






PRIJEDLOG ODLUKE 

Temeljem članka 32. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 
4/09., 7/11., 4/12. i 7/13.) Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj ________ sjednici održanoj dana 
__________________, donosi 

 

 

Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke 

o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Grada Vukovara 

na korištenje organizacijama civilnog društva 

 

Članak 1. 

 

Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje 
organizacijama civilnoga društva („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ broj: 1/15) mijenja se prema 
odredbama ove Odluke. 
 

Članak 2. 
 

U Odluci o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje 
organizacijama civilnoga društva („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ broj: 1/15) riječi „od interesa za 
opće/javno dobro“ mijenja se i glasi: „od interesa za Grad Vukovar“. 
 

Članak 3. 
 

U članku 1. dodaje se stavak kako slijedi: 
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci i pravni akti koji se donose na temelju nje, a koji imaju rodno 
značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način 
muški i ženski rod. 

 
Članak 4. 

 
U članku 2. stavak 1. iza riječi: „utvrditi će“ dodaju se riječi: „posebnom odlukom“. 
 

Članak 5. 
 

U članku 4. stavku 1. točka 3. iza riječi: „imaju sjedište“ dodaju se riječi: „i djeluju“. 

 

Članak 6. 

 

U članku 6. dodaje se točka 11. koja glasi: „podatke o broju članova i volontera“. 

 

Članak 7. 

 

Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:  

Organizacije kojima je dodijeljen na korištenje prostor u vlasništvu Grada Vukovara prije stupanja na 

snagu ove Odluke i koje imaju zaključen ugovor o korištenju prostora, dužne su Povjerenstvu do 15. 



PRIJEDLOG ODLUKE 

listopada 2015. godine dostaviti sve dokaze iz članka 6. ove Odluke, kojima dokazuju da ispunjavaju 

osnovne kriterije za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje. 

 

Članak 8. 

 

Članak 10. stavak 1. mijenja se i glasi: 

Organizacije civilnog društva koje koriste prostore u vlasništvu Grada Vukovara prije stupanja na snagu 

ove Odluke, a koje za navedeno korištenje nemaju valjanu pravnu osnovu i nemaju sa Gradom 

Vukovarom zaključen ugovor o korištenju prostora, dužne su Povjerenstvu do 15. listopada 2015. 

godine dostaviti sve dokaze iz članka 6. ove Odluke, kojima dokazuju da ispunjavaju osnovne kriterije 

za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje. 

 

 
Članak 9. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara. 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA:011-01/15-01/1 
URBROJ:2196/01-01-15-6  
Vukovar, _____________ 2015.       
 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća 
    Igor Gavrić, mag.ing. 
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