglavarstva:

Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39.točke 6.Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br.7/01 i 2/04), Grad-
sko poglavarstvo Grada Vukovara na svojoj 4. sjednici, 
održanoj dana 26. srpnja 2005. godine, d o n o s i :

O D L U K U
o osnivanju “Gospodarske zone Vukovar” 

I

Osniva se poduzetnička zona na području Grada Vuko-
vara pod nazivom “Gospodarska zona Vukovar” na neka-
dašnjem prostoru južnog dvorišta “Borova”.d.d.

II

Zemljište na kojem se osniva zona u vlasništvu je Grada 
Vukovara i površine cca.33 ha.

III

Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 302-01/05-01/12
URBROJ: 2196/01-02-05-1 
U Vukovaru, 26. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39.točke 10.Statuta Grada Vukovara-
(“Službeni vjesnik”Grada Vukovara br.7/01 i 2/04),Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 4. sjednici,održanoj dana 26. 
srpnja 2005.godine,donosi:

O D L U K U
o osnivanju Povjerenstva

I

Osniva se Povjerenstvo za izradu prijedloga Programa 
za realiziranje gospodarskih zona na području Grada Vu-
kovara

II

Za članove Povjerenstva imenuju se:
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1. Zvonimir Ivanišević-predsjednik 
2. Dragan Njegić -član
3. Nediljko Bešlić -član
4. Pavica Filkovac- član
5. Liljana Blažević-član

III

Zadaća Povjerenstva je da utvrdi prijedloge Programa 
za realiziranje i aktiviranje gospodarskih zona na području 
Grada Vukovara.

Povjerenstvo će po potrebi koristiti pomoć i savjete vanj-
skih suradnika u izvršenju zadaće iz prethodnog stavka.

IV

Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjeren-
stva iz točke I. ove Odluke obavljat će Upravni odjel za go-
spodarstvo.

V

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:302-01/05-01/12
Urbroj:2196/01-02-05-2
Vukovar, 26. srpnja 2005. 

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota,dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnika” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 4. sjednici održanoj dana 
26. srpnja 2005. godine, donosi

R J E Š E N J E
I

Grad Vukovar u Nadzorni odbor trgovačkog društva 
Slobodna zona Vukovar d.o.o. Vukovar imenuje gosp. 
DRAGANA NJEGIĆA, dipl.oec. iz Vukovara, pročelnika 
Upravnog odjela za gospodarstvo.

II

Ovo Rješenje će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/05-01/33
Urbroj: 2196/01-02-05-1
Vukovar, 26. srpnja 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 6. Statuta Grada Vukovara 
( “ Službeni vjesnik” br. 7/01 i 2/04 ) a u svezi sa Uredbom 
o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvat-
ske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim brani-
teljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ( “NN” br. 94/05 
) u prigodi 10. obljetnice vojno-redarstvene akcije “Oluja”, 
Gradsko poglavarstvo Grada Vukovara na svojoj 5. sjedni-
ci održanoj dana 03. kolovoza 2005. godine, donosi 

O D L U K U
o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Grada 
Vukovara hrvatskim braniteljima te članovima 

obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata

Članak 1.

Stanovi i kuće u vlasništvu Grada Vukovara daruju se u 
vlasništvo hrvatskim braniteljima te članovima obitelji po-
ginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domo-
vinskog rata koji na dan stupanja na snagu ove Odluke ko-
riste i prebivaju u tim stanovima i kućama. 

Pravo na darovanje stana ili kuće ostvaruju osobe iz 
stavka 1. ovog članka koje su evidentirane kao njihovi ko-
risnici u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imo-
vinom i poslove stanovanja Grada Vukovara.

Članak 2.

Pravo na darovanje stana ili kuće prema odredbi članka 
1. ove Odluke ne mogu ostvariti hrvatski branitelji i članovi 
poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Do-
movinskog rata koji na području Republike Hrvatske imaju 
u vlasništvu drugi stambeni objekt. 

Članak 3.

Osobe koje su prema Zakonu o pravima hrvatskih brani-
telja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( “NN” 
br. 174/04 ), podnijele zahtjev za stambeno zbrinjavanje, a 
koriste stan u vlasništvu Grada Vukovara stječu pravo na 
darovanje prema odredbama ove Odluke, pod uvjetom da 
odustanu od zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.

Odustanak od zahtjeva za stambeno zbrinjavanje doka-
zuje se zaključkom o obustavi postupka koje donosi Mini-
starstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
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Članak 4.

Ugovor o darovanju stana ili kuće sklopit će se između 
Grada Vukovara i daroprimatelja, s tim da Ugovor mora 
obvezno sadržavati uglavak o zabrani otuđenja darovane 
nekretnine u roku 10 godina od dana sklapanja Ugovora 
o darovanju.

Zabrana otuđenja darovane nekretnine u navedenom 
roku upisat će se u zemljišne knjige istodobno s uknjižbom 
prava vlasništva na daroprimatelja.

Na Ugovor o darovanju iz stavka 1. ovog članka primje-
njuje se odredba članka 14. Zakona o područjima posebne 
državne skrbi ( “NN” br. 26/03 - pročišćeni tekst i 42/05 ). 

Članak 5.

Zahtjev za darovanje stana ili kuće u vlasništvu Grada 
Vukovara osobe iz čl. 1. ove Odluke podnose Upravnom 
odjelu za gospodarenje gradskom imovinom i poslove sta-
novanja Grada Vukovara koji obavlja sve stručne i druge 
poslove, koji se odnose na postupak darovanja po ovoj 
Odluci.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti u roku 
od 6 ( šest ) mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odlu-
ke, a protekom toga roka gubi se pravo na darovanje.

Članak 6.

Osobe iz članka 1. ove Odluke dužne su Upravnom 
odjelu za gospodarenje gradskom imovinom i poslove sta-
novanja Grada Vukovara dostaviti, uz zahtjev za darova-
nje, sve službene podatke koji su u svezi njihovog osobnog 
i stambenog statusa.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službe-
nom vjesniku” Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa:371-01/05-01/16
Urbroj: 2196/01-02-05-1
Vukovar, 03. kolovoza 2005. god.

Predsjednik poglavarstva
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Grad-
sko poglavarstvo na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 03. 
kolovoza 2005. godine, donosi

O D L U K U
 

I

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za odabir najpovolj-
nije ponude utvrđen u zapisniku od 25. srpnja 2005.g., a 
po raspisanom Natječaju za davanje u zakup neizgrađe-
nog građevinskog zemljišta i zemljišta na javnim površina-
ma radi postavljanja kioska od 14. travnja 2005.g. i Odluke 
Gradskog poglavarstva od 23. svibnja 2005. g. kojim pre-
dmetni Natječaj za slobodne lokacije ostaje i dalje otvoren 
i to kako slijedi:

I. Za lokaciju - Ulica J.J. Strossmayera - pored 
robne kuće “Velepromet”

- mjesto pod rednim br. 7
 
1. Milorad Rajak iz Vukovara, Lijeva bara 143
vlasnik obrta za proizvodnju bureka “RAJAK” 
- ponuđeni iznos 26,00 kn/m2

II. Za lokaciju Olajnica - Autobusni kolodvor u 
Vukovaru:

- mjesto pod rednim br. 1

1. Cvijeta Nikolić iz Vukovara, Ulica Blage Za-
dre 163,

vlasnica Pekarskog obrta “Marko Polo” 
- ponuđeni iznos 25,00 kuna/m2

- mjesto pod rednim br. 3
 
1. Cvijeta Nikolić iz Vukovara, Ulica Blage Za-

dre 163,
vlasnica Pekarskog obrta “Marko Polo” 
- ponuđeni iznos 25,00 kuna/m2

II

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje gradskom 
imovinom i poslove stanovanja za provođenje ove Odlu-
ke.

III

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 944-15/03-01/50
Urbroj: 2196/01-02-05-26
Vukovar, 03. kolovoza 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.
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Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vuko-
vara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), 
članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” 
br. 26/03) i članka 5. Odluke o komunalnom doprinosu 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br.8/02, 4/03 i 7/04), 
a po prijedlogu pročelnika Upravnog odjela komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada, Gradsko poglavarstvo na 
svojoj 5. sjednici, održanoj dana 03. kolovoza 2005. godi-
ne, donosi

O D L U K U
I

Odobrava se obvezniku plaćanja komunalnog dopri-
nosa tvrtki VUKOVIĆ COMPANY d.o.o. iz Vukovara, 
J.J.Strossmayera 23, da komunalni doprinos koji je dužna 
platiti za razliku građevnog volumena od 1.890,27 m3 za 
izgradnju stambeno-poslovne građevine u Vukovaru, Ul. 
Josipa Jurja Strossmayera br. 21, na kč.br.1743, k.o. Vuko-
var u ukupnom iznosu od 151.221,29 kuna, plati obročno 
u 24 mjesečna obroka, s tim da je prvi obrok u iznosu od 
6.321,29 kn dužna platiti prije dobivanja akta na temelju 
kojeg se može graditi, a preostalih 23 jednakih mjesečnih 
obroka u iznosu od 6.300,00 kn nakon dobivanja akta na 
temelju kojeg se može graditi, svaki slijedeći mjesec do 15-
tog dana u mjesecu. 

II

Temeljem ove Odluke Upravni odjel komunalnog go-
spodarstva i uređenja grada izdat će obvezniku plaćanja 
komunalnog doprinosa posebno Rješenje u kojem će se 
utvrditi iznosi obročnih rata. 

III

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: UP/I-363-01/05-01/22
Urbroj: 2196/01-02-05-4
Vukovar, 03. kolovoza 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnika” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 5. sjednici održanoj dana 
03. kolovoza 2005. godine, donosi

O D L U K U
I

Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Vukovar 
na prodaju vatrogasnog interventnog vozila marke MER-
CEDES, proizvodnja 1974. godine, 

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bogdanovci, po 
utvrđenoj cijeni od 50.000,00 kuna.

Za praćenje provođenja ove Odluke zadužuje se Stručna 
služba - Tajništvo i Upravni odjel financija.

II

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 214-01/05-01/10
Urbroj: 2196/01-02-05-2
Vukovar, 03. kolovoza 2005.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.
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Temeljem članka 8. Pravilnika o ustroju, popuni, pozivanju i uporabi postrojbi, službi i tijela za upravljanje i vođenje po-
strojbi, te drugih oblika organizacija civilne zaštite (“N.N.” br. 31/95) i članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara (“Slu-
žbeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i 2/04), Gradsko poglavarstvo na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 03. kolovoza 
2005. godine, donosi 

R J E Š E N J E
 o imenovanju Stožera civilne zaštite za Grad Vukovar

I

U Stožer civilne zaštite za Grad Vukovar imenuju se:

1. TOMISLAV ŠOTA, dr.vet.med. -  gradonačelnik
Vukovar, Bilogorska 25, rođen 1963.g.

2. dr. VLADIMIR EMEDI -  zamjenik gradonačelnika
Vukovar, 204 vukovarske brigade 8, rođen 1946.g.

3. ZDENKO JUKIĆ, inž. prometa -  zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
Vukovar, Lička br. 33, rođen 1975.g.

4. KREŠIMIR ŠLAFHAUZER -  član Gradskog poglavarstva
Vukovar, Vatikanska, rođen 1965.g.

5. DAMIR BARNA, oec.  -  član Gradskog vijeća
Vukovar, Ivana Gorana Kovačića br. 28, rođen 1963.g.

6. MARINKO LEKO, dipl. inž. -  predstavnik “Komunalca” d.o.o. Vukovar
Vukovar, Sajmište br. 174, rođen 1944.g. 

7. MARIN KRAJNOVIĆ, SSS -  predstavnik Doma zdravlja Vukovar
Vukovar-Borovo naselje, Blage Zadre br. 159/14,
rođen 1957.g.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imeno-
vanju Stožera civilne zaštite za Grad Vukovar, Klasa: 810-01/01-01/01, Urbroj: 2188/02-02-03-5 od 27. studenoga 2003. 
g.

III

Ovo Rješenje će se objaviti u “Službenom vjesniku” Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 810-01/05-01/01
Urbroj: 2196/01-02-05-1

Vukovar, 03. kolovoza 2005.
Predsjednik Poglavarstva:

Tomislav Šota, dr.vet.med.
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»Službeni vjesnik«, glasilo grada Vukovara
Izdavač: grad Vukovar

Urednik: Boško Šašić, 032/456-530
Tisak: Lipovčević d.o.o. Vukovar-Sotin, 032/512-900
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