
Na temelju članka 35. stavak 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 

137/15 ), članka 17. stavak 1. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14 ) i 

članka 31. stavka 1.  Statuta Grada Vukovara ( „Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 

7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i Suglasnosti Hrvatskih voda za korištenje javnog vodnog dobra Male 

Ade u Vukovaru za odmor i rekreaciju KLASA: 325-02/16-01/272, URBROJ: 374-22-4-16-5 

od 13. travnja 2016., Gradsko vijeće Grada Vukovara na 22. sjednici, održanoj 12. svibnja 

2016., donosi  

 

 

 O D L U K U 

o načinu i opsegu korištenja 

javnog vodnog dobra Male Ade u Vukovaru 

 

 

 I. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se način i opseg korištenja prostora dijela otoka Mala Ada u 

Vukovaru, upisana na k.č.br. 7069 k.o. Vukovar - kao javnog vodnog dobra -  za odmor i 

rekreaciju koje ne ugrožava vodnogospodarske interese i nije u suprotnosti s odredbama 

Zakona o vodama ( Narodne novine 153/090, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i odredbama Odluke 

o komunalnom redu Grada Vukovara ( „Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 1/02, 6/02, 

8/03, 9/05 i 6/09 ).  

 

II. 

 

Javno vodno dobro iz točke I. ove Odluke koristit će se za odmor i rekreaciju – 

športski ribolov, šetnja, kampiranje, športske igre, održavanje priredbi dramskog i glazbenog 

sadržaja, dječja igrališta, škole u prirodi i slično.  

Svatko se pod jednakim uvjetima može služiti javnim vodnom dobrom za namjene iz 

stavka 1. ove točke na način i u opsegu utvrđenim ovom Odlukom.  

 

III. 

 

Grad Vukovar obvezuje se kroz izradu idejnog rješenja uređenja prostora definirati 

sadržaje, te detaljno utvrditi uvjete uređivanja prostora Male Ade i način izgradnje objekata u 

funkciji športa i rekreacije, koji omogućavaju ostvarivanje osnovne namjene ovog javnog 

vodnog dobra u provođenju mjera zaštite od štetnog djelovanja voda (održavanje vodotoka, 

potrebe obrane od poplava, potrebe plovidbe).  

Osnovne namjene Male Ade, kao javnog vodnog dobra, u svim uvjetima moraju biti 

osigurane, a što će se ostvariti suradnjom Grada Vukovara i Hrvatskih voda. 

 

IV. 

 

Na javnom vodnom dobru iz točke I. ove Odluke dozvoljava se kretanje i zadržavanje 

svima pod jednakim uvjetima, u funkciji odmora i rekreacije. 

Teren otoka (poglavito obale) i okoliš ne smiju se oštećivati i devastirati.  

 

 

 



V. 

 

Grad Vukovar obvezuje se:  

- organizirati provođenje radova održavanja prostora Male Ade,  

-osigurati ispunjavanje uvjeta koje su postavile Hrvatske vode kroz prethodnu suglasnost  ove 

Odluke,  

- osigurati ispunjavanje vodopravnih uvjeta koji se određuju za zahvate u prostoru radi 

usklađenja s odredbama Zakona o vodama i propisima donesenim na temelju njega.  

 

VI. 

 

Svako nepridržavanje ove Odluke i uvjeta postavljenih od strane Hrvatskih voda 

povlači gubitak prava korištenja dijela otoka Mala Ada – na k.č.br. 7069 k.o. Vukovar i ovom 

Odlukom definirane namjene. 

 

VII. 

  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ 

Grada Vukovara. 
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Vukovar, 12 svibnja 2016.  

Predsjednik Gradskog vijeća 

Igor Gavrić, mag.ing. 


