Službeni
glasnik Grada
Donjeg
Miholjca
Godina IV.

Donji Miholjac, 05. ožujka 2001.

Broj: 1.

212.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 944-17/01-01/12
Ur.broj: 2115/01-01-01-01
Donji Miholjac, 19. veljače 2001.
Na temelju članka 286. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima ("Narodne novine" br. 91/96.) i članka 16. Statuta Grada Donjeg
Miholjca, Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 25. sjednici održanoj dana
19. veljače 2001. godine donosi

ODLUKU
o načinu osnivanja prava grañenja
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrñuje se potreba osnivanja prava grañenja radi
izgradnje objekata carinskog terminala i objekata koji će služiti u svrhu carinjenja
roba u vanjsko-trgovinskom prometu, postupak i način osnivanja prava grañenja,
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uvjeti za osnivanje prava grañenja, zaštita prava grañenja i posljedica prava
grañenja.
Članak 2.
Utvrñuje se da je u interesu Grada Donjeg Miholjca, gospodarstva i
grañana gradnjom objekata koji će služiti u svrhu carinjenja roba u vanjskotrgovinskom prometu, kao i pratećih djelatnosti koje iz ovog posla mogu ostvariti
svoj pravni i gospodarski interes.
Sukladno javnom interesu izraženom u st. 1. ovog članka Grad Donji
Miholjac kao vlasnik grañevinskog zemljišta na dijelu k.č.br. 235 upisanoj u
z.k.ul.br. 2490 k.o. Donji Miholjac osnovati će pravo grañenja temeljem pravnog
posla sa stjecateljem prava grañenja.
Članak 3.
Grad Donji Miholjac utvrñuje da će se za osnivanje prava grañenja
raspisati javni natječaj čije se provoñenje povjerava Povjerenstvu za davanje u
zakup i prodaju grañevinskog zemljšta i zgrada Grada Donjeg Miholjca.
Javni natječaj objaviti će se u sredstvima javnog priopćavanja i na
oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca.
Odreñuje se rok za provoñenje javnog natječaja u trajanju od 8 dana.
Članak 4.
U natječaju će se oglasiti da se pravo grañenja osniva na dijelu k.č.br. 235
u svrhu izgradnje parkirališta za teretna motorna vozila s mostnom vagom i
pratećim sadržajima.
Pravo grañenja na k.č.br. iz prethodnog stavka može steći jedna pravna ili
jedna fizička osoba.
Članak 5.
Pravo grañenja za dio k.č.br. 235 odreñuje se na 20 godina.
Stjecatelj prava grañenja preuzima obvezu da objekt iz članka 4. ove
Odluke izgradi u roku od jedne godine, u protivnom vlasnik zemljišta može tražiti
ukidanje prava grañenja ako nositelj toga prava ne izgradi objekt u utvrñenom
roku.
Stjecatelj prava grañenja dužan je vlasniku zemljišta plaćati naknadu u
visini početnog iznosa postotka od naplaćene parkirališne naknade i to:
od 1 do 5 godina
30% od naplaćene naknade
od 6 do 10 godina
45% od naplaćene naknade
od 11 do 15 godina
60% od naplaćene naknade
od 16 do 20 godina
80% od naplaćene naknade

Način obračuna i plaćanja naknade odrediti će se ugovorom o pravu
grañenja.
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Članak 6.

Grad Donji Miholjac kao osnivač prava grañenja suglasan je da se pravo
grañenja upiše kao teret u istom z.k.ul., a da se kao posebno zemljišno knjižno
tijelo upiše u posjedovnicu za ovu svrhu osnovanog zemljišno-knjižnog uloška u
korist stjecatelja prava grañenja, te da se stjecatelj prava grañenja upiše u
vlastovnicu novoosnovanog z.k.ul.
Članak 7.
Sa stjecateljem prava grañenja sklopiti će se ugovor o osnivanju prava
grañenja.
Članak 8.
Pravo grañenja prestaje nakon proteka roka iz ugovora, kao i iz razloga
predviñenih Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Članak 9.
Prestankom prava grañenja uspostavlja se načelo jedinstva svih
nekretnina na dijelu k.č.br. koja je bila predmet prava grañenja.
Ugovorom će se urediti način uspostavljanja načela jedinstva svih
nekretnina na dijelu k.č.br. koja je bila predmet prava grañenja kojom se
stjecatelj prava grañenja odriče prava naknade za uložena sredstva u izgradnju
svih objekata na zemljištu.
U postupku uspostavlja načela jedinstva nekretnina iz st. 1. ovog članka
Grad ne može otuñiti nekretnine upisane na dijelu k.č.br. 235.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Mirko ðebić,ing.polj.,v.r.
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213.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 944-01/01-01/19
Ur.broj: 2115/01-012-01-1
Donji Miholjac, 19. veljače 2001.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00. i 73/00.) i članka 16. Statuta
Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98.),
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 25. sjednici održanoj dana 19. veljače
2001. godine, donosi

ODLUKU
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuje se prestanak važenja slijedećih akata:
a) Odluke o uvjetima i načinu prodaje neizgrañenog grañevinskog
zemljišta u vlasništvu Općine Donji Miholjac ("Službeni glasnik"
br. 4/96) i
b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu prodaje
neizgrañenog grañevinskog zemljišta u vlasništvu općine Donji
Miholjac ("Službeni glasnik br. 6/96.)
c) Odluke o uvjetima i načinu prodaje šest garaža u vlasništvu Općine
Donji Miholjac u Donjem Miholjcu, Trg Ante Starčevića 2. ("Službeni
glasnik" br. 4/96.),
d) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu prodaje
šest garaža u vlasništvu Općine Donji Miholjac, u Donjem Miholjcu,
Trg Ante Starčevića 2. ("Službeni glasnik" br. 6/96.)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u
"Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG

VIJEĆA:
Mirko ðebić,ing.polj.,v.r.
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214.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/01-01/09
Ur.broj: 2115/01-01-01-3
D.Miholjac, 19. veljače 2001.

Na temelju čl. 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
D.Miholjca” br. 3/98.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 25. sjednici
održanoj dana 19. veljače 2001. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju sporazumnog prestanka
Ugovora o koncesiji za obavljanje
djelatnosti javne rasvjete
I.
Prihvaća se sporazumni prestanak Ugovora o koncesiji za obavljanje
djelatnosti javne rasvjete klasa: 363-01/98-01/04, ur.broj: 2115/01-02-98-4 od 21.
kolovoza 1998. godine.
II.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca gosp. Krunoslav
Kovačević da u ime Grada Donjeg Miholjca s Hrvatskom elektroprivredom d.d.
DP "Elektroslavonija Osijek", Osijek, Šetalište Kardinala F.Šepera 1a. sklopi
sporazum o prestanku Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti javne
rasvjete.
Sporazum o prestanku Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti javne
rasvjete prilaže se ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Slubenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca”.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Mirko ðebić,ing.polj.,v.r.
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215.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 423-05/01-01/01
Ur.broj: 2115/01-01-01-02
Donji Miholjac, 19. veljače 2001.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 25.
sjednici održanoj dana 19. veljače 2001. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o provedenom stečajnom
postupku nad KG "Park" d.o.o. Donji Miholjac u stečaju
I.
Usvaja se Informacija o provedenom stečajnom postupku nad KG "Park"
d.o.o. Donji Miholjac - u stečaju, koju je podnio stečajni upravitelj dr. sc. Zlatko
Lacković.
II.
U skladu sa Programom preustroja u KG "Park" d.o.o. Donji Miholjac - u
stečaju usvojenim od strane vjerovnika u stečaju koji se vodi pred Trgovačkim
sudom u Osijeku urediti će se meñusobni odnosi izmeñu osnivača - vlasnika
poslovnih udjela i to: Grada Donjeg Miholjca i Javnog poduzeća Hrvatske vode
Zagreb.
Meñusobni odnosi urediti će se Društvenim ugovorom u skladu sa
Zakonom o trgovačkim društvima.
III.
Sukladno visini osnivačkog uloga u kapitalu društva, Društvenim
ugovorom urediti će se sastav Skupštine i Nadzornog odbora, način odlučivanja
na tijelima Društva, način raspolaganja poslovnim udjelima, mogućnost
povećanja temeljnog kapitala, način podjele dobiti i pokrivanje gubitaka, način

prestanka Društva, te druga pitanja koja se u skladu sa Zakonom o trgovačkim
društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu trebaju urediti.
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IV.

Članovi Skupštine KG "Park" d.o.o. Donji Miholjac izabrani na sjednici
Gradskog vijeća koji su ovu dužnost obavljali do otvaranja stečajnog postupka,
po okončanju stečaja, predstavljat će Grad Donji Miholjac kao njegovi članovi u
novoustrojenoj Skupštini KG "Park" d.o.o. Donji Miholjac.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada
Donjeg Miholjca kao jednog od suosnivača Društva potpiše Društveni ugovor s
JP "Hrvatske vode" Zagreb.
V.
Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Mirko ðebić,ing.polj.,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 944-01/01-01/21
Ur.broj: 2115/01-02-01-1
D.Miholjac, 15. veljače 2001.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik
Grada D.Miholjca” br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 54.
sjednici održanoj dana 15. veljače 2001. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU U ZAKUP DIJELA NEKRETNINA
U K.O. PODGAJCI PODRAVSKI, U SVRHU
KOSIDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom odreñuje se davanje u zakup dijela nekretnina u
vlasništvu Grada Donjeg Miholjca u k.o. Podgajci Podravski, u svrhu kosidbe,
putem usmenog javnog nadmetanja, kako slijedi:
- dio k.č.br. 7 (kod Markovog konaka), trajanje zakupa 1 godina,

- dio k.č.br. 197 (groblje), trajanje zakupa 1 godina,
- dio k.č.br. 310 (nogometno igralište - malo), trajanje zakupa 1 godina,
- dio k.č.br. 310 (nogometno igralište - veliko), trajnje zakupa 1 godina,
- dio k.č.br. 310 (nogometno igralište - ispred svlačionice), trajanje
zakupa 1 godina.
Službeni glasnik br. 1/01.
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Članak 2.
Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju fizičke i pravne osobe s
prebivalištem, odnosno registrirane u Republici Hrvatskoj.
Članak 3.
Usmeno javno nadmetanje održati će se 3. veljače 2001. godine (subota),
s početkom u 20,00 sati, na licu mjesta u Podgajcima Podravskim - Vatrogasni
dom.
Članak 4.
Usmeno javno nadmetanje provesti će Povjerenstvo za provoñenje
usmenog javnog nadmetanja Grada Donjeg Miholjca u sastavu:
1. Antun Petrović, za predsjednika,
2. Stanislav Bogdanić, za člana
3. Jerko Petrović, za člana.
Članak 5.
Prije početka usmenog javnog nadmetanja Povjerenstvo će na prijedlog
Mjesnog odbora Podgajci Podravski utvrditi početne iznose zakupnine u svrhu
kosidbe za svaku pojedinu nekretninu.
Članak 6.
Sudionik javnog nadmetanja koji uspije u nadmetanju dužan je zaključiti
ugovor o zakupu s Gradom Donji Miholjac, a postignuti iznos zakupnine uplatiti u
roku 8 dana od dana sklapanja ugovora na račun proračuna Grada Donjeg
Miholjca.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u
"Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dr.vet.med.,v.r.
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217.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-10/01-01/01
Ur.broj: 2115/01-02-01-1
D.Miholjac, 15. veljače 2001.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca” br. 3/98) i članka 8. Odluke o izvršenju Proračuna za
1999. godinu (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 6/98.) Gradsko
poglavarstvo Grada D.Miholjca na 54. sjednici održanoj dana 15. veljače 2001.
godine donosi

ODLUKU
Članak 1.
Srednjoj školi u Donjem Miholjcu odobrava se financijska pripomoć u
iznosu od 1.200,00 kuna za organizaciju ñačke ekskurzije.
Članak 2.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Odsjeku za financije i proračun Grada
Donjeg Miholjca.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca.”
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dr.vet.med.,v.r.
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218.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 370-01/01-01/06
Ur.broj: 215/01-02-01-02
Donji Miholjac, 5. ožujka 2001.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca, na 55.
sjednici održanoj dana 5. ožujka 2001. godine donosi

ODLUKU
o uvjetima i mjerilima za odobravanje kupnje
stanova iz "Programa socijalno-poticane
stanogradnje"
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuje se:
- uvjeti i mjerila za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se
grade po "Programu socijalno-poticane stanogradnje" (u daljnjem
tekstu: Program),
- lokacija na kojoj će se graditi stanovi.
Članak 2.
Kupac koji zadovoljava uvjete i mjerila iz ove Odluke ostvaruje mogućnost
kupnje stana koji će se graditi prema Programu na području Grada Donjeg
Miholjca.
Grad Donji Miholjac putem javnog poziva objavljenog u sredstvima javnog
priopćavanja daje mogućnost podnošenja zahtjeva za kupnju stana.
Članak 3.
Prava na podnošenje zahtjeva za kupnju stana ima hrvatski državljanin s
prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca, ako on i članovi njegovog
obiteljskog domaćinstva nemaju stan, kuću ili kuću za odmor u privatnom
vlasništvu, da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne

koriste stan u vlasništvu pravne osobe bez valjanog pravnog osnova, kao i da on
i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu otkupili stan po
odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti
prodali trećoj osobi.
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Članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga
člana smatraju se bračni drug, potomak, roditelji i osobe koje podnositelj prema
Zakonu izdržava ili mu pruža nužnu njegu i pomoć samo dok potreba za nužnu
njegu i pomoć traje.
Područje Grada Donjeg Miholjca terminološki se razgrañuje na uže i šire
područje. Pod užim područjem Grada Donjeg Miholjca, podrazumijeva se
područje koje prema Zakonu o teritorijalnom ustrojstvu jedinica lokalne
samouprave pripada Gradu Donjem Miholjcu.
Pod širim područjem Grada Donjeg Miholjca podrazumijeva se područje
bivše Općine Donji Miholjac.
Članak 4.
Odobravanje zahtjeva za kupnju stana obavlja se temeljem liste reda
prvenstva (u daljnjem tekstu:lista), rañene prema ovoj Odluci.
Lista se utvrñuje na temelju provedenog javnog natječaja.
Članak 5.
Lista se utvrñuje uz primjenu slijedećih kriterija:
1. vrijeme prebivanja na području Grada Donjeg Miholjca,
2. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog
domaćinstva (prosječni mjesečni prihodi),
3. stambeni status,
4. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
5. školska sprema podnositelja zahtjeva,
6. radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj.
Članak 6.
Bodovi dobiveni po kriterijima navedenim u članku 5. ove Odluke se
zbrajaju, te se na osnovu njih potvrñuje redoslijed na listi.
Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednaki broj bodova, prednost
u ostvarivanja prava na kupnju ima podnositelj koji ima više bodova po osnovi
broja članova obiteljskog domaćinstva.
Članak 7.
Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca osniva Povjerenstvo za
utvrñivanje liste.
Zadaća Povjerenstva je da provodi postupak javnoga natječaja za
utvrñivanje liste, vrši bodovanje primljenih zahtjeva i prijedlog liste objavljuje na
oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Donjeg Miholjca.
Na temelju liste raspoloživih stanova, suglasnosti banke i Ministarstva i
provjere stvarnih uvjeta stanovanja i imovinskog stanja podnositelja zahtjeva,

Povjerenstvo predlaže Gradskom poglavarstvu donošenje zaključka o
odobravanju zahtjeva za kupnju stana grañenog po Programu.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja
Gradska uprava Grada Donjeg Miholjca.
Službeni glasnik br. 1/01.
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Povjerenstvo se sastoji od 5 članova i to 3 predstavnika jedinice lokalne
samouprave, uključujući predsjednika tog Povjerenstva, koje imenuje Grad Donji
Miholjac, te jedan predstavnik Ministarstva kojeg imenuje Ministar, te predstavnik
poslovne banke, koja financijski prati izgradnju, a kojeg pismeno imenuje banka.

Članak 8.
Podnositelju zahtjeva za svaku godinu prebivanja na užem području
Grada Donjeg Miholjca pripada
0,2 boda
Podnositelju zahtjeva za svaku godinu prebivanja na širem području
Grada Donjeg Miholjca pripada
0,1 bod
Članak 9.
Podnositelju zahtjeva na temelju imovinskog stanja njegove obitelji
pripada:
a) za prosječne prihode do 50% prosječne
mjesečne plaće u RH u protekloj godini po
članu domaćinstva
6 bodova
b) za mjesečne prihode 50-75% prosječne
mjesečne plaće u RH u protekloj godini po
članu domaćinstva
5 bodova
c) za mjesečne prihode 75-100% prosječne
mjesečne plaće u RH u protekloj godini po
članu domaćinstva
4 boda
d) za prosječne prihode preko 100% prosječne
plaće u RH u protekloj godini po članu
domaćinstva
3 boda
Članak 10.
Podnositelju zahtjeva na temelju stambenog statusa
obiteljskog domaćinstva pripada:
a) za status najmoprimca sa slobodno ugovorenom
najamninom kod pravne ili fizičke osobe
b) za status najmoprimca sa zaštićenom najamninom
c) ostalo (stanovanje kod roditelja i roñaka)

i njegovog

15 bodova
13 bodova
12 bodova

Članak 11.
Prema broju članova obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva
pripada:

a) samac
b) 2 člana
c) 3 člana
d) 4 člana i više

1 bod
2 boda
6 bodova
10 bodova

Službeni glasnik br. 1/01.
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Članak 12.

Podnositelju zahtjeva na temelju njegove školske spreme pripada:
a) Visoka stručna sprema
5 bodova
b) Viša stručna sprema
3 boda
c) Srednja stručna sprema
2 boda
d) Niža stručna sprema
1 bod
Za svaki viši akademski stupanj obrazovanja pod točkom a) podnositelju
zahtjeva pripada
3 boda.
Članak 13.
Podnositelju zahtjeva za svaku punu godinu radnog staža ostvarenog u
Republici Hrvatskoj pripada
0,2 boda.
Članak 14.
Natječaj za odobravanje zahtjeva za kupnju stana objavjluje se u
sredstvima javnog priopćavanja.
U natječaju moraju biti navedeni svi kriteriji na temelju kojih se vrši
bodovanje i utvrñuje lista iz čl. 5. ove Odluke.
Članak 15.
Podnositelj zahtjeva mora zahtjevu za kupnju stana priložiti:
1. domovnicu,
2. uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu za podnositelja zahtjeva
i članove obiteljskog domaćinstva, ili drugi pravovaljani dokaz
3. vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog
domaćinstva,
4. uvjerenje nadležnog Ureda za katastar za podnositelja zahtjeva i
članove obiteljskog domaćinstva o posjedovanju ili neposjedovanju
nekretnina, te izvadak iz zemljišnih knjiga Općinskog suda u Donjem
Miholjcu,
5. ovjereni prijepis podataka o radnom stažu iz radne knjižice podnositelja zahtjeva,
6. potvrde o mjesečnim primanjima svih članova obiteljskog domaćinstva,
7. ostale dokumente kojima dokazuje stambeni i socijalni status.
Članak 16.

Za zahtjeve koji su nepotpuni, Povjerenstvo će odrediti rok od 15 dana da
se upotpune s potrebnom dokumentacijom.
Ukoliko se nakon proteka roka od 15 dana zahtjev ne upotpuni, isti se
neće razmatrati.
Službeni glasnik br. 1/01.
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Članak 17.

Lista prvenstva sadrži:
- redni broj,
- prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva i JMBG,
- broj bodova po pojedinim osnovama i mjerilima za svakog
podnositelja zahtjeva,
- ukupan zbroj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,
- mjesto i datum utvrñivanja liste.
Članak 18.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrñeni redoslijed na
prijedlog liste i obavljenog bodovanja.
Prigovor se podnosi Gradskom poglavarstvu Grada D.Miholjca u roku od
8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste.
Konačnu listu utvrñuje Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca.
Članak 19.
U Zaključku o odobravanju zahtjeva za kupnju stana navodi se:
1. prezime i ime, te JMBG osobe kojoj se zahtjev odobrava,
2. podatak o stanu (zgrada, ulica, površina stana i dr.),
3. podatke iz suglasnosti banke, odnosno Ministarstva,
4. obveza zaključivanja predugovora o kupnji stana.
Članak 20.
Ako se za kupnju istog stana natječe više grañana koji ispunjavaju
utvrñene uvjete, prednost ima onaj čije obiteljsko domaćinstvo ima više članova.
Članak 21.
Gradsko poglavarstvo ovlašćuje gradonačelnika da u skladu s Odlukom
sklopi ugovor o meñusobnim pravima i obvezama koji će se potpisati izmeñu
Republike Hrvatske po Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo i
Grada Donjeg Miholjca.
Članak 22.
Uputstva za primjenu ove Odluke po potrebi daje Gradska uprava Grada
Donjeg Miholjca.
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u
"Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca."

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dr.vet.med.,v.r.
Službeni glasnik br. 1/01.
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219.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 945-01/01-01/
Ur.broj: 2115/01-02-01-1
D.Miholjac, 05. ožujka 2001.

Na temelju članka 29. Statuta Grada D.Miholjca (“Službeni glasnik Grada
D.Miholjca” br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 55. sjednici
održanoj dana 05. ožujka 2001. godine donosi

ODLUKU
Članak 1.
Grañanima Grada Donjeg Miholjca koji su do sada obrañivali zemljište
voćnjaka u velikom parku pogodno za poljoprivrednu obradu odobrava se obrada
bez naknade i ove gospodarske godine.
Članak 2.
Grañani iz članka 1. ove Odluke dužni su zemljište koje će obrañivati
predati u posjed Gradu Donjem Miholjcu po skidanju usjeva, a najkasnije do 15.
listopada 2001. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u
“Službenom glasniku Grada D.Miholjca”.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dr.vet.med.,v.r.

Službeni glasnik br. 1/01.
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220.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-10/01-01/03
Ur.broj: 2115/01-02-01-2
D.Miholjac, 05. ožujka 2001.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca” br. 3/98.) i članka 8. Odluke o izvršenju proračuna za
2001. godinu Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”
br. 6/00.), Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 55. sjednici održanoj
dana 05. ožujka 2001. godine donosi

ODLUKU
I.
Osnovnoj školi "Hrvatski sokol" iz Podgajaca Podravskih odobrava se
financijska pripomoć u sklopu akciju prikupljanja novčanih sredstava za učenika
Martina Jendroka u iznosu od 4.000,00 kuna neto.
II.
Iznos iz točke I. ove Odluke isplatiti će se iz sredstava tekuće rezerve
Proračuna Grada Donjeg Miholjca na žiro-račun OŠ "Hrvatski sokol" Podravski
Podgajci kod Slavonske banke d.d. Osijek 33230-621-42, Podružnice D.Miholjac
s pozivom na br. 05 - 80402062-15422.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Odsjeku za proračun i financije Grada
Donjeg Miholjca.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenom glasniku Grada D.Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:

Krunoslav Kovačević,dr.vet.med.,v.r.

Službeni glasnik br. 1/01.
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221.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-10/01-01/02
Ur.broj: 2115/01-02-01-2
D.Miholjac, 05. ožujka 2001.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca” br. 3/98.) i članka 8. Odluke o izvršenju proračuna
Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 6/00.),
Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 55. sjednici održanoj dana 05.
ožujka 2001. godine donosi

ODLUKU
I.
Nenadu Čošić iz Donjeg Miholjca, Vukovarska 18a. odobrava se
financijska pripomoć za izdavanje prve samostalne knjige pjesama u iznosu od
2.000,00 kuna neto.
II.
Iznos iz točke I. ove Odluke isplatiti će se iz sredstava tekuće rezerve
Proračuna Grada Donjeg Miholjca na žiro-račun gosp. Nenada Čošića iz
D.Miholjca, kod Slavonske banke žr.br. 32000003726.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Odsjeku za proračun i financije Grada
Donjeg Miholjca.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
“Službenom glasniku Grada D.Miholjca”.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dr.vet.med.,v.r.

Službeni glasnik br. 1/01.
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222.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 363-01/01-01/01
Ur.broj: 2115/01-02-01-2
D.Miholjac, 05. ožujka 2001.
Na temelju članka 29. Privremenog Statuta Grada Donjeg Miholjca
(“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 1/97.) i članka 8. Odluke o izvršenju
Proračuna za 2001. godinu (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 6/00.),
Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 55. sjednici održanoj dana 05. ožujka
2001. godine donosi

ODLUKU
Članak 1.
Stanarima naselja Majur odobrava se postavljanje stupa javne rasvjete
kod kućnog broja 13. (iza skladišta Limexa).
Članak 2.
Odobrava se priključenje jednog rasvjetnog tijela na javnu rasvjetu na
zgradi Prilaz stadionu 12.
Članak 3.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Komunalnoj službi Grada Donjeg Miholjca.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u
“Službenom glasniku Grada D.Miholjca.”
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dr.vet.med.,v.r.

Službeni glasnik br. 1/01.
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223.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-10/01-01/04
Ur.broj: 2115/01-02-01-2
D.Miholjac, 05. ožujka 2001.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca” br. 3/98.) i članka 8. Odluke o izvršenju proračuna
Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 6/00.),
Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 55. sjednici održanoj dana 05.
ožujka 2001. godine donosi

ODLUKU
I.
Nadi Parañiković iz Donjeg Miholjca, S.Radića 22. odobrava se
financijska pripomoć za izdavanje priručnika za nastavni program studenata i
proizvoñača povrća "Osnove proizvodnje povrća", u iznosu od 2.000,00 kuna
neto.
II.
Iznos iz točke I. ove Odluke isplatiti će se iz sredstava tekuće rezerve
Proračuna Grada Donjeg Miholjca na žiro-račun gñe. Nade Parañiković iz
D.Miholjca, kod Slavonske banke Osijek, P.J. Donji Miholjac na broj 2393000 1000000030 i poziv na broj 8040206 - 320000 - 14990 sa naznakom Sponzoriranje knjige N.P.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Odsjeku za proračun i financije Grada
Donjeg Miholjca.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
“Službenom glasniku Grada D.Miholjca”.

PREDSJEDNIK GRADSKOG

POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dr.vet.med.,v.r.

Službeni glasnik br. 1/01.
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224.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-10/01-01/03
Ur.broj: 2115/01-02-01-2
D.Miholjac, 05. ožujka 2001.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik
Grada D.Miholjca” br. 3/98.) i članka 8. Odluke o izvršenju Proračuna za 2001.
godinu (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 6/00.), Gradsko poglavarstvo
Grada D.Miholjca na 55. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2001. godine donosi

ODLUKU
Članak 1.
Prihvaća se zamolba Srednje škole iz Donjeg Miholjca Opće gimnazije
IVa. razreda, glede organizacije maturalne zabave.
Članak 2.
Za maturalnu zabavu odobrava se IVa. razredu Opće gimnazije Srednje
škole Donji Miholjac financijska pripomoć u iznosu do 2.000,00 kuna.
Članak 3.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Odsjeku za proračun i financije Grada
Donjeg Miholjca.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:

Krunoslav Kovačević,dr.vet.med.,v.r.

Službeni glasnik br. 1/01.
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225.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 351-01/01-01/02
Ur.broj: 2115/01-02-01-2
Donji Miholjac, 15. veljače 2001.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 54.
sjednici održanoj dana 15. veljače 2001. godine donosi

RJEŠENJE
I.
Andrea Ham, mr.sc. iz Donjeg Miholjca, Vukovarska 8. JMBG
2905964305706, tel. 031-632-911 imenuje se za predstavnika Grada Donjeg
Miholjca u Stručno povjerenstvo za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša
Osječko-baranjske županije.
II.
Ovo Rješenje objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dr.vet.med.,v.r.

Službeni glasnik br. 1/01.
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226.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 944-01/01-01/11
Ur.broj: 2115/01-02-01-2
Donji Miholjac, 15. veljače 2001.
Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00. i 73/00.) i članka 29.
Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br.
3/98), Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca, na 54. sjednici održanoj
dana 15. veljače 2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU
GRADA DONJEG MIHOLJCA
I.
Dozvoljava se prodaja dijela nekretnine upisane u z.k.ul.br. 2940 k.o.
Donji Miholjac, koja se sastoji iz k.č.br. 235, u svrhu izgradnje upravne zgrade za
carinjenje roba.
II.
Početni iznos prodajne cijene nekretnine iz točke I. ovog Zaključka iznosi
30 DEM-PHK/m2.
III.
Početni iznos prodajne cijene nekretnine iz točke II. ovog Zaključka ne sadrži
sredstva komunalnog doprinosa i dr. obveze temeljem odredaba posebnih
propisa.
IV.
Prodaju nekretnina iz točke I. ovog zaključka javnim natječajem
prikupljanjem pisanih ponuda izvršit će Povjerenstvo za davanje u zakup i

prodaju grañevinskog zemljišta i zgrada Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
Administrativno-tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo iz stavka I.
ove točke obavlja Odsjek za upravne i opće poslove.

Službeni glasnik br. 1/01.
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V.

Javni natječaj u pravilu sadrži:
a) oznaku, površinu i namjenu nekretnine,
b) podatke o tome tko se može natjecati (fizičke i pravne osobe),
c) početni iznos prodajne cijene nekretnine,
d) visinu i način polaganja jamčevine,
e) dokumentaciju koja se prilaže natječaju,
f) rok podnošenja pisanih ponuda,
g) uvjete i način plaćanja ponudbene prodajne cijene nekretnine,
h) mjesto i vrijeme održavanja javnog natječaja,
i) uvjete za utvrñivanje uspjeha natjecatelja javnog natječaja,
j) rok sklapanja ugovora o prodaji nekretnine.
Javni natječaj iz stavka 1. ove točke obvezatno se objavljuje na oglasnoj
ploči Gradskog poglavarstva, a može se objaviti i putem drugih sredstava javnog
priopćavanja.
VI.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda natjecatelja koja uz
ispunjenje uvjeta javnog natječaja sadrži najviši ponudbeni iznos prodajne cijene
nekretnina.
VII.
Meñusobna prava i obveze ugovornih strana glede prodaje nekretnina iz
točke I. ovog zaključka, utvrñuju se ugovorom o prodaji nekretnina koji u ime
Grada Donjeg Miholjca, kao prodavatelja, zaključuje gradonačelnik s jedne
strane, i kupac, s druge strane, u roku 8 dana od dana utvrñivanja najpovoljnije
ponude.
VIII.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r.

Službeni glasnik br. 1/01.
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227.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 944-01/01-01/11
Ur.broj: 2115/01-02-01-1
Donji Miholjac, 15. veljače 2001.
Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00. i 73/00.) i članka 29.
Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br.
3/98), Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca, na 54. sjednici održanoj
dana 15. veljače 2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
GRADA DONJEG MIHOLJCA
I.
Dozvoljava se prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca,
kako slijedi:
1. Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 2940 k.o. Donji Miholjac,
- k.č.br. 2181, or. u I.Gundulića u površini od 1241 m2,
uz početni iznos prodajne cijene od 16.133,00 DEM-PHK
prema srednjem tečaju NBH, uz namjenu utvrñenu
GUP-om Donji Miholjac - razvoj male privrede
2. Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 3049 k.o. Donji Miholjac,
- k.č.br. 4395/3, pš. u mjestu u površini od 711 m2,
uz početni iznos prodajne cijene od 5.677,00 DEM-PHK
prema srednjem tečaju NBH, uz namjenu utvrñenu
GUP-om Donji Miholjac,
3. Nekretnina upisana u z.k.ul.br. NOVI k.o. Miholjački Poreč,
- k.č.br. 76/3, or. u selu u površini od 414 čhv (1489,01 m2)
uz početni iznos prodajne cijene od 8.189,55 DEM-PHK
prema srednjem tečaju NBH, uz namjenu utvrñenu
Planom ureñenja naselja Miholjački Poreč - razvoj male privrede

Početni iznos prodajne cijene nekretnina iz st. I. ovog Zaključka ne sadrži
sredstva komunalnog doprinosa i dr. obveze temeljem odredaba posebnih
propisa.

Službeni glasnik br. 1/01.
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II.

Prodaju nekretnina iz točke I. ovog zaključka javnim natječajem
prikupljanjem pisanih ponuda izvršit će Povjerenstvo za davanje u zakup i
prodaju grañevinskog zemljišta i zgrada Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
Administrativno-tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo iz stavka I.
ove točke obavlja Odsjek za upravne i opće poslove.
III.
Javni natječaj u pravilu sadrži:
a) oznaku, površinu i namjenu nekretnine,
b) podatke o tome tko se može natjecati (fizičke i pravne osobe),
c) početni iznos prodajne cijene nekretnine,
d) visinu i način polaganja jamčevine,
e) dokumentaciju koja se prilaže natječaju,
f) rok podnošenja pisanih ponuda,
g) uvjete i način plaćanja ponudbene prodajne cijene nekretnine,
h) mjesto i vrijeme održavanja javnog natječaja,
i) uvjete za utvrñivanje uspjeha natjecatelja javnog natječaja,
j) rok sklapanja ugovora o prodaji nekretnine.
Javni natječaj iz stavka 1. ove točke obvezatno se objavljuje na oglasnoj
ploči Gradskog poglavarstva, a može se objaviti i putem drugih sredstava javnog
priopćavanja.
IV.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda natjecatelja koja uz
ispunjenje uvjeta javnog natječaja sadrži najviši ponudbeni iznos prodajne cijene
nekretnina.
V.
Meñusobna prava i obveze ugovornih strana glede prodaje nekretnina iz
točke I. ovog zaključka, utvrñuju se ugovorom o prodaji nekretnina koji u ime
Grada Donjeg Miholjca, kao prodavatelja, zaključuje gradonačelnik s jedne
strane, i kupac, s druge strane, u roku 8 dana od dana utvrñivanja najpovoljnije
ponude.
VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dr.vet.med.,v.r.
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228.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 370-01/01-01/06
Ur.broj: 2115/01-02-01-1
Donji Miholjac, 15. veljače 2001.
Na temelju članka 27. stavak 2., a u svezi s člankom 17. stavak 3. Odluke
o davanju u najam stanova ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98,
4/99. i 2/00.) i članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca,
na 54. sjednici održanoj dana 15. veljače 2001. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o izmjenama Zaključka o utvrñivanju slobodno
ugovorene najamnine
Članak 1.
U Zaključku o utvrñivanju slobodno ugovorene najamnine ("Službeni
glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 1/00.), u točki I. stavak IA, podtočke 6. i 7.
mijenjaju se i glase:
"6. Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 25a, dvosobni stan, površine
48,70 m2 (k.č.br. 214/2) vl. Grada D.Miholjca,
- slobodno ugovorena najamnina: 120 DEM-PHK mjesečno
7. Donji Miholjac, A.Cesarca bb., Stadion - streljana, dvosobni stan
površine 48,00 m2 (k.č.br. 172) vl. Grada Donjeg Miholjca,
- slobodno ugovorena najamnina: 150 DEM-PHK mjesečno."
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca", a primjenjuje se od 1. siječnja 2000. godine.
PREDSJEDNIK GRADSKOG

POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dr.vet.med.,v.r.
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229.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 501-01/01-01/01
Ur.broj: 2115/01-02-01-2
D.Miholjac, 15. veljače 2001.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca” br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca
na 54. sjednici održanoj dana 15. veljače 2001. godine donosi

ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se prijedlog upućen od strane Lovačke udruge "Vidra" Donji
Miholjac u svezi stimulacije odstrijela lisica na području Grada Donjeg Miholjca.
II.
Kao vid stimulacije odstrijela lisica na području Grada Donjeg Miholjca,
Grad Donji Miholjac osigurati će 50,00 kuna za svako odstrijeljeno lisičje grlo.
III.
U Povjerenstvo za utvrñivanje broja odstrijeljenih lisičjih grla na području
Grada Donjeg Miholjca imenuju se:
1. Josip Mikić za predsjednika,
2. Krunoslav Kovačević, za člana
3. Daniel Rušanac, za člana.
IV.
Sredstva utvrñena točkom II. ovog zaključka doznačit će se lovcima
putem Odsjeka za proračun i financije Grada Donjeg Miholjca.
V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dr.vet.med.,v.r.
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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”

