
 

Službeni 
glasnik Grada 

Donjeg 
Miholjca 

 
Godina V.       Donji Miholjac, 21. siječnja 2002.     Broj: 1 
 
       1. 

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE         
 
Klasa: 026-01/02-01/01 
Ur.broj: 2115/01-01-02-1 
D.Miholjac, 18. siječnja 2002. 
 
 Na temelju članka 51. stavak 2. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni 
glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.), Gradsko vijeće Grada 
Donjeg Miholjca na 6. sjednici održanoj dana 18. siječnja 2002. godine donijelo 
je slijedeću 
 

O D L U K U 
o mjesnim odborima 

 
Članak 1. 



 
 Ovom Odlukom utvrñuju se granice mjesnih odbora i odreñuje broj 
članova Vijeća mjesnih odbora.  
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Članak 2. 
 
 Sukladno odredbama Statuta Grada Donjeg Miholjca kojima se osnivaju 
mjesni odbori za područje Grada Donjeg Mihljca utvrñuje se da su granice 
katastarskih općina ujedno i granice mjesnih odbora i to: 
 1. Granice Mjesnog odbora Donji Mihljac sukladne su granicama k.o. 
     Donji Miholjac, s tim da se zapadna granica podudara sa granicom  
     Grada. 
 2. Granice Mjesnog odbora Sveti ðurañ sukladne su granicama k.o.  
     Sveti ðurañ. 
 3. Granice Mjesnog odbora Podravski Podgajci sukladne su granicama  
     k.o. Podravski Podgajci. 
 4. Granice Mjesnog odbora Rakitovica sukladne su granicama k.o. 
      Rakitovica. 
 5. Granice Mjesnog odbora Miholjački Poreč sukladne su granicama k.o. 
     Miholjački Poreč. 
 6. Granice Mjesnog odbora Radikovci sukladne su granicama k.o. 
     Radikovci. 
 7. Granice Mjesnog odbora Golinci sukladne su granicama k.o. Golinci. 
 

Članak 3. 
 
 Članove Vijeća mjesnih odbora biraju grañani s područja mjesnog odbora 
upisani u popis birača na tom području, neposredno tajnim glasovanjem, na 
način i po postupku propisanom odredbama zakona kojim se ureñuje izbor 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. 
 Utvrñuje se da Vijeće mjesnih odbora broje slijedeći broj članova: 
 1. Vijeće mjesnog odbora Donji Miholjac broji   9 članova 
 2. Vijeće mjesnog odbora Sveti ðurañ broji  7 članova 
 3. Vijeće mjesnog odbora Podravski Podgajci broji 7 članova 
 4. Vijeće mjesnog odbora Rakitovica broji  7 članova 
 5. Vijeće mjesnog odbora Miholjački Poreč broji 5 članova 
 6. Vijeće mjesnog odbora Radikovci broji  5 članova 
 7. Vijeće mjesnog odbora Golinci broji    7 članova. 
 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca". 
 
 
      PREDSJEDNICA GRADSKOG 
                        VIJEĆA: 
        Dubravka Babić,ing.grañ.,v.r. 
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       2. 

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
          GRADSKO VIJEĆE     
 
Klasa: 026-01/02-01/01 
Ur.broj: 2115/01-01-02-2 
D.Miholjac, 18. siječnja 2002. 
 
 Na temelju članka 51. stavak 2. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni 
glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.), Gradsko vijeće Grada 
Donjeg Miholjca na 6. sjednici održanoj dana 18. siječnja 2002. godine donijelo 
je slijedeću 
 

O D L U K U 
o raspisivanju izbora za članove Vije ća 

mjesnih odbora 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom utvrñuje se dan održavanja izbora za članove Vijeća 
mjesnih odbora, imenuje povjerenstvo za provoñenje izbora, imenuju članovi 
povjerenstva za popis birača, odreñuju biračka mjesta i sastav biračkih odbora, 
te način izrade glasačkih listića. 
 

Članak 2. 
 
 Izbor za članove Vijeća mjesnih odbora održati će se u nedjelju 24. 
veljače 2002. godine. 
 Na dan izbora biračka mjesta se otvaraju u 7,00 sati, a zatvaraju u 19,00 
sati. 
 

Članak 3. 
 
 Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora provoditi će Gradsko izborno 
povjerenstvo. 
 U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se: 
 1. Biljana Bukvić, dipl.pravnik - za predsjednika 
     - Kaja Streitenberger, dipl.prav. - za zamjenika predsjednika 
 2. Boris Mandekić, dipl.prav. - za člana 
     - Dubravka Deklman, dipl.prav. za zamjenika člana 



 3. Dubravko Opančar - za člana 
     - Blaženka Welle-Mrković za zamjenika člana 
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 Prošireni sastav izbornog povjerenstva odreñuje se po objavi 
kandidacijskih lista, a čine ga po dva predstavnika većinske političke stranke, 
odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranak. 
 
 

Članak 4. 
 
 Gradsko izborno povjerenstvo pored zakonom utvrñenih prava i obveza, 
nadležno je davati pobliža objašnjenja i upute za provoñenje i primjenu 
odreñenih odredbi Izbornog zakona. 
  

Članak 5. 
 
 Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne 
provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti tajnosti glasovanja. 
 Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora provoditi će se: 
 
 1. Za članove Vijeća mjesnog odbora Donji Miholjac na 4 biračka mjesta: 
  - na biračkom mjestu br. 1. u Srednjoj školi Donji Miholjac 
  - na biračkom mjestu br. 2. u zgradi Dvorca, Vukovarska 1. 
  - na biračkom mjestu broj 3. u upravnoj zgradi INA 
  - na biračkom mjestu broj 4. u Obrtničkom domu. 
 
 2. Za članove Vijeća mjesnog odbora Sveti ðurañ na 1 biračkom mjestu: 
  - na biračkom mjestu broj 5. u mjesnom domu. 
 
 3. Za članove Vijeća mjesnog odbora Podravski Podgajci na 1 biračkom  
     mjestu: 
  - na biračkom mjestu broj 6. u mjesnom domu. 
  
 4. Za članove Vijeća mjesnog odbora Rakitovica na 1 biračkom mjestu: 
  - na biračkom mjestu broj 7. u mjesnom domu. 
 
 5. Za članove Vijeća mjesnog odbora Miholjački Poreč na 1 biračkom  
     mjestu: 
  - na biračkom mjestu broj 8 u zgradi Osnovne škole. 
  
 6. Za članove Vijeća mjesnog odbora Radikovci na 1 biračkom mjestu: 
  - na biračkom mjestu broj 9. u zgradi Osnovne škole. 
 
 7. Za članove Vijeća mjesnog odbora Golinci na 1 biračkom mjestu:  
  - na biračkom mjestu broj 10. u zgradi mjesnog doma. 
 

Članak 6. 
 



 Gradsko izborno povjerenstvo imenovati će članove biračkih odbora i 
pobliže odrediti biračka mjesta iz članka 5. ove Odluke, te izraditi glasačke 
listiće. 
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Članak 7. 
 
 Ovjeru popisa birača obaviti će Povjerenstvo za popis birača imenovano 
od Gradskog vijeća. 
 

Članak 8. 
 
 Kandidiranje za članove Vijeća mjesnih odbora obavlja se prema 
odredbama izbornog zakona. 
 Kada birački kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku 
listu, za pravovaljanost kandidacijskih lista dužni su prikupiti: 
 - 150 potpisa za Vijeće mjesnog odbora Donji Miholjac, 
 -   50 potpisa za Vijeća mjesnih odbora Sveti ðurañ, Podravski Podgajci 
    Rakitovica i Golinci, 
 -  30 potpisa za Vijeća mjesnih odbora Radikovci i Miholjački Poreč. 
 

Članak 9. 
 
 Gradsko izborno povjerenstvo propisati će obrasce za postupak 
kandidature i izbora. 
 Gradsko izborno povjerenstvo objaviti će sve pravovaljano predložene 
liste na oglasnim pločama i putem Radia Donji Miholjac. 
 

Članak 10. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca". 
 
 
      PREDSJEDNICA GRADSKOG 
                        VIJEĆA: 
       Dubravka Babić,ing.grañ.,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Službeni glasnik br. 01/2002.          Stranica 6. 
 
       3. 

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
 
Klasa: 330-01/01-01/03 
Ur.broj: 2115/01-02-02-2 
D.Miholjac, 14. siječnja 2001. 
 
 
 Na temelju članka 19. Zakona o trgovini ("Narodne novine" br. 11/96, 
75/99, 76/99, 62/01. i 109/01.), članka 3. i 4. Pravilnika o radnom vremenu 
prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo ("Narodne novine" br. 80/01.) i 
članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" 
br. 3/98. 20/01. i 10/01.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 16. 
sjednici održanoj dana 14. siječnja 2002. godine donosi 
 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o radnom vremenu prodavaonica 

i drugih oblika trgovine na malo na podru čju 
Grada Donjeg Miholjca 

 
Članak 1. 

 
 Članak 2. alineja 2. Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih 
oblika trgovine na malo na području Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik" 
br. 9/01.) mijenja se i glasi: 
 "- pekarnice mogu svakog radnog dana započeti sa radom najranije u  
    5,30 sati, a zvršiti sa radom najkasnije u 22,00 sata, a od petka na  
    subotu i od subote na nedjelju mogu započeti sa radom  najranije u  
    5,30 sati, a završiti sa radom najkasnije u 01,00 sati." 
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca". 
 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
              POGLAVARSTVA: 
      Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,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 + mati čni broj 
  sa naznakom za:  “Službeni glasnik Grada Donjeg M iholjca”  
 


