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Vukovar, 25. ožujka 2020.

Broj 4

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Na temelju Odluke o mjerama ograničavanja društvenih
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja
sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske, KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ:
511-01-300-20-1, od dana 19. ožujka 2020. godine, i članka
32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni
vjesnik“ Grada Vukovara br.4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15,
1/18, 2/18 – pročišćeni tekst i 7/19-Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske), Gradsko vijeće Grada Vukovara, na
29. sjednici održanoj 24. ožujka 2020.g. donosi

ODLUKU

O
POSEBNIM MJERAMA ZA KORIŠTENJE
PRORAČUNSKIH SREDSTAVA GRADA
VUKOVARA U CILJU PRILAGODBE
UVJETIMA U VRIJEME EPIDEMIJE
KORONAVIRUSA
I.
Uslijed epidemije koronavirusa, Grad Vukovar ovom
odlukom preusmjerava proračunska sredstava s ciljem
pomoći posebno pogođenim skupinama građana kao što
su mlade obitelji, te gospodarstvenicima grada Vukovara
i donosi mjere ušteda koje će dati poticaj za zadržavanje
radnih mjesta, ali i rješavanje problema nelikvidnosti
onima čija je poslovna aktivnost smanjenja.
II.
Svi poslovni subjekti koji su zakupnici
nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara, a kojima
je poslovna aktivnost obustavljena, ograničena ili
smanjena sukladno odlukama Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske, oslobađaju se obveze plaćanja
zakupnine za zakup nekretnina u vlasništvu Grada
Vukovara i naknade za čišćenje zajedničkih dijelova
zgrade, počevši od zakupnine i naknade za čišćenje
za mjesec ožujak 2020. godine pa sve do ukidanja
protuepidemijskih mjera obustave/ograničenja rada.

Obrazloženje:
Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane
koronavirusom (COVID-19), Stožer civilne zaštite
Republike Hrvatske dana 19. ožujka 2020. godine donio
je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja,
rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i
kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ:
511-01-300-20-1). U točki III. navedene odluke kao
protuepidemijska mjera naložena je obustava rada za
određene djelatnosti.
Uslijed primjene navedene Odluke Stožera,
određenim poslovnim subjektima koji su zakupnici
nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara poslovna
aktivnost je obustavljena, ograničena ili smanjena, zbog
čega su ugovori o zakupu zaključeni između tih poslovnih
subjekata i Grada Vukovara izgubili svoju svrhu, jer
su zaključeni kako bi zakupnici u prostoru obavljali
registriranu djelatnost i ostvarivali prihode.
Kako se ne bi o zahtjevima zakupnika odlučivalo
pojedinačno i time nepotrebno opterećivalo zakupnike
i upravna tijela Grada Vukovara, donosi se opći akt o
oslobođenju od plaćanja zakupnine i naknade za čišćenje
zajedničkih dijelova zgrade, počevši od zakupnine i
naknade za čišćenje za mjesec ožujak 2020. godine pa sve
dok je poslovna aktivnost poslovnih subjekata obustavljena,
ograničena ili smanjena sukladno odlukama Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske.
S ciljem pomoći zakupcima u prevladavanju
teškoća uzrokovanih obustavom rada, ugovoreno
usklađivanje cijena s indeksom rasta cijena na malo neće
se izvršiti u 2020. godini.
III.
Obustavljaju se isplate udrugama kojima su odobrena
financijska sredstva sukladno Programu javnih
potreba u sportu, a koja su dodijeljena na temelju
javnih natječaja/poziva, osim isplate sredstava koja su
odobrena za ispunjavanje obveza iz radnog odnosa po
ugovorima o radu.
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Obustavljaju se isplate udrugama i vijećima
nacionalnih manjina kojima su odobrena financijska
sredstva sukladno Programu javnih potreba u području
društvenih djelatnosti, a koja su dodijeljena na temelju
javnih natječaja/poziva, osim udrugama koje su na
temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj
određene aktivnosti (Gradsko društvo Crvenog križa
Vukovar, Vatrogasna zajednica Vukovar i Socijalna
samoposluga Vukovar) i isplate sredstava koja su
odobrena za ispunjavanja obveza iz radnog odnosa po
ugovorima o radu.
Obrazloženje:
Mjera se donosi sukladno Odluci Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 810-06/20-01/7,
URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020.) o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja i održavanja kulturnih
događanja. Navedena mjera je zabranila okupljanja u
sklopu udruga čime onemogućuje i njihov rad

zbog čega prestaje potreba za financiranjem istih.
IV.
Obustavljaju se sve planirane kulturne, turističke i
sportske manifestacije do ukidanja Odluke Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 810-06/2001/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020.)
V.
Interventno će se sufinancirati Socijalna samoposluge u
iznosu 20.000,00 kn.
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zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne
novine“, broj 106/18 i 98/19), Gradsko vijeće Grada
Vukovara donijelo je Pravilnik o stambenom zbrinjavanju
osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji
posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara
(„Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 12/19, u daljnjem
tekstu: Pravilnik).
Prema odredbi članka 5. stavak 1. Pravilnika,
prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se u
razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka tekuće godine.
Međutim, zbog proglašene epidemije bolesti
izazvane koronavirusom (COVID-19), Stožer civilne
zaštite Republike Hrvatske je dana 19. ožujka 2020.
godine donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja
sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7,
URBROJ: 511-01-300-20-1). Zbog protuepidemijskih
mjera određenih navedenom Odlukom i drugih preporuka
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, strankama je otežano
prikupljanje dokumentacije koju prijava za stambeno
zbrinjavanje kadrova mora sadržavati sukladno odredbi
članka 5. stavak 2. Pravilnika.
Uzimajući u obzir novonastale okolnosti,
opravdano je produljiti rok za podnošenje prijava za
stambeno zbrinjavanje kadrova do 30. travnja 2020.
godine, kako bi se građanima omogućilo podnošenje
prijave, odnosno prikupljanje dokumentacije koju
prijava mora sadržavati. Produljeni rok je primjeren za
prikupljanje potrebne dokumentacije, što je utvrđeno
konzultiranjem s nadležnim institucijama koje izdaju
potrebnu dokumentaciju.

Obrazloženje:

VIII.

Ovom mjerom pomaže se najugroženijim skupinama
građana za kupovinu neophodnih potrepština.
VI.
Usluge Dječjeg vrtića Vukovar 1 i Vukovar 2 za mjesec
ožujak 2020. roditelji će plaćati 50 % mjesečnog iznosa,
a za ostale mjesece u kojima djeca neće pohađati vrtić,
roditelji će biti oslobođeni plaćanja vrtića.
Obrazloženje:
Ovom mjerom pomažemo roditeljima jer bi prema
Pravilnicima o upisu i načinu rada vrtića, plaćali puni iznos
za mjesec ožujak i 40% za preostale mjesece u kojima
djeca ne bi pohađala vrtić.
VII.
Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova za 2020.
godinu može se podnijeti do 30. travnja 2020. godine.
Obrazloženje:
Sukladno odredbama Zakona o stambenom

Upravni odjel za financije i nabavu neće poduzimati
mjere prisilne naplate.
Obrazloženje:
Uvažavajući protuepidemijske mjere Nacionalnog
stožera za civilnu zaštitu, radi što manje potrebe građana
za izlaskom iz kuće/stana i što manjeg kontakta odgodit
će poduzimanja mjera prisilne naplate dužnicima Grada
Vukovara po svim osnovama.
IX.
Oslobodit će se plaćanja obveza paušalnog poreza
djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za
2020. godinu u Gradu Vukovaru.
Obrazloženje:
Predloženom mjerom želi se pomoći privatnim
iznajmljivačima koji su pogođeni izvanrednom situacijom
pandemije COVID – 19.
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X.
Do donošenja odluke o opozivu Odluke o nastupanju
posebnih okolnosti, KLASA: 804-08/20-01/1, URBROJ:
531-01-20-1, od 20. ožujka 2020. godine, od obveze
plaćanja komunalne naknade oslobađaju se obveznici
koji obavljaju one djelatnosti čiji se rad obustavlja,
a koje su obuhvaćene točkom III. Odluke o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini
i održavanja sportskih i kulturnih događaja, KLASA:
810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, koju je
19. ožujka 2020. godine donio Stožer civilne zaštite
Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Odluka).
Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobodit će se
i oni obveznici čiji rad bude odlukama Civilnog stožera
Republike Hrvatske obustavljen u svrhu suzbijanja
pandemije COVID-19.
Obrazloženje:
Stožer civilne zaštite
Republike Hrvatske
je 19. ožujka 2020. godine donio Odluku o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini i
održavanja sportskih i kulturnih događaja, KLASA:
810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, kojom su
propisane protuepidemijske mjere, a koje se odnose na
zabranu održavanja svih javnih događaja i okupljanja više
od pet osoba na jednom mjestu te obustavu rada sljedećih
djelatnosti trgovine osim decidirano navedenih izuzetaka,
obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta,
kina, knjižnoice, čitaonice), te obustava održavanja izložbi,
revija i sajmova, obustava rada ugostiteljskih objekata
svih kategorija izuzev usluge pripreme i dostave hrane,
usluge smještaja te rada pučkih i studenskih kuhinja,
obustava rada uslužnih djelatnosti u kojma se ostvaruje
bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači,
pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni), obustava svih
sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava
rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih
centara, obustava održavanja dječjih i drugih radionica
te organiziranih plesnih škola, obustava rada autoškola i
škola stranih jezika, obustava vjesrkih okupljnaja.
Sukladno epidemiološkoj slici Republike
Hrvatske koja se mijenja iz sata u sat, Stožer kontinuitano
donosi nove mjere suzbijanja epidemije COVID 19.
Hrvatski sabor je po ubrzanoj proceduri 20. ožujka
2020. godine donio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o
komunalnom gospodarstvu, kojim je jedinicama lokalne
samouprave dana mogućnost da njihova predstavnička
tijela svojom odlukoma mogu u slučaju nastupanja posebnih
okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti, a koje ugrožava
život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno
narušava okoliš, narušava godspodarsku aktivnost ili
uzrokuje gospodarsku štetu, osloboditi obveznike plaćanja
komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko
zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti.
Istog dana Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja donijelo je Odluku o nastupanju posebnih
okolnosti, KLASA: 804-08/20-01/1, URBROJ: 531-01-201, kojom se utvrđuje da su u uvjetima proglašene epidemije
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bolesti COVID -19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na
području Republike Hrvatske nastupile posebne okolnosti
utvrđene izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
XI.
Do donošenja odluke Stožera civilne zaštite Republike
Hrvatske, odnosno Vlade Republike Hrvatske o
ukidanju protuepidemijskih mjera obustave rada
određenih djelatnosti, od obveze plaćanja zakupa
javnih površina po važećim ugovorima, oslobađaju
se svi zakupnici koji obavljaju djelatnosti čiji je rad
privremeno obustavljen, a obuhvaćeni su točkom III.
Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Od obveze plaćanja zakupa javnih površina oslobodit
će se i oni obveznici čiji rad bude odlukama Civilnog
stožera Republike Hrvatske obustavljen u svrhu
suzbijanja pandemije COVID-19.
Obrazloženje:
Kako bi se pomoglo gospodarstvenicima koji
su direktno pogođeni novonastalim okolnostima svi
gospodarstvenici koji imaju sklopljene ugovore o zakupu
javnih površina a čija je djelatnost zabranjena ili će biti
zabranjena u uvjetima proglašene epidemije na području
Republike Hrvatske oslobađaju se plaćanja zakupa javne
površine dok traje zabrana obavljanja tih djelatnosti.
XII.
Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave
u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara, a primjenjuje se
do prestanka okolnosti koje opravdavaju ove mjere.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO- SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/4
URBROJ: 2196/01-01-20-3
Vukovar, 24. ožujka 2020.godine
Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr. med. vet.
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AKTI GRADONAČELNIKA
GRADONAČELNIK
KLASA:810-01/20-01/1
URBROJ:2196/01-02-20-19
Vukovar, 24. veljače 2020.godine
Temeljem članka 21. stavka 4. Zakona o sustavu
civilne zaštite ( Narodne novine 82/15 i 118/18) i
članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada
te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite ( Narodne
novine 126/19 i 17/20) i članka 47. stavka 3. točka 31.
Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada
Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18,
2/18 - pročišćeni tekst i 7/19 - Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske ) Gradonačelnik Grada Vukovara
24. veljače 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE
ZAŠTITE GRADA VUKOVARA
Članak 1.
Imenuje se Stožer civilne zaštite Grada Vukovara
kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za
provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite
Grada Vukovara u zaštiti i spašavanju stanovništva i
materijalnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničkotehnoloških katastrofa i velikih nesreća.
Članak 2.
U Stožer civilne zaštite imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Marijan Pavliček, načelnik Stožera CZ
Sanja Tokić, zamjenica načelnika Stožera CZ
Mario Tarle, član
Dario Dejanović, član
Vlado Božić, član
Josip Suver, član
Ante Lohinski, član
Borislav Skoko, član
Igor Štrangarević, član
Vlatko Glavaš, član
Zdravko Vuković, član
Goran Bendra, član

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti:
-Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada
Vukovara, KLASA: 810-01/17-01/5,
URBROJ: 2196/01-02-17-21 od 13. lipnja 2017.
godine.(Službeni vjesnik Grada Vukovara 8/17 )
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.
Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.
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»Službeni vjesnik« glasilo Grada Vukovara
Izdavač: grad Vukovar
Urednik: Boško Šašić, 032/456-522
Tisak: Tiskara Soldo, Vukovar, Trpinjska cesta 256, tel. 032/417-351

