
Na temelju članka 35., stavka 3. Poslovnika Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" 

Grada Vukovara br.3/11 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 5. sjednici, održanoj 30. 

prosinca 2013., donosi 

 

 

 

O D L U K U 

 

 

I 

Prijedlozi akata: Odluka o Proračunu Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2014., Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2014., Odluka o 

usvajanju Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 1, Odluka o usvajanju 

Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 2, Odluka o usvajanju Plana i programa 

rada i Financijskog plana za 2014. Gradske knjižnice Vukovar, Odluka o usvajanju Plana i 

programa rada i Financijskog plana za 2014. Gradskog muzeja Vukovar, Odluka o usvajanju 

Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom 

Vukovar, Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne 

vatrogasne postrojbe Vukovar, Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana 

za 2014. Osnovne glazbene i plesne škole Vukovar, Odluka o donošenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014., Odluka o donošenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2014., Odluka o usvajanju Programa financiranja 

javnih potreba u športu Grada Vukovara za 2014., Odluka o usvajanju Programa financiranja 

javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i ostalim područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i 

humanitarnoj djelatnost za 2014., Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014., 

Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014., koji su skinuti sa dnevnog reda na 4. 

sjednici, održanoj 23. prosinca 2013., nakon povlačenja od strane gradonačelnika kao 

predlagatelja, mogu se ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća Grada Vukovara prije 

isteka roka od tri mjeseca od dana skidanja navedenih prijedloga sa dnevnog reda sjednice 

Gradskog vijeća. 

 

II 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom vjesniku" 

Grada Vukovara. 
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