Službeni glasnik
Grada
Donjeg Miholjca
Godina IV.

Donji Miholjac, 12. studeni 2001.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 012-03/01-01/16
Ur.broj: 2115/01-01-01-1
Donji Miholjac, 30. listopada 2001.

Na temelju članka 98. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01- i 60/01.) .) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 4.
sjednici održanoj dana 30. listopada 2001. godine donosi
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Donjeg
Miholjca

Članak 1.
Ovim izmjenama i dopunama usklañuje se tekst Statuta Grada Donjeg Miholjca
(„Službeni glasnik Grada D.Miholjca“ br. 3/98. i 2/01.) sa odredbama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ureñuju i druga pitanja iz
samoupravne nadležnosti Grada.

Članak 2.
U članku 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Statut) dodaje
se stavak 2. koji glasi:
„Prije donošenja Poslovnika o svojem radu Gradsko poglavarstvo dužno je
zatražiti prethodnu suglasnost od Gradskog vijeća“.

Članak 3.
U članku 34. stavku 1. alineja 2. Statuta riječ „sedam“ mijenja se sa riječju
„osam“.

Članak 4.
U članku 36. Statuta dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Primopredaja vlasti izmeñu gradonačelnika i bivšeg gradonačelnika uredit će
se Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.“

Članak 5.
U članku 37. Statuta dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Gradonačelnik i njegov zamjenik svoju dužnost mogu obavljati profesionalno
ili volonterski sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.“

Članak 6.
Članak 38. Statuta mijenja se i glasi:
„Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova
državne uprave prenijetih na Grad ustrojavaju se upravni odjeli i službe kao upravna
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tijela. Ustrojstvo upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka ureñuje se odlukom koju
donosi Gradsko vijeće.“

Članak 7.
U članku 46. Statuta mijenja se i glasi:
„Grañani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima
putem mjesnog zbora grañana i referendumom.
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova grañana o prijedlogu
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada.
Prijedlog za traženje mišljenja može podnijeti:
- jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno 7 vijećnika
- gradonačelnik.
Gradsko vijeće dužno je raspravljati o svakom prijedlogu za traženje mišljenja,
a ako prijedlog ne prihvati, dužno je o razlozima odbijanja prijedloga obavijestiti
predlagatelja.
Zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka odreñuje se pitanje o kojem se traži
mišljenje mjesnih zborova grañana.“

Članak 8.
Članak 47. Statuta mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta,
o prijedlogu za promjenu područja Grada, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Gradskog vijeća.
Prijedlog za raspisivanje referenduma mogu podnijeti:
- jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno 7 vijećnika,
- gradonačelnik,
- polovina mjesnih odbora s područja Grada,
- 20% birača upisanih u birački popis Grada.
Gradsko vijeće dužno je raspravljati o svakom prijedlogu za raspisivanje
referenduma, a ako prijedlog ne prihvati, dužno je o razlozima odbijanja prijedloga
obavijestiti predlagatelja.“
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Članak 9.

Članak 48. Statuta mijenja se i glasi:
„Odlukom o raspisivanju referenduma odreñuju se pitanja o kojima grañani
odlučuju o referendumu, datumu glasovanja, tijela za provedbu referenduma, te
područje za koje se referendum provodi.
Pravo glasovanja na referendumu imaju grañani koji imaju prebivalište na
području Grada i koji su upisani u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.“

Članak 10.
Članak 49. Statuta mijenja se i glasi:
„Radi ostvarivanja prava na neposredno sudjelovanje grañana u odlučivanju o
lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad grañana,
u Gradu Donjem Miholjcu osnivaju se mjesni odbori:
Mjesni odbor Donji Miholjac za područje mjesta Donji Mihljac,
Mjesni odbor Sveti ðurañ za područje naselja Sveti ðurañ,
Mjesni odbor Podravski Podgajci za područje naselja Podravski Podgajci,
Mjesni odbor Rakitovica za područje naselja Rakitovica,
Mjesni odbor Miholjački Poreč za područje naselja Miholjački Poreč,
Mjesni odbor Radikovci za područje naselja Rdikovci,
Mjesni odbor Golinci za područje naselja Golinci.
Granice naselja mjesnih odbora utvrñuju se posebnom odlukom.
Mjesni odbori pravne su osobe.“

Članak 11.
Članak 50. Statuta mijenja se i glasi:
„Tijela mjesnog odbora su:
- Vijeće mjesnog odbora
- Predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
Mandat predsjednika i članova Vijeća mjesnog odbora traje 4 godine.“

Članak 12.
Članak 51. Statuta mijenja se i glasi:
„Članove Vijeća mjesnog odbora biraju grañani s područja mjesnog odbora
upisani u popis birača na tom području, neposredno tajnim glasovanjem, na način i
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po postupku propisanom odredbama zakona kojim se ureñuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
U postupku izbora članova Vijeća mjesnog odbora, Gradsko vijeće donosi
odluke:
- o odreñivanju broja članova Vijeća mjesnih odbora,
- o raspisivanju izbora z ačlanove Vijeća mjesnog odbora,
- o imenovanju komisije za provoñenje izbora članova Vijeća mjesnog
odbora,
- o imenovanju komisije za popis birača,
- o načinu izrade glasačkih listića,
- o imenovanju biračkih odbora i odreñivanju biračkih mjesta.
Konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora moraju se održati u roku od 30
dana od dana okončanja izbora za Vijeće mjesnog odbora.“

Članak 13.
Članak 52. Statuta mijenja se i glasi:
„Predsjednika Vijeća mjesnog odbora bira Vijeće mjesnog odbora iz redova
svojih članova većinom glasova svih članova Vijeća.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad
odgovara Vijeću mjesnog odbora.
Za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada koje
obavlja mjesni odbor, predsjednik Vijeća mjesnog odbora odgovara gradonačelniku.
Predsjednik i članovi Vijeća mjesnog odbora imaju pravo na naknadu troškova u
skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Vijeće mjesnog odbora održava sjednice u pravilu jednom mjesečno.
Vijeće mjesnog odbora najmanje jednom godišnje saziva mjesni zbor grañana
radi raspravljanja o potrebama i interesima grañana, te davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od mjesnog značaja.“

Članak 14.
Članak 53. Statuta mijenja se i glasi:
„Vijeće mjesnog odbora donosi:
- odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća,
- program rada i izvješće o radu,
- odluku o osnivanju radnih tijeal mjesnog odbora,
- plan malih komunalnih akcija i utvrñivanje prioriteta u njihovoj realizaciji,
- saziva mjesne zborove grañana,
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usklañuje suradnju s udrugama na svom području u pitanjima od interesa
za mjesni odbor,
pravila mjesnog odbora,
poslovnik o radu mjesnog odbora,
financijski plan i godišnji obračun mjesnog odbora,
te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Grada, kao i
poslove koje mu povjeri Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo.

Vijeće mjesnog odbora predlaže:
- koncept razvoja svoga područja u okviru razvoja Grada,
- rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja
prostornih i drugih planskih dokumenata,
- prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže
programe razvoja komunalne infrastrukture,
- odluke o ureñivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima,
infrastrukturi, te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od
značaja za područje mjesnog odbora,
- odluke o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog
odgoja i osnovnog školstva, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture,
tehničke kulture i športa od značaja za područje mjesnog odbora,
- prati mjere i akcije zaštite i unapreñivanja okoliša, te poboljšanje uvjeta
života, mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i
dobara na svom području,
- mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi,
- osnivanje ustanova u djelatnosti brige o djeci predškolske dobi, osnovnog
školstva, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i
športa, prati rad ustanova u tim djelatnostima, te predlaže mjere za
unapreñivanje njihovog rada,
- imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena,
škola, vrtića, ustanova u kulturi i dr.,
- promjenu područja mjesnog odbora,
- potiče razvoj mjesne samouprave, osnivanje mjesnih odbora i sudjelovanje
grañana u donošenju odluka iz samoupravnog djelokruga grada.“

Članak 15.
Članak 54. Statuta mijenja se i glasi:
„Programi rada mjesnog odbora su četverogodišnji program i jednogodišnji
program rada.
Program rada mjesnog odbora obavezno sadrži:
- opis, opseg i rokove izvršenja poslova i aktivnosti sa procjenom pojedinih
troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s
naznakom izvora financiranja.
Prijedlog četverogodišnjeg programa dostavlja se Gradskom vijeću na
suglasnost u roku od tri mjeseca od dana konstituiranja vijeća mjesnog odbora.
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Gradsko vijeće obvezno je dati suglasnost na program iz prethodnog stavka
ovog članka u roku od 30 dana od dostave programa.
Ako se Gradsko vijeće u roku iz prethodnog stavka ne očituje na program rada
mjesnog odbora, smatrat će se da je suglasnost dana.
Prijedlog jednogodišnjeg programa rada mjesnog odbora Vijeće mjesnog
odbora dostavlja Gradskom poglavarstvu na suglasnost najkasnije do 1. studenoga
tekuće godine za slijedeću godinu.“

Članak 16.
Članak 55. Statuta mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik je dužan informirati Vijeće mjesnog odbora o pitanjima u svezi
s:
-

planiranim razvojem grada,
zaštitom okoliša,
gradnjom objekata na području mjesnog odbora,
drugim pitanjima od značaja za područje mjesnog odbora.

Gradonačenik je dužan prije donošenja pojedinih odluka zatražiti mišljenje
Vijeća mjesnog odbora u svezi s:
- planom ureñenja javnih površina,
- osnutkom i premještajem ustanova, trgovačkih društava i drugih službi,
- ureñivanjem prometa,
- izmjenom granica mjesnog odbora,
- utvrñivanjem radnog vremena na području mjesnog odbora,
- priredbama na javnim cestama, trgovima i pješačkim zonama.“

Članak 17.
Članak 56. Statuta mijenja se i glasi:
„Djelatnosti programa rada mjesnog odbora financiraju se iz proračuna Grada, a
mogu se financirati donacijama novčanih i materijalnih sredstava i dobrovoljnim
radom.
Grad može za financiranje pojedinih komunalnih djelatnosti mjesnom odboru
ustupiti pojedine vlastite prihode ili dio prihoda.“

Članak 18.
Članak 57. Statuta mijenja se i glasi:
„Gradsko poglavarstvo osigurava prostor za rad mjesnih odbora.
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Obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe rada mjesnog odbora
osigurava Gradsko poglavarstvo putem gradske uprave.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradsko
poglavarstvo koje može raspustiti vijeća mjesnog odbora ako učestalo krši Statut
Grada, pravila mjesnog odbora, ili ne izvršava povjerene mu poslove.“

Članak 19.
Članak 61. Statuta mijenja se i glasi:
„Izvorno tumačenje odredbi ovog Statuta daje Gradsko vijeće na prijedlog
odbora za Statut grada i Poslovnik Gradskog vijeća.“

Članak 20.
Gradsko vijeće će propise iz članka 10. ove Odluke donijeti najkasnije u roku 60
dana nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 21.
Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik da objavi prečišćeni tekst Statuta
Grada Donjeg Miholjca.

Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca.“

PREDSJEDNICA GRADSKOG
VIJEĆA:
Dubravka Babić,ing.grañ.,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 410-01/01-01/01
Ur.broj: 2115/01-01-01-1
Donji Miholjac, 30. listopada 2001.
Na osnovi članka 30. Zakona o fnanciranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novne“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00.)
i članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br 3/98.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 4. sjednici održanoj
dana 30. listopada 2001. godine donosi

ODLUKU
O GRADSKIM POREZIMA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uvode se gradski porezi kao vlastiti izvori prihoda Grada
Donjeg Miholjca, utvrñuju stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja u skladu
sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II. VRSTE POREZA
Članak 2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ovom Odlukom propisuju se slijedeći gradski porezi:
porez na potrošnju,
porez na kuće za odmor,
porez na neobrañeno obradivo poljoprivredno zemljište,
porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine,
porez na neizgrañeno grañevno zemljište,
porez na tvrtku ili naziv i
porez na korištenje javnih površina.
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1. Porez na potrošnju
Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih
pića u ugostiteljskim objektima, po stopi od 3% na prodajnu cijenu pića koje se proda
u ugostiteljskim objektima.
Članak 4.
Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža
ugostiteljske usluge.
Porez na potrošnju obveznik plaća u roku od 10 dana po isteku mjeseca z akoji
se porez obračunava.
Članak 5.
Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja tijelo
uprave Grada Donjeg Miholjca u čijem su djelokrugu poslovi financija.
Obveznici poreza na potrošnju obvezni su 10-og u mjesecu predati mjesečno
izvješće i dokaz o uplati poreza na potrošnju za prethodni mjesec na obrascu PP-MIPO.
2. Porez na kuće za odmor

Članak 6.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za
odmor.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste
povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarstvene zgrade
koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruña i drugog pribora.
Članak 7.
Porez na kuće za odmor utvrñuje se u iznosu od 11,00 kn/m2 godišnje.
Članak 8.
Obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor moraju tijelu uprave Grada
Donjeg Miholjca u čijem su djelokrugu poslovi financija dostaviti podatke o kućama
za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu.
Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se
utvrñuje porez na kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o
razrezu tog poreza za tekuću godinu.

Službeni glasnik br. 10/01.

Strana 607.

3. Porez na neobrañeno obradivo poljoprivredno zemljište
Članak 9.
Porez na neobrañeno obradivo poljoprivredno zemljište plaćaju vlasnici ili
zakupci tog zemljišta ako zemljište ne obrañuju godinu dana.
Pod neobrañenim neobradivim poljoprivrednim zemljištem iz stavka 1. ovog
članka smatra se zemljište koje se po svojoj veličini, klasi i kulturi može obrañivati i
privesti poljoprivrednoj proizvodnji, ali ga ne obrañuju vlasnici ili zakupci tog
zemljišta.
Članak 10.
Osnovica poreza na neobrañeno obradivo poljoprivredno zemljlište je površina
neobrañenog obradivog poljoprivrednog zemljišta izražena u hektarima.
Članak 11.
Porez na neobrañeno obradivo poljoprivredno zemljište plaća se u visini kako
slijedi:

KLASA
- na oranice
- na povrtnjake
- na voćnjake
- na vinograde
- na livade

I
500,00
800,00
1.000,00
1.000,00
250,00

II
400,00
600,00
800,00
800,00
200,00

III
300,00
400,00
600,00
600,00
150,00

IV
200,00 kn/ha god.
200,00 kn/ha god.
400,00 kn/ha god.
400,00 kn/ha god.
100,00 kn/ha god.

Članak 12.
Porez na neobrañeno obradivo poljoprivredno zemljište ne plaća se na zemljište
koje je povjereno na privremeno upravljanje Gradu Donjem Miholjcu.
Članak 13.
Porez na neobrañeno obradivo poljoprivredno zemljište ne plaćaju:
- vlasnici zemljišta stariji od 65 godina muškarci i 60 godina žene,
- invalidi Domovinskog rata sa invaliditetom 50% i više,
- vlasnici zemljišta koji zbog bolesti uz predočenje dokaza (liječnički
nalaz) nisu u stanju obraditi zemljište.
Članak 14.
Obveznici poeza na neobrañeno obradivo poljoprivredno zemljište moraju tijelu
uprave Grada Donjeg Miholjca u čijem su djelokrugu poslovi financija dostaviti
podatke o mjestu, veličini, klasi i kulturi zemljišta koje se ne obrañuje, najkasnije do
31. ožujka godine za koju se utvrñuje porez.
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Porez na neobrañeno obradivo poljoprivredno zemljiše plaća se u roku od 15
dana od dana dostave rješenja o utvrñivanju poreza.

4. Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine

Članak 15.
Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine plaća se na nekretnine
namijenjene obavljanju poduzetničke djelatnosti (proizvodni i drugi poslovni prostori)
koji se ne koriste.
Pod neiskorištenim poduzetničkim nekretninama iz stavka 1. ovog Članka
smatraju se nekretnine u kojima se ne obavlja djelatnost godinu dana.
Članak 16.
Obveznik poreza na neiskorištene poduzetničke nekretnine je fizička ili pravna
osoba, vlasnik nekretnina.
Članak 17.
Osnovica poreza na neiskorištene poduzetničke nekretnine je korisna površina
nekretnina izražena u četvornim metrima.
Članak 18.
Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine utvrñuje se u iznosu 15,00
kn/m2 godišnje.
Članak 19.
Obveznici poreza na neiskorištene poduzetničke nekretnine moraju tijelu uprave
Grada Donjeg Miholjca u čijem su djelokrugu poslovi financija dostaviti podatke o
neiskorištenim poduzetničkim nekretninama do 31. ožujka godine za koju se utvrñuje
porez.
Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine plaća se u roku 15 dana od
dana dostave rješenja o utvrñivanju toga poreza za tekuću godinu.
Članak 20.
Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine ne plaća se na nekretnine koje
su povjerene na privremeno upravljanje Gradu Donjem Miholjcu.
Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine ne plaćaju vlasnici:
- koji su pretrpili štetu uslijed prirodne nepogode i
- koji imaju rješenje nadležnog organa da nekretnine ne udovoljavaju
uvjetima za obavljanje djelatnosti.
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5. Porez na neizgrañeno grañevno zemljište

Članak 21.
Porez na neizgrañeno grañevno zemljiše plaćaju pravne i fizičke osobe koje su
vlasnici neizgrañenog grañevnog zemljišta.
Pod neizgrañenim grañevnim zemljištem iz stavka 1. ovog članka smatra se
zemljište koje se nalazi unutar granica grañevnog područja naselja na kojemu se u
skladu s prostornim planom mgu graditi grañevine za stambene, poslovne i druge
namjene, a na kojem nije izgrañena nikakva grañevina. neizgrañenim grañevnim
zemljištem smatra se i zemljište na kojemu postoji privremena grañevina za čiju
izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju kao i zemljište na kojemu se nalaze
ostaci nekadašnje grañevine.
Članak 22.
Porez na neizgrañeno grañevno zemljšte utvrñuje se u visini:
I ZONA
II ZONA
III ZONA

3,00 kn/m2
2,00 kn/m2
1,00 kn/m2

godišnje
godišnje
godišnje

Članak 23.
Porez na neizgrañeno grañevno zemljište ne plaća se na nekretnine koje su
povjerene na privremeno upravljanje Gradu Donjem Miholjcu.
Članak 24.
Obveznici poreza na neizgrañeno grañevno zemljište moraju tijelu uprave
Grada Donjeg Miholjca u čijem su djelokrugu poslovi financija, dostaviti podatke o
mjestu i veličini neizgrañenog grañevnog zemljišta do 31. ožujka godine za koju se
utvrñuje porez.
Porez na neizgrañeno grañevno zemljište plaća se u roku od 15 dana od dana
dostave rješenja o utvrñivanju toga poreza.

6. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 25.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje su obveznici
poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.
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a) PRAVNE OSOBE
Pravne osobe sa sjedištem na području Grada Donjeg Mihljca plaćaju porez na
tvrtku ili naziv prema broju zaposlenih djelatnika kako slijedi:
- do 10 zaposlenih
- 11 do 20 zaposlenih
- 21 do 30 zaposlenih
- preko 30 zaposlenih

800,00 kn
1.000,00 kn
1.500,00 kn
2.000,00 kn

godišnje
godišnje
godišnje
godišnje

Poslovne jedinice u sastavu pravnih osoba iz prethodnog stavka ovog članka
plaćaju 35% propisanog poreza na tvrtku.
Pravne osobe sa sjedištem izvan područja Grada Donjeg Miholjca, te poslovne
jedinice u njihovom sastavu plaćaju porez na tvrtku ili naziv u iznosu 2.000,00 kuna,
a ako se bave proizvodnom djelatnošću 1.000,00 kuna godišnje.

b) FIZIČKE OSOBE
Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost s područja trgovine i
ugostiteljstva plaćaju porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 1.000,00 kuna.
Ostale fizičke osobe plaćaju porez na tvrtku ili naziv u iznosu 500,00 kuna.
Za svaki izdvojeni objekt plaća se 35% propisanog poreza na tvrtku ili naziv iz
točke b) stavak 1. i 2. ovog članka.

Članak 26.
Porez na tvrtku odnosno naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave
rješenja o razrezu tog poreza za tekuću godinu.
Članak 27.
Obveznik poreza na tvrtku odnosno naziv dužan je promjenu imena tvrtke i
svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza, prijaviti tijelu uprave Grada
Donjeg Miholjca u čijem su djelokrugu poslovi financija u roku 15 dana od upisa u
registar, odnosno nastale promjene.

Oslobañanje plaćanja poreza na tvrtku
Članak 28.
a) Poduzetnici početnici (pravne i fizičke osobe) oslobañaju se poreza na tvrtku
i to:
- u 1. godini poslovanja
- u 2. godini poslovanja
- u 3. godini poslovanja

100%
75%
50%.
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Oslobañanja iz prethodnog stavka ovog članka ne odnose se na poduzetnike
koji se bave ugostiteljskom djelatnošću ili trgovinom mješovitom robom.
b) Postojeći poduzetnici koji su u prethodnoj godini više zaposlili:
- 5 do 10 radnika, oslobañaju se poreza na tvrtku
25%,
- 11 do 25 radnika, oslobañaju se poreza na tvrtku
50%,
- više od 25 rdnika, oslobañaju se poreza na tvrtku 100%.
Članak 29.
Porezni obveznici iz članka 17. točke b) ove Odluke obvezni su tijelu uprave
Grada Donjeg Miholjca u čijem su djelokrugu poslovi financija dostaviti obrazac PK i
RAD-1G do 31. ožujka tekuće godine.
Članak 30.
Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na
tvrtku.
Članak 31.
Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju državna tijela, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, fondovi, političke stranke i pravne osobe iz područja
društvenih djelatnosti.
7. Porez na korištenje javnih površina

Članak 32.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste
javne površine.
Članak 33.
Porez na korištenje javne površine za postavljanje svih vrsta kioska plaća se
godišnje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu tog poreza za tekuću
godinu, u visini kako slijedi:
I ZONA
II ZONA
III ZONA

2.000,00 kn
1.500,00 kn
1.000,00 kn

Članak 34.
Porez na korištenje javnih površina plaća se mjesečno u roku od 15 dana po
ispostavljenim mjesečnim terećenjima u mjesecu koji prethodi mjesecu obračuna:
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1. za postavljanje ljetnih vrtova i terasa ispred ugostiteljskih objekata (radnji) u
iznosu od:
20,00 kn/m2
13,00 kn/m2
11,00 kn/m2

I ZONA
II ZONA
III ZONA
2. za cirkuse, zabavne parkove i slično
3. za postavljanje automata za sladoled,
pečenje kestena, kukuruza i slično

5,00 kn/m2
80,00 kn/m2

Članak 35.
Porez na korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih panoa plaća se
godišnje u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o razrezu tog poreza u visini
kako slijedi:
- reklamni pano do 2 m2
500,00 kn
1.000,00 kn
- reklamni pano površine veće od 2 m2
- za košenje livade, ispašu i sl.
50,00 kn
- za korištenje javnih površina za parkiralište
100,00 kn
Članak 36.
Obveznici poreza za korištenje javnih površina za postavljanje šatora za
obavljanje ugostiteljskih usluga plaćaju porez za korištenje javnih površina – dnevno
za šator veličine:
- do 25 m2
- od 25 m2 do 50 m2
- od 50 m2 i više

300,00 kn
500,00 kn
700,00 kn
Članak 37.

Obveznici poreza na korištenje javnih površina za postavljanje štandova za
prodaju robe na prigodne dane, kao što su Dan grada, blagdan Velike gospe, Dan
mrtvih, Božić, Uskrs, Nova godina i slično, plaćaju porez na korištenje javne površine
dnevno u iznosu od 100,00 kuna.
Članak 38.
Obveznici poreza za korištenje javnih površina koji koriste javnu površinu za
prodaju poljoprivrednih proizvoda, cvijeća i božićnih jelki plaćaju porez na korištenje
javnih površina dnevno 15,00 kuna.
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III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
Poslove utvrñivanja, nadzora i naplate gradskih poreza, obavlja tijelo uprave
Grada Donjeg Miholjca u čijem su djelokrugu poslovi financija.
Članak 40.
Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o općinskim porezima
(„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 1/95.).
Članak 41.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2002. godine, osim
članka 9. do 14. Odluke (porez na neobrañeno obradivo zemljište) i članka 21. do 25.
Odluke koji se primjenjuju od 01. siječnja 2003. godine.

PREDSJEDNICA GRADSKOG
VIJEĆA:
Dubravka Babić,ing.grañ.v.r.
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301.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 363-03/01-01/47
Ur.broj: 2115/01-01-01-1
Donji Miholjac, 30. listopada 2001.
Na osnovi članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00. i 59/01.) i članka 16. Statuta Grada Donjeg
Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/98), Gradsko vijeće Grada
Donjeg Miholjca na 4.sjednici održanoj dana 30. listopada 2001. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br.
5/00.) u članku 1. alineji g) ispred riječi „uvjeti“ dodaje se riječ „opći“.
Iza alineje g) dodaje se nova alineja h) koja glasi:
„izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
oslobañanja od plaćanja komunalne naknade.“
Iza alineja h) dodaje se nova alineja i) koja glasi:
„rokovi plaćanja komunalne naknade.“
Članak 2.
U članku 2. stavku 1. iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:
„- održavanje groblja i krematorija“.
Dosadašnja alineja 5. postaje alineja 6.
Članak 3.
U članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade
ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine,
ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima na području Grada
Donjeg Miholjca.“
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Članak 4.
U članku 10. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobañanja od plaćanja komunalne
naknade za podmirenje toga iznosa sredstava Grad Donji Miholjac osigurat će
sredstva u proračunu iz izvora utvrñenih posebnim zakonom.“
Članak 5.
U članku 13. stavak 1. riječi „do 31. siječnja“ zamijenjuju se riječima: „do 31.
ožujka“.
U stavku 2. iza riječi: „mjesečni iznos komunalne naknade“ stavlja se zarez i
dodaju riječi: „osim za nekretnine iz članka 6. stavak 2. ove Odluke.“
Stavak 3. istog članka koji glasi:
„Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasniej do 20-og u mjesecu za
tekući mjesec.“ – briše se.
Članak 6.
Iza članka 13. dodaje se novi podnaslov: i) „rokovi plaćanja komunalne
naknade“, te novi članak 13a koji glasi:
„Komunalna naknada plaća se kvartalno, a obveza dospjeva zadnji dan u
mjesecu.“
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:
Dubravka Babić,ing.grañ.,v.r.
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302.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/01-01/48
Ur.broj: 2115/01-01-01-1
Donji Miholjac, 30. listopada 2001.

Na osnovi članka 23. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00. i 59/01.) i članka 16. Statuta Grada
Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/98), Gradsko vijeće
Grada Donjeg Miholjca na 4.sjednici održanoj dana 30. listopada 2001. godine,
donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“
br. 5/00. i 6/00) u članku 1. stavku 1. podstavku 4. ispred riječi „uvjeti“ dodaje se riječ
„opći“.
Iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:
„- izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili
djelomičnog oslobañanja od plaćanja komunalnog doprinosa.“
Članak 2.
U članku 2. stavku 2. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:
„- groblja i krematorije.“
Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

Članak 3.
Članak 9. mijenja se i glasi:
„Visina komunalnog doprinosa odreñuje se prema zonama kako slijedi:
I.
ZONA
30,00 kn/m3
II.
ZONA
25,00 kn/m3
III. ZONA
20,00 kn/m3
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Članak 4.
U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Rješenje o komunalnom doprinosu donosi upravno tijelo jedinice lokalne
samouprave nadležno iz komunalnog gospodarstva, na temelju ove odluke u
postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.“
U stavku 2. podstavak 4. mijenja se i glasi:
„- popis i rok izgradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture.“
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„oveza plaćanja komunalnog doprinosa po rješenju iz stavka 1. ovog članka
počinje teći do dana konačnosti akta na temelju kojeg se može graditi.“
Članak 6.
Članak 12. mijenja se i glasi:
„Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost Grada Donjeg Miholjca i
sam snositi troškove gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture iz članka 2.
stavka 2. ove Odluke te da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnoga
doprinosa, pod uvjetima utvrñenim pisanim ugovorom s Gradom Donji Miholjac“.
Članak 7.
U članku 13. podstavcima 1, 2, 3, 4, 5. i 6. riječi „rješenja“ zamjenjuju se
riječima „akta na temelju kojeg se može graditi.“
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
PREDSJEDNICA GRADSKOG
VIJEĆA:
Dubravka Babić,ing.grañ.,v.r.
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303.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 012-03/01-01/01
Ur.broj: 2115/01-01-01-2
Donji Miholjac, 30. listopada 2001.

Na temelju članka 10. stavak 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01.) i članka 5. i 16. Statuta Grada Donjeg
Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/98), Gradsko vijeće Grada
Donjeg Miholjca na 4.sjednici održanoj dana 30. listopada 2001. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Grada
Donjeg Miholjca

Članak 1.
Odluka o grbu i zastavi Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 57/97) mijenja se prema odredbama ove Odluke.

Članak 2.
U članku 19. stavak 1. alineja 2. mijenja se tako da glasi:
„na zahtjev fizičkih i pravnih osoba predlaže Poglavarstvu Grada Donjeg
Miholjca davanje odobrenja za uporabu grba i zastave Grada, odnosno prijedlog o
unošenju pridjeva „gradskih“ u ime pravnih osoba ili drugih udruga u smislu odredaba
ove Odluke.“

Članak 3.
Članak 20. mijenja se tako da glasi:
„Fizička ili pravna osoba smije rabiti grb, zastavu, ime grada u svrhu dopuštenu
ovom Odlukom, odnosno reproducirati ga i aplicirati u druge sadržaje, pod uvjetom
da zatraži i dobije prethodno odobrenje Gradskog poglavarstva Grada Donjeg
Miholjca.

Službeni glasnik br. 10/01.

Strana 619.

Zahtjev iz prethodnog stavka mora biti obrazložen i dokumentiran idejnim,
likovnim rješenjem uporabe grba, odnosno zastave, za koju se traži odobrenje.
Zahtjev se podnosi Gradskom poglavarstvu Grada Donjeg Miholjca.
Uz zahtjev se obvezno prilaže opis namjene za koju će grb koristiti (ugradnja u
proizvod, izrada proizvoda kao suvenira, izradu grba, uporabu u službenim aktima i
dr.).
Odluka Gradskog poglavarstva Grada Donjeg Miholjca je konačna.“

Članak 4.
U članku 21. stavak 2. mijenja se tako da glasi:
„ukoliko tijelo ili osobe iz prethodnog stavka ne postupe po zahtjevu Odbora,
Odbor će predložiti Gradskom poglavarstvu Grada Donjeg Miholjca pokretanje
odgovarajućeg upravnog ili prekršajnog postupka.“

Članak 5.

U članku 22. stavak 1. točka 2. mijenja se tako da glasi:
„2. ako uporabi grb bez odobrenja Gradskog poglavarstva suprotno članku 20.
Odluke.“

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca.“
PREDSJEDNICA GRADSKOG
VIJEĆA:
Dubravka Babić,ing.grañ.,v.r.
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304.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ br. 3/98), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 4.sjednici
održanoj dana 30. listopada 2001. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Odbora
za rad i suradnju sa civilnim sektorom

Članak 1.
Osniva se Odbor za rad i suradnju sa civilnim sektorom (u daljnjem tekstu:
Odbor).

Članak 2.
U Odbor iz članka 1. ove Odluke imenuju se:
1. Zoran Kovač, član
2. Zlatko Risek, član
3. Mira Pintarić, član
4. Marko Jurinjak, član
5. Boris Kopić, član.

Članak 3.
Zadaća Odbora je u roku od 15 dan aod dana donošenja ove Odluke, izraditi
prijedlog programa rada i suradnje sa civilnim sektorom za Grad Donji Miholjac, te na
prvoj utemeljiteljskoj sjednici Odbora izabrati predsjednika Odbora.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG
VIJEĆA:
Dubravka Babić,ing.grañ.,v.r.

Službeni glasnik br. 10/01.
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305.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 604-01/01-01/01
Ur.broj: 2115/01-02-01-2
Donji Miholjac, 18. listopada 2001.

Na temelju članka 11. Pravilnika o odobravanju kredita studentima za izobrazbu
u odreñenomzanimanju („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 6/96. i 4/97.)
Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 9.sjednici održanoj dana 18.
listopada 2001. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Komisije
za odobravanje kredita za izobrazbu
u odreñenom zanimanju

I.
U Komisiju za odobravanje kredita za izobrazbu u odreñenom zanimanju
imenuju se:
1. Dražen Ćosić, za predsjednika
2. Spomenka Drašinac-Kurtagić, za člana,
3. Darko Samardžić, za člana.

II.
Zadaće Komisije utvrñene su Pravilnikom o odobravanju kredita studentima za
izobrazbu u odreñenom zanimanju.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Nedeljko Kovačić,dipl.oec. v.r.

Službeni glasnik br. 10/01.
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306.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 363-01/01-01/50
Ur.broj: 2115/01-02-01-2
Donji Miholjac, 18. listopada 2001.

Na temelju članka 68. i 72. Pravilnika o minimalno-tehničkim uvjetima za
poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima
za prodaju robe izvan prostorija („Narodne novine“ br. 37/98.) i članka 29. Statuta
Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/98), Gradsko
poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 9.sjednici održanoj dana 18. listopada 2001.
godine, donosi

ODLUKU
o utvrñivanju lokacije i davanju odobrenja za
prodaju roba na klupama i putem
pokretnih prodavača

Članak 1.
Utvrñuje se lokacija za prodaju roba na klupama (izvan tržnice) i putem
pokretnih prodavača (prodaja iz vozila) na dijelu k.č.br. 791/2 površine cca 610 m2.

Članak 2.
KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac daje se da na lokaciji iz članka 1. ove Odluke u
skladu sa odredbama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne
prostorije u kojima se odvija trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju
robe izvan prostorija („Narodne novine“ br. 37/98.), može organizirati prodaju roba na
klupama i prodaju roba putem pokretnih prodavača zainteresiranim pravnim i fizičkim
osobama koje ispunjavaju uvjete iz citiranog Pravilnika.
KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac daje se ovlaštenje za izdavanjem pojedinačnih
odobrenja za prodaju roba na klupama na lokaciji iz članka 1. ove Odluke, temeljem
svojih internih akata.

Službeni glasnik br. 10/01.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

GRADONAČELNIK:
Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r.
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307.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 373-02/01-01/02
Ur.broj: 2115/01-02-01-4
Donji Miholjac, 18. listopada 2001.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ br. 3/98), Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na
9.sjednici održanoj dana 18. listopada 2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
I.
Ugovoreni poslovi na sanaciji stolarije dvorca Mailath, koje je vodio
Konzervatorski odjel u Osijeku u 2000. godini trebaju se završiti u visini ugovorenog
iznosa sa Ministarstvom kulture.

II.
U skladu sa Ugovorom izmeñu Grada Donjeg Miholjca i Ministarstva kulture za
2001. godinu, Grad će izabrati najpovoljnijeg izvoñača za nastavak obnove stolarije,
a sukladno provedenom postupku u kojem je tvrtka „Zitex“ dala najnižu i time
najpovoljniju ponudu.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r.

Službeni glasnik br. 10/01.
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308.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 361-01/01-01/51
Ur.broj: 2115/01-02-01-2
Donji Miholjac, 18. listopada 2001.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ br. 3/98), Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na
9.sjednici održanoj dana 18. listopada 2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
I.

Daje se suglasnost KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac za iznajmljivanje vage na
tržnici uz naknadu od 5,00 kuna po vagi za jedan dan iznajmljivanja.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u
„Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r.
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309.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 363-01/01-01/39
Ur.broj: 2115/01-02-01-5
Donji Miholjac, 22. listopada 2001.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ br. 3/98), Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na
10.sjednici održanoj dana 22. listopada 2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
I.

Nedeljko Kovačić, gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, kao predstavnik
Grada, imenuje se u Povjerenstvo za izbor najpovoljnijeg ponuditelja iz Programa
radova za zaštitu voda i programa za korištenje voda, čiji investitor je KG „Park“
d.o.o. Donji Miholjac.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r.

Službeni glasnik br. 10/01.
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IZDAJE:

Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
Glavni i odgovorni urednik: Valent Poslon, upr. iur.,
Godišnja pretplata iznosi 150,00 kuna
Uplata se vrši na broj računa 33230-630-287
Proračun Grada Donjeg Miholjca
ŠIFRA. 21 7803 + matični broj
sa naznakom za: “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”

