Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 190/2003pročišćeni tekst.), Ministar Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva, dana 25. ožujka 2009. godine donosi

PRAVILNIK
O NAČINU PRIPREME I IZRADE PRIJEDLOGA
PLANA I PROGRAMA OBNOVE I RAZVOJA GRADA VUKOVARA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom, kao provedbenim propisom utemeljenim na Zakonu o obnovi i
razvoju Grada Vukovara, uređuju se način, rokovi pripreme i izrade prijedloga petogodišnjeg
Plana i Programa obnove i razvoja Grada Vukovara ( u daljnjem tekstu: Plan i Program), za
razdoblje od 2009. do zaključno 2013.god.
Članak 2.
Plan i Program sadrži osobito:
-

programe na koje će se primjenjivati poticajne mjere iz članka 2. stavka 1. Zakona o
obnovi i razvoju Grada Vukovara,
nositelje projekata,
način financiranja,
dinamiku i rokove provedbe projekata.
Članak 3.

Nositelj izrade Plana i Programa je Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara.
Sudionici u pripremi i izradi Plana i Programa su:
-

Savjet za obnovu i razvoj Grada Vukovara, kao savjetodavno tijelo
Gradsko vijeće Grada Vukovara
Predlagatelji projekata za uvrštavanje u Plan i Program
Povjerenstvo za koordinaciju pripreme Plana i Programa
Povjerenstva za ocjenu prijedloga projekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstva),
osnovana po područjima predlaganja iz čl. 6. ovog Pravilnika i to:
- Povjerenstvo za prostorno uređenje, graditeljstvo, infrastruktura, promet, vodno
gospodarstvo i zaštitu okoliša
- Povjerenstvo za gospodarstvo, rad, poduzetništvo, poljoprivreda, šumarstvo,
ribarstvo, ruralni razvoj i turizam
- Povjerenstvo za društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kultura)
- Povjerenstvo za zdravstvo i socijalna skrb
- Povjerenstvo za obitelj i branitelje

Članak 4.
Povjerenstvo za koordinaciju pripreme Plana i Programa Fonda za obnovu i razvoj
Grada Vukovara imenuje Ministar Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva.
Povjerenstvo broji 7 članova, od kojih je jedan član (istovremeno i predsjednik
Povjerenstva) Predsjednik Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, jedan član je
predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
(koordinator), dok su ostali članovi (5) istovremeno i predsjednici Povjerenstava za ocjenu
prijedloga projekata iz članka 3. st.2. al.5. ovog Pravilnika.
Članak 5.
Članove Povjerenstava za ocjenu prijedloga projekata imenuje Povjerenstvo za
koordinaciju pripreme Plana i Programa obnove i razvoja Grada Vukovara, na prijedlog
institucija čiji predstavnici čine pojedino Povjerenstvo.
Povjerenstva mogu osnivati stručne sekcije radi dobivanja najboljih prijedloga Plana i
Programa. Područja i način rada stručnih sekcija sukladan je ovom Pravilniku.
Članak 6.
Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara Javnim pozivom obavještava sve
zainteresirane subjekte o podnošenju prijedloga za Plan i Program.
Predmet predlaganja odnosi se na obnovu i razvoj Grada Vukovara, a prijedlozi se
zaprimaju za područja:
-

Prostorno uređenje, graditeljstvo, infrastruktura, promet, vodno gospodarstvo i
zaštitu okoliša,
Gospodarstvo, rad, poduzetništvo, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, ruralni
razvoj i turizam,
Društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kultura)
Zdravstvo i socijalna skrb
Obitelj i branitelji
Članak 7.

Predlagatelji projekata za uvrštavanje u Plan i Program (u daljnjem tekstu:
Predlagatelji) mogu biti: ministarstva, državna uprava, lokalna uprava i samouprava
(županijska i gradska), Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatsko
udruženje obrtnika, Udruženje obrtnika Vukovar; pravne i fizičke osobe; znanstvene, stručne,
obrazovne, kulturne, športske i druge ustanove; udruge, grupe građana, građani i svi drugi
subjekti.
Članak 8.
Predlagatelji prijedloge projekata za uvrštavanje u Plan i Program dostavljaju Fondu
za obnovu i razvoj Grada Vukovara na popunjenom Obrascu za prijavu projekata, u pisanom i
digitalnom obliku, sa svim podacima i dokumentima važnim za ocjenu prijedloga, koji prileži
ovom Pravilniku i čini njegov sastavni dio.

Ukoliko je podnositelj prijedloga građanin, takve projektne prijedloge usvaja
Povjerenstvo, te popunjava obrazac za prijavu takvih projekata.
Rok za dostavu prijedloga je 60 dana po objavi Javnog poziva. Javni poziv se
objavljuje u javnim glasilima i sredstvima javnog priopćavanja i/ili dostavom na adresu
potencijalnog Predlagatelja (državna, županijska i gradska razina).
Članak 9.
Sve Prijedloge zaprimljene u propisanom roku Fond za obnovu i razvoj Grada
Vukovara će pripremiti i dostaviti na daljnju obradu Povjerenstvima.
Povjerenstva razmatraju zaprimljene prijedloge te izrađuju konačnu listu prijedloga po
sadržaju, prioritetu i pripremljenosti.
Članak 10.
Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara izrađuje Prijedlog Plana i Programa na
temelju konačnih lista prijedloga koju su izradila Povjerenstva.
Članak 11.
Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara Prijedlog Plana i Programa dostavlja Savjetu
za obnovu i razvoj Grada Vukovara i Gradskom vijeća Grada Vukovara, radi eventualnih
dopuna, nakon čega ga dostavlja Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva, do 01. srpnja 2009. godine.
Članak 12.
Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnoga gospodarstva utvrđuje Plan i Program obnove i razvoja Grada Vukovara.
Provedba Plana i Programa je u razdoblju od 5 (pet) godina.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u javnom glasilu.
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