
 
 

Službeni glasnik 
Grada 

Donjeg Miholjca 
_____________________________________________________________ 
Godina II.  Donji Miholjac, 19. lipnja 1998.   Broj: 3.__ 
  
 

    45. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
            GRADSKO VIJEĆE 
 
 
Klasa: 363-03/98-01/23 
Ur.broj: 2115/01-01-98-1 
Donji Miholjac, 15. lipnja 1998. 
 
 
 Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
novine” br. 36/95, 109/95, 21/96 i 70/97), članka 16. Privremenog Statuta 
Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97), 
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 10. sjednici održanoj dana 15. 
lipnja 1998. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
O KOMUNALNOJ NAKNADI 
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 I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrñuju se naselja na području Grada Donjeg Miholjca 
za koja se plaća komunalna naknada, polazeći od stupnja opremljenosti 
grañevinskog zemljišta, objektima i ureñajima komunalne infrastrukture, 
namjene i lokacije objekata prema zonama, obveznici plaćanja, oslobañanje 
od plaćanja komunalne naknade, način obračuna komunalne naknade kao i 
mjerila i način rasporeda sredstava komunalne naknade za odreñene 
komunalne djelatnosti. 
 

Članak 2. 
 

 Komunalna naknada prihod je Proračuna Grada Donjeg Miholjca, 
kojom se osiguravaju sredstva za financiranje obavljanja slijedećih 
komunalnih djelatnosti: 
 - odvodnja atmosferskih voda, 
 - održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, 
 - održavanje javnih površina, 
 - održavanje nerazvrstanih cesta, 
 - održavanje grobalja i 
 - upravljanje i održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije. 

 
 II. NASELJA U KOJIMA SE PLA ĆA 
    KOMUNALNA NAKNADA 
 

Članak 3. 
 

 Naselja s ureñenim grañevinskim zemljištem u kojima se plaća 
komunalna naknada smatraju se naselja opremljena najmanje pristupnom 
cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i opskrbu vodom prema 
mjesnim prilikama. 
 Komunalna naknada temeljem odredbi ove Odluke plaća se na 
području naselja Donji Miholjac, Rakitovica, Miholjački Poreč, Golinci, 
Radikovci, Sveti ðurañ i Podravski Podgajci. 
 
 
 III. OBVEZNICI PLAĆANJA 
 

Članak 4. 
 

 Komunalnu naknadu plaća vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog 
prostora i ureñenog grañevinskog zemljišta (u daljnjem tekstu: obveznik). 
 

Članak 5. 
 

 Komunalna naknada ne plaća se za objekte, odnosno zemljište koje se 
koristi za potrebe: 
 - obrane, civilne zaštite i vatrogastvo, 
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 - vjerskih zajednica, 
 - grobalja, 
 - javnih prometnih površina, 
 - javnih parkova i zelenih površina, 
 - škola, dječjih vrtića, muzeja i ustanova kulture, prosvjetne i odgojne 
djelatnosti, 
 - javnih športskih djelatnosti, rekreacije, tržnica, osim uredskih 
prostorija i  
   prostorija datih u zakup, 
 - skloništa, 
 - javnih telefonskih govornica, 
 - stajališta autobusa, 
 - jedinica lokalne samouprave i uprave, te političkih stranaka, 
 - individualnih poljoprivrednika (zemljište i gospodarski objekti u sklopu  
   stambene zgrade), 
 - odvodnje i pročišćavaje otpadnih voda i distribucija vode. 
 Komunalna naknada takoñer se ne plaća za zgrade, prostorije za koje 
je rješenjem nadležnog tijela uprave utvrñena obveza rušanja zbog 
dotrajalosti. 

 
Članak 6. 

 
 Tijelo uprave nadležno za komunalne poslove može obveznika 
komunalne naknade za stambeni prostor na njegov zahtjev osloboditi 
plaćanja i to: 
 - obveznika koji prima stalnu socijalnu pomoć ili socijalni minimum, 
 - obveznika umirovljenika koji uz mirovinu prima zaštitni dodatak, a ne 
ostvaruje 
   druge prihode kao i članovi zajedničkog domaćinstva, 
 - obveznika kojem ukupna mjesečna primanja ne prelaze visinu 
mjesečne  
   mirovine sa zaštitnim dodatkom, a ne ostvaruje druge prihode kao i 
članovi 
   zajedničkog domaćinstva, 
 - obveznika HRVI Domovinskog rata, 
 - obitelji, roditelji i udovice poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih 
hrvatskih    
   branitelja 
 - obveznici prognanici i izbjeglice koji ne ostvaruju prihode ni po kojem 
osnovu. 
 U opravdanim slučajevima Gradsko poglavarstvo može pojedine 
obveznike osloboditi plaćanja komunalne naknade u potpunom ili 
djelomičnom iznosu. 
 
  

IV. ODREðIVANJE KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 7. 
 

 Visina komunalne naknade ovisi o: 
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 1. stupnju opremljenosti grañevinskog zemljišta, objektima i ureñajima  
     komunalne infrastrukture, 
 2. lokaciji objekata ili grañevinskog zemljišta i 
 3. namjeni objekata, odnosno zemljišta (stambeni, poslovni i 

   grañevinsko zemljište). 
 

Članak 8. 
 

 Komunalna naknada plaća se po jedinici korisne površine stambenog 
ili poslovnog prostora, odnosno površine grañevinskog zemljišta. 
 

Članak 9. 
 

 Obzirom na lokaciju objekata ili grañevinsko zemljište, te stupanj 
opremljenosti grañevinskog zemljišta, objektima i ureñajima komunalne 
infrastrukture, Grad Donji Miholjac podijeljen je u tri zone za stambeni prostor 
i grañevinsko zemljište, odnosno u četiri zone za poslovni prostor i to: 
 

I. ZONA ZA STAMBENI PROSTOR I GRA ðEVINSKO ZEMLJIŠTE  
 
 1. Kolodvorska od k.br. 2. do 28. i od 1. do 35. 
 2. Trg Ante Starčevića 
 3. Vukovarska od k.br. 2. do 30. i od 1. do 7. 
 4. A.Harambašića k.br. 1. i 2. 
 5. ðure Basaričeka 
 6. Blok Tržnica 
 7. Prilaz Stadionu 
 8. I.G.Kovačića 
 9. S.Radića od k.br. 2. do 22. i od 1. do 15. 
 10. Gajeva  
 11. K.Zvonimira 
 12. D.Cesarića (osim k.br. 32.) 
 13. A.Cesarca  
 14. Zlatka Balokovića 
 15. Augusta Šenoe 
 16. Petra Preradovića k.br. 2. i 4. 
 17. Kardinala Alojzija Stepinca 
 18. Zrinski Frankopana. 
 
 I.a ZONA ZA POSLOVNI PROSTOR 
 
 1. Kolodvorska od broja 2. do 28. i 1 do 35.  

2. Trg Ante Starčevića 
3. Vukovarska od broja 2. do 4. 

 
 I.b ZONA ZA POSLOVNI POSTOR 
 
 1. Vukovarska od k.br. 4. do 30. i od 1. do 7. 
 2. A.Harambašića k.br. 1. i 2. 
 3. ðure Basaričeka 



Službeni glasnik br. 3/1998.                                                             Strana 81 

 4. Blok Tržnica 
 5. Prilaz Stadionu 
 6. I.G.Kovačića 
 7. S.Radića od k.br. 2. do 22. i od 1. do 15. 
 8. Gajeva  
 9. K.Zvonimira 
 10. D.Cesarića  
 11. A.Cesarca  
 12. Zlatka Balokovića 
 13. Augusta Šenoe 

14. Petra Preradovića od k.br. 2. do 20. i od 1. do 9. 
 15. Kardinala Alojzija Stepinca 
 16. Zrinski Frankopana 
 
 
 II. ZONA ZA STAMBENI, POSLOVNI PROSTOR 
    I GRAðEVINSKO ZEMLJIŠTE 
 
  1. Vatroslava Lisinskog 
  2. Kolodvorska od k.br. 30. do kraja i od 37. do kraja 
  3. Josipa Kozarca 
  4. I.Gundulića, (osim k.br. 66. ) 
  5. Augusta Harambašića od k.br. 4. i 3. do kraja, 
  6. Vukovarska od k.br. 32.  i  9. do kraja 
  7. A.Kačića 
  8. Pavla Radića 
  9. Vladimira Nazora 
 10. Eugena Kvaternika 
 11. ðanovačka 
 12. K.Držislava od k.br. 1. do 10. 
 13. Ruñera Boškovića 
 14. Ivana Vajde od k.br. 6. do 10. i od 9. do 13. 
 15. Stjepana Radića od k.br. 24. i 17. do kraja 
 16. E.Kumičića, 
 17. A.B.Šimića od k.br. 2. do 12. i od 1. do 19. 
 18. K.Tomislava 
 19. S.S.Kranjčevića 
 20. P.Preradovića od k.br. 22. do 106. i od 11. do 93. 
 21. Antuna Mihanovića  

22. K.Branimira 
 23. Prilaz Hoboñu 

24. K.Trpimira 
 25. J.J.Štrosmajera 
 26. Majur uz put za prognaničko naselje 
 27. Gajeva  
 28. Katarine Zrinski  
 29. Matije Gupca od k.br. 59. do kraja i od 62. do kraja 
 30. Ivana Zajca (osim k.br. 1. i 2.) 
 31. Ivana Meštrovića 
 32. Gorica 
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 33. INA mjerno redukciona stanica i poslovna zgrada plinera 
 34. Vukovarska od k.br. 99. i 138. do kraja 
 35. Katarina Zrinski 
 36. Ciglana I. 

 
 III. ZONA ZA STAMBENI, POSLOVNI PROSTOR 
     I GRAðEVINSKO ZEMLJIŠTE 
 
  1. Petra Preradovića od k.br. 108. i  95. do kraja 
  2. Matije Gupca od k.br. 1. do 57. i od 2. do 60. 
  3. Franje Kuhača 
  4. Prilaz ribnjaku 
  5. Naselje Gorica 
  6. K.Držislava k.br. 11. i 12. 
  7. Ciglana 2. 
  8. I.Gundulića k.br. 66. 
  9. Bana Jelačića 
 10. K.Domagoja 
 11. I.Mažuranića 
 12. Ivana Zajca k.br. 1. i 2. 
 13. D.Cesarića k.br. 32. 
 14. A.B.Šimića od k.br. 21. i 14. do kraja 
 15. I.Vajde do k.br. 4. i 7. i k.br. 15. 17. i 19. 
 16. Majur - ostalo 
 17. Staro sajmište 
 18. Naselje Rakitovica 
 19. Naselje Miholjački Poreč 
 20. Naselje Golinci 
 21. Naselje Radikovci 
 22. Naselje Sveti ðurañ 
 23. Naselje Podravski Podgajci 
 

Članak 10. 
 
 

 Kriteriji za izračun visine komunalne naknade utvrñuje se putem 
bodova, a ovisno o zoni i namjeni na slijedeći način: 
 
 
_____________________________________________________________ 
Red.                                              Broj             Bodova                         Zona               
broj        Namjena                        zona I.            zona II.                          III.___ 
 
  1. Stambeni prostor        24   20       15 
  2.  Poslovni prostor I.a zona       90   45       30 
                  I.b zona       60     45       30 
  3. Grañevinsko zemljište         2   1,5        1,0 
_____________________________________________________________ 
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 V. NAČIN OBRAČUNA 
 

Članak 11. 
 

 Mjesečna visina komunalne naknade oračunava se i utvrñuje na način 
da se umnožak površine stambenog, poslovnog prostora, odnosno 
neizgrañenog grañevinskog zemljišta i broja bodova iz članka 10. ove Odluke 
pomnoži sa vrijednošću boda. 
 

Članak 12. 
 
 Visinu vrijednosti boda za obračun komunalne naknade utvrñuje 
Gradsko poglavarstvo. 
 

Članak 13. 
 

 Obvezu plaćanja komunalne naknade, mjesečni iznos komunalne 
naknade i način plaćanja za obveznike komunalne naknade utvrñuje 
rješenjem nadležno tijelo Gradske uprave. 
 

Članak 14. 
 

 Komunalna naknada plaća se obročno danom dospjeća računa, 
odnosno uplatnice. 
 U slučaju zakašnjenja plaćanja komunalne naknade, obračunavati će 
se zatezne kamate, prema posebnim propisima. 
 
 

Članak 15. 
 

 Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana slijedećeg 
mjeseca od stjecanja prava vlasništva ili korištenja stambenog, poslovnog 
prostora ili grañevinskog zemljišta. 
 O svim promjenama koje se odnose na obvezu plaćanja komunalne 
naknade obveznik je dužan izvijestiti tijelo uprave nadležno za komunalne 
poslove u roku 15 dana od nastale promjene. 
 
 
 
  

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 16. 
 

 Sredstva komunalne naknade rasporeñuju se prema godišnjem 
programu održavanja komunalne infrastrukture koji utvrñuje Gradsko vijeće 
na prijedlog Gradskog poglavarstva. 
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Članak 17. 
 

 Prema mjerilima iz ove Odluke komunalna naknada za naselja 
Rakitovica, Miholjački Poreč, Golinci, Radikovci, Sveti ðurañ i Podravski 
Podgajci plaćati će se od 1. 07. 1998. godine, a za naselje Donji Miholjac od 
1. siječnja 1999. godine. 
 Komunalna naknada za naselje Donji Miholjac do 1999. godine plaćati 
će se prema važećoj Odluci o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik Općine 
Donji Miholjac” br. 1/96, 2/96 i 1/97). 

 
Članak 18. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
             VIJEĆA: 
          Mirko ðebić,ing.polj.,v.r. 
 
 

     46. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
 GRADSKO VIJEĆE 
 
 
Klasa: 363-01/98-01/11 
Ur.broj: 2115/01-01-98-1 
D.Miholjac, 15. lipnja 1998. 
 
 
 Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
novine” br. 36/95, 109/95, 21/96 i 70/97), članka 16. Privremenog Statuta 
Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97), 
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 10. sjednici održanoj dana 15. 
lipnja 1998. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KOMUNALNOM DOPRINOSU 
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Članak 1. 

 
 
 Članak 12. Odluke o komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca” br. 4/97.) mijenja se i glasi: 
 “Na osnovu Programa mjera iz članka 4. ove Odluke, utvrñuje se visina 
komunalnog doprinosa što ga plaćaju vlasnici grañevinske čestice za: 
 - izgradnja javnih površina   12,00 kn/BRP 
 - izgradnja nerazvrstanih cesta  43,00 kn/BRP 
 - izgradnja i ureñenje groblja  15,00 kn/BRP 
 - izgradnja javne rasvjete   20,00 kn/BRP. 
 
 

Članak 2. 
 
 
 Članak 17. Odluke koji glasi: 
 “Plaćanje komunalnog doprinosa osloboñeni su graditelji objekata koji 
su grañevinsku parcelu kupili putem natječaja od Grada Donjeg Miholjca, a u  
cijenu je već bila uključena izgradnja objekata i ureñenja komunalne 
infrastrukture” - briše se 
 Dosadašnji članci 18, 19, 20, 21. i 22. postaju članci 17, 18, 19, 20. i 
21. 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
            VIJEĆA: 
           Mirko ðebić,ing.polj.v.r. 
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    47. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
      GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 372-01/98-01/ 
Ur. broj: 2115/01-01-98-1 
Donji Miholjac, 15. lipnja 1998.g. 
 
 
 Na temelju članka 3. i članka 17. stavak 1 Zakona o zakupu poslovnog 
prostora (“Narodne novine” broj 91/96.), članka 4. stavak 1  i članka 11. 
stavak 2 Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca” broj 2/97.), članka 16. Privremenog Statuta Grada 
Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” broj 1/97.) i članka 
49. Privremenog poslovnika Gradskog vije}a Grada Donjeg Miholjca” broj 
1/97.(, Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 10. sjednici, održanoj dana 
15. lipnja 1998. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o utvr ñivanju djelatnosti i po četnog 

mjese čnog iznosa zakupnine za poslovni prostor 
u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom utvrñuje se djelatnost i početni mjesečni iznos 
zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, koji se 
dodijeljuje u zakup temeljem javnog natječaja, kako slijedi: 

Red   Adresa i oznaka            Površina     Djelatnost         Poč.mjeseč.iznos 
broj     poslovnog prostora            m2                                  zakup.u DEM-PHK 
 
1. DONJI MIHOLJAC 
 Trg A.Starčevića 3.        124,00      ugostiteljska  400,00 
 (poslovni prostor - 
 podrum) 
 
 Početni mjesečni iznos zakupnine za poslovni prostor iz točke 1. 
stavak 1. ovoga članka utvrñuje se u iznosu od 800,00 DEM -PHK, s tim da 
se isti snižava za 50% odnosno iznosi 400,00 DEM-PHK, te Grad Donji 
Miholjac isključuje svaku daljnju obvezu naspram budućeg zakupnika glede 
daljnjeg ureñenja predmetnog poslovnog prostora. 



Službeni glasnik br. 3/1998.                                                             Strana 87 

 
Članak 2. 

 
 Početni mjesečni iznos zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu 
Grada Donjeg Miholjca, iz članka 1. ove Odluke izražen u DEM, plaća se u 
protuvrijednosti hrvatske kune po srednjem tečaju NBH, na dan plaćanja, 
mjesečno unaprijed, najkasnije do petog dana u mjesecu za tekući mjesec. 
 
 

Članak 3. 
 

 
 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. 
     48. 

           
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
        GRAD DONJI MIHOLJAC 
      GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 372-01/98-01/42 
Ur.broj: 2115/01-01-98-1 
Donji Miholjac, 15. lipnja 1998. 
 

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora 
(“Narodne novine” br. 91/96 i 124/97), članka 16. Privremenog Statuta Grada  
Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97.) i članka 
49. Privremenog poslovnika Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca, na 10. sjednici održanoj dana 15. 
lipnja 1998. godine, donosi 
 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU  
NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U 

VLASNIŠTVU GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog 
prostora u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca” br. 2/97. i 4/97.), u članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 “Poslovni prostor daje se u zakup na odreñeno vrijeme do 15 godina.” 
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Članak 2. 

 
 U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 “Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se u pisanom obliku, u 
roku 15 dana od dana dostavljanja pozitivnog mišljenja Državnog 
pravobraniteljstva,  a ugovorna strana koja u utvrñenom roku ne pristupi 
zaključenju ugovora o zakupu smatrat će se da odustaje od ugovora.” 
 

Članak 3. 
 
 Iza članka 29. dodaje se novi članak 29a., koji glasi: 

“Ugovore o zakupu sklopljene na odreñeno vrijeme do dana stupanja 
na snagu ove Odluke Grad Donji Miholjac na zamolbu zakupnika poslovnog 
prostora uskladit će s odredbama članka 11. stavak 1. ove Odluke u roku 90 
dana od dana stupanja na snagu Odluke.” 
 
 

Članak 4. 
 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca.” 
 
       PREDSJEDNIK GRADSKOG 
               VIJEĆA: 
              Mirko ðebić,ing.polj.,v.r. 
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      49. 

                      
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
        GRAD DONJI MIHOLJAC 
             GRADSKO VIJEĆE 
 
 
Klasa: 214-01/98-01/01 
Ur.broj: 2115/01-01-98-4 
Donji Miholjac, 15. lipnja 1998. 
 
 
 Na temelju članka 3. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne 
novine” RH br. 58/93.), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 1998. godini, koji je donijela 
Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 12. ožujka 1998. godine, 
te članka 16. Privremenog statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 
10. sjednici održanoj dana 15. lipnja 1998. godine donosi 
 
 

P R O G R A M 
AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE 
OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU 

U 1998. GODINI NA PODRUČJU GRADA DONJEG 
MIHOLJCA 

 
I. 
 

 Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca donosi slijedeći Program mjera i 
aktivnosti protupožarne zaštite na području Grada Donjeg Miholjca u sezoni 
1998. godine: 
 1. Osniva se i imenuje Operativno zapovjedništvo i dežurstvo za 
organiziranje usklañivanje i voñenje akcije pri gašenju požara u razdoblju od 
1.07.-20.07.1998. godine. 
 2. Uvodi se svakodnevno operativno dežurstvo od 00,00 do 24,00 sata 
u sjedištu Vatrogasne zajednice Grada Donjeg Miholjca u razdoblju od1.07.-
20.07.1998. godine. 
 Za provoñenje ove mjere zadužuje se Vatrogasna zajednica Grada 
Donjeg Miholjca u suradnji sa pravnim osobama na području Grada Donjeg 
Miholjca. 
 3. Dobrovoljna vatrogasna društva na području Grada Donjeg Miholjca 
obvezna su dovesti opremu i potrebno ljudstvo za gašenje požara u stanje  
najveće pripravnosti, odnosno tehničke ispravnosti svih ureñaja i opreme, 
koja im je na korištenju. 
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 Za provoñenje ove mjere zadužuje se Vatrogasna zajednica Grada 
Donjeg Miholjca. 
 
 4. Predlaže se lovačkim i ribolovnih društvima na području Grada 
Donjeg Miholjca da organiziraju, u suradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim 
drušvima na području Grada Donjeg Miholjca, dojavne službe svojih članova 
na površinama sa kojih se skidaju ljetni usjevi, te u šumama koje graniče sa 
istim površinama. 
 Za provoñenje ove mjere zadužuju se Vatrogasna zajednica Grada 
Donjeg Miholjca u suradnji sa lovačkim i ribolovnim društvima na području 
Grada Donjeg Miholjca. 
 
 5. Preporučuje se V. Policijskoj postaji Donji Miholjac da pojačanom 
pozornošću prati kretanje osoba i prijevoznih sredstava na prilaznim cestama 
i na površinama sa kojih se skidaju ljetni usjevi. 
 6. Preporučuje se “Poljoprodukt” d.o.o. Donji Miholjac i “Agroma” d.o.o. 
Magadenovac da u razdoblju od 1.07.-20.07. 1998. godine, osiguraju od-
govarajuću mehanizaciju kao i osobe koje će njima upravljati u slučaju po-
duzimanja mjera protupožarne zaštite na većim površinama sa kojih se ski-
daju ljetni usjevi. 
 7. Zabranjuje se kreanje nezaposlenim i neovlaštenim osobama na i u 
blizini površina sa kojih se skidaju ljetni usjevi u razdoblju od 1.07.-20.07.   
1998. godine. 
 8. Zabranjuje se svako spaljivanje smeća i biljnog otpada, slame i 
strništa za vrijeme žetve, na i u blizini površina sa kojih se skidaju ljetni usjevi. 
 9. Osniva se i imenuje Komisija za pregled tehničke ispravnosti 
kombajna. 
 10. Nadzor nad provoñenjem mjera i aktivnosti iz ovog Programa 
provodi Operativno zapovjednišvo i dežurstvo za oganiziranje, usklañivanje i 
voñenje akcije pri gašenju većih požara u suradnji sa nadležnim organima 
zaduženim za poduzimanje odreñenih aktivnosti u cilju sprečavanja izbijanja 
požara u tijeku žetve, temeljem Zakona i drugih propisa. 
 

II. 
 

 Ovaj Program aktivnosti u povedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za Republiku Hrvatsku u 1998. godini na području Grada Donjeg 
Miholjca objavit će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
              VIJEĆA: 
      Mirko ðebić, ing. polj., v. r. 
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      50. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
        GRAD DONJI MIHOLJAC 
            GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 214-01/98-01/01 
Ur.broj: 2115/01-01-98-5 
Donji Miholjac, 15. lipnja  1998. 
 
 
 Na temelju članka 3. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne 
novine” RH BR. 58/93.), članka 26. Privremenog statuta Grada Donjeg 
Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97.) i točke I. 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za Republiku Hrvatsku u 1998. godini na području Grada Donjeg Miholjca, 
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 10. sjednici održanoj dana 15. 
lipnja 1998. godine donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Operativnog zapovjedništva i dežurstva  za 
organiziranje, uskla ñivanje i vo ñenje akcija pri gašenju 

većih požara u razdoblju od 1.07.-20.07. 
1998. godine 

 
I. 

 
 U Operativno zapovjedništvo i dežurstvo za organiziranje, usklañivanje 
i voñenje akcije pri gašenju većih požara u razdoblju od 1.07. -20. 07. 1998. 
godine, imenuju se: 
 1. Ivan Knežević za predsjednika 
 2. Josip Skeledžija za člana 
 3. Ćosić Kazimir za člana 
 4. Martin Lazar za člana 
 5. Damir Šiplika za člana 
 6. Franjo Lazar za člana 
 7. Mirko ðebić za člana 
 8. Josip Milić za člana 
 9. Dražen Veber za člana - predstavnik Šumarije 
 10. Predstavnik Poljoprodukta. 
 
 Zadaća Operativnog zapovjedništva i dežurstva je vršiti operativno 
dežurstvo i operativnu koordinaciju i voñenje svih sudionika u akciji gašenja 
većih požara na području Grada Donjeg Miholjca u utvrñenom razdoblju. 
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 Članovi Operativnog zapovjedništva i dežurstva vršit će operativno 
dežurstvo u skladu s rasporedom koji će utvrditi zapovjednik Operativnog 
zapovjedništva i dežurstva. 
 
 

II. 
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u 
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 
 
       PREDSJEDNIK GRADSKOG 
                VIJEĆA: 

         Mirko ðebić, ing.polj.,v.r.     
      51. 

                      
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
        GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 214-01/98-01/01 
Ur.broj: 2115/01-01-98-5 
D.Miholjac, 15. lipnja 1998. 
 
 
 Na temelju članka 3. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne 
novine” RH br. 58/93.), i članka 26. Privremenog statuta Grada Donjeg 
Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97.) i točke I. 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za Republiku Hrvatsku u 1998. godini na području Grada Donjeg Miholjca, 
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 10.  sjednici održanoj dana 15. 
lipnja 1998. godine donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
o osnivanju i imenovanju članova Komisije za pregled 

tehni čke ispravnosti kombajna 
 

I. 
 
 Osniva se Komisija za pregled tehničke ispravnosti kombajna u 
vlasnišvu grañana na području Grada Donjeg Miholjca. 
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II. 
 
 U Komisiju iz točke I. ovog Rješenja imenuju se: 
 1. Rakitovac Nikola za predsjednika 
 2. Skeledžija Dragan za člana 
 3. Ivan Knežević za člana. 
 

III. 
 
 Zadaća Komisije iz točke I. ovog Rješenja je da preventivno djeluje, te 
da izvrši pregled ispravnosti kombajna i ureñaja u cilju protupožarne zaštite u 
sezoni 1998. godine. 
 

IV. 
 
 Pregled tehničke i protupožarne ispravnosti kombajna i ureñaja obavit 
će se bez naknade za sve vlasnike, fizičke osobe, kombajna na području 
Grada Donjeg Miholjca. 
 

V. 
 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg 
Miholjca”, a stupa na snagu danom donošenja. 
 
   
         PREDSJEDNIK GRADSKOG 
                 VIJEĆA: 
           Mirko ðebić,ing.polj.,v.r. 
                        52. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
            GRADSKO VIJEĆE 
 
 
Klasa: 022-05/98-01/13 
Ur.broj: 2115/01-02-98-1 
Donji Miholjac, 15. lipnja 1998. 
 
 
 Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca, klasa: 012-
03/98-01/01, ur.broj: 2115/01-01-98-1 od 15. lipnja 1998. godine i članka 27. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, klasa: 021-05/98-01/06,  
ur.broj: 2115/01-01-98-1 od 15. lipnja 1998. godine, Gradsko vijeće Grada 
Donjeg Miholjca na 10. sjednici održanoj dana 15. lipnja 1998. godine donosi 
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R J E Š E N J E 
O IZBORU ČLANOVA GRADSKOG POGLAVARSTVA 

GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 

I. 
 
 U Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca biraju se: 
 1. Stjepan Mikolašević, 
 2. Dubravka Babić, 
 3. Blaženka Žvab, 
 4. Ivica Veselovac, 
 5. Jasmina Bunjevac. 
 

II. 
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u 
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 
         PREDSJEDNIK GRADSKOG 
        VIJEĆA: 
            Mirko ðebić,ing.polj.,v.r. 
    53. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
 
Klasa: 022-05/98-01/02 
Ur.broj: 2115/01-03-98-2 
Donji Miholjac, 15. lipnja 1998. 
 
 Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca, klasa: 012-
03/98-01/01, ur.broj: 2115/01-01-98-1 od 15. lipnja 1998. godine, Gradsko 
vijeće Grada Donjeg Miholjca na 10. sjednici održanoj dana 15. lipnja 1998. 
godine donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
O RAZRJEŠENJU MIROSLAVA ČERNOGE IZ DONJEG 

MIHOLJCA DUŽNOSTI ČLANA GRADSKOG 
POGLAVARSTVA GRADA DONJEG 

MIHOLJCA 
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I. 

 
 Miroslav Černoga iz Donjeg Miholjca, razrješuje se dužnosti člana 
Gradskog poglavarstva Grada Donjeg Miholjca. 
 
 

II. 
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u 
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
        PREDSJEDNIK GRADSKOG 
                VIJEĆA: 
            Mirko ðebić,ing.polj.v.r. 
 
  54. 
Temeljem članka 49. točke 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi 
("Narodne novine" broj 90/92., 94/93. i 117/93) Gradsko vijeće Grada Donjeg 
Miholjca na 10. sjednici održanoj dana 15. lipnja 1998. godine, donijelo je 
 
 
 

STATUT 
 

GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 
 
  I   TEMELJNE ODREDBE   
 

Članak 1. 
 
 Grad Donji Miholjac je jedinica lokalne samouprave na području 
utvrñenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj. 
 
  

Članak 2. 
 
 Naziv Grada je: Grad Donji Miholjac. 
 Sjedište Grada je u Donjem Miholjcu. 
 Grad Donji Miholjac je pravna osoba. 
 
 

Članak 3. 
 
 Grad Donji Miholjac obuhvaća područje naselja: Donji Miholjac, 
Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica, Podravski Podgajci i Sv. 
ðurañ. 
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Članak 4. 
 
 Granice Grada Donjeg Miholjca idu granicama područja rubnih 
katastarskih općina odnosno rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje. 
  
 Početna točka je tromeña k.o. Viljevo, k.o. Donji Miholjac i NR 
Mañarska. Od početne točke granica Grada ide na istok državnom granicom, 
rijekom Dravom, do tromeñe k.o. Podgajci Podravski, k.o. Gat i NR Mañarska. 
Od te točke granica ide na jug po graničnoj liniji k.o. Podgajci Podravski, k.o. 
Gat do tromeñe k.o. Podgajci Podravski, k.o. Črnkovci i k.o. Gat. 
 Otuda jugozapadnom granicom k.o. Podgajci Podravski i k.o. Črnkovci 
do tromeñe k.o. Podgajci Podravski, k.o. Bočkinci do tromeñe k.o. Bočkinci. 
Dalje zapadno granicom k.o. Podgajci Podravski, k.o. bočkinci do tromeñe 
k.o. Podgajci Podravski k.o. Bočkinci i k.o. Sveti ðurañ. Zatim na jug do rijeke  
Karašice meñom izmeñu k.o. Bočkinci i k.o. Sveti ðurañ, zatim Karašicom na 
zapad to tromeñe k.o. Čamagajevci, k.o. Radikovci i k.o. Sveti ðurañ. Dalje 
granicom k.o. Čamagajevci, k.o. Radikovci do ceste Radikovci-Čamagajevci, 
desnom stranom ceste na istok, do prve kuće gdje se lomi na jug do tromeñe 
k.o. Radikovci, k.o. Čamagajevci i k.o. Šljivoševci. 
 Dalje kanalom na zapad to tromeñe k.o. Radikovci, k.o. Miholjački 
Poreč, k.o. Šljivoševci, kanalom tj. granicom katastarskih općina Miholjački 
Poreč i Šljivoševci do ceste Donji Miholjac-Našice, tj. tromeñe k.o. Miholjački 
Poreč, Šljivoševci, Golinci, gdje se lomi na jug i ide desnom stranom ceste do 
poljskog puta (k.č.br. 736 i 735) ispred sela Magadenovac. Južnom stranom 
istog puta do kanala (k.č.br. 632), lijevom stranom kanala na jug do mjesta 
gdje kanal siječe granicu k.o. Beničanci i k.o. Golinci. Istom granicom na 
zapad do tromeñe k.o. Golinci, k.o. Beničanci i k.o. Kućanci. 
 Dalje na sjeverozapad granicom k.o. Golinci i k.o. Kućanci do tromeñe 
(Golinci, Kućanci i Kapelna). Dalje na sjeveroistok do Krašice tj. tromeñe 
(Golinci, Kapelna, Donji Miholjac). Dalje rijekom karašicom do kraja šume 
“Karaš”, tj. do mjesta gdje se kanal (k.č.br. 4125) ulijeva u Karašicu. 
 Desnom stranom kanala, tj. rubom šume “Karaš” na sjever do 
“Jozinaca” tj. puta k.č.br. 4259/2. Južnom stranom puta na jugoistok do 
kanala k.č.br. 4126/1. Desnom stranom kanala do ceste Donji Miholjac-
Ivanovo i nastavlja južnom stranom puta (k.č.br. 4242) do odušnog kanala 
Drava-Karašica. Dalje odušnim kanalom, tj. granicom k.o. Donji Miholjac i k.o. 
Viljevo na sjever do početne točke. 
 
 Granica Grada  obilježava se u skladu s posebnim propisima. 
 
 

Članak 5. 
 
 Grad Donji Miholjac ima svoj povijesni grb, pečat i zastavu.  
  
 Grb Grada Donjeg Miholjca je povijesni grb Grada Donjeg Miholjca: u 
plavom sv. Mihael sa štitom u lijevoj, a mačem u desnoj ruci probada zmaja. 
 Zastava je omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom grada u 
sredini. 
 



Službeni glasnik br. 3/1998.                                                             Strana 97 

 Način i uvjeti upotrebe grba, pečata i zastave Grada Donjeg Miholjca 
utvrñuju se posebnom odlukom u skladu sa zakonom. 
 
 

Članak 6. 
 
 Za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog 
života od značenja za grad, grañanima i pravnim osobama mogu se 
dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja. 
 
 Javna priznanja i nagrade mogu se dodjeljivati i državljanima drugih 
zemalja, prijateljskim gradovima, meñunarodnim organizacijama i 
organizacijama drugih zemalja i njihovim tijelima. 
 
 Vrste, uvjeti i način dodjeljivanja nagrada, javnih priznanja i počasti 
propisuju se posebnom odlukom. 
 

Članak 7. 
 
 Gradsko vijeće može proglasiti počasnim grañaninom Grada Donjeg 
Miholjca osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za Grad. 
 
 Počasnom grañaninu dodjeljuje se posebna Povelja grada. 
 
 Počast nedaje posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati 
ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti. 
 

Članak 8. 
 
 Zaštitnik Grada Donjeg Miholjca je Sveti Mihael Arkanñeo. 
 Grad slavi svoj dan 29. rujna. 
  

Članak 9. 
 
 Grad Donji Miholjac ostvarujući zajedničke interese za šire područje 
meñusobno surañuje radi unapreñenja gospodarskog, kulturnog i socijalnog 
razvitka s drugim jedinicama lokalne samouprave i uprave (općina, županija). 
 
 Grad Donji Miholjac pod uvjetima utvrñenim zakonom može pristupati 
meñunarodnim udruženjima lokalnih jedinica i surañivati s odgovarajućim 
lokalnim jedinicama drugih država. 
 

Članak 10. 
 
 Grad Donji Miholjac ima službeno glasilo - Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca. 
 
 U Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca objavljuju se odluke i 
drugi opći akti, godišnji proračuni, zaključni računi, programi razvoja, te akti 
izbora i imenovanja što ih donose tijela Grada Donjeg Miholjca. 
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 U Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca mogu se objavljivati i 
opći akti ustanova i poduzeća, što obavljanju javne službe, kojima se 
propisuju prava i dužnosti naravnih i pravnih osoba. 
 
 
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 
 

Članak 11. 
 
 Grad Donji Miholjac  u okviru samoupravnog djelokruga:  
 
       1. osigurava uvjete za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i 
drugih djelatnosti  od važnosti za područje grada, 
 
       2. osigurava uvjete za ureñenje prostora i urbanističko planiranje te 
zaštitu čovjekovog  okoliša, ako posebnim zakonom nije drugačije odreñeno, 
      
       3. vodi brigu o ureñenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih 
objekata, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne 
infrastrukture, ako zakonom nije drugačije odreñeno, 
      
       4.osigurava lokalne potrebe stanovnika u području brige o djeci, 
obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju (ambulante, domovi zdravlja i sl.), 
zdravstvenoj zaštiti životinja i  zaštiti bilja, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj 
kulturi i športu, ako zakonom nije drugačije odreñeno, 
  
       5. upravlja gradskom imovinom, 
 
       6. osniva javne ustanove i druge pravne osobe, u skladu sa zakonom, 
radi ostvarivanja  odreñenih gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 
socijalnih interesa i potreba stanovništva, 
 
       7. obavlja i druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesom 
gradske zajednice za njezin gospodarski, kulturni i socijalni napredak, a nisu 
u nadležnosti drugih tijela, 
 
        8.ureñuje i druga pitanja u skladu sa zakonom. 
 
  

Članak 12. 
 
 Gradsko vijeće pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga čije 
obavljanje je od šireg interesa za grañane na području više jedinica lokalne 
samouprave (prostorno ureñenje i urbanističko planiranje, zaštita okoliša, 
izgradnja mreže infrastrukturnih objekata i drugo) može prenijeti na tijela 
Županije i mjesne samouprave.  
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Članak 13. 
 
 Grad obavlja dio poslova iz djelokruga državne uprave, koji mu budu 
prenijeti posebnim zakonima i drugim propisima. 
 
 
 
  III. TIJELA GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 

Članak 14. 
 
 Tijela Grada Donjeg Miholjca su: 
 
-   Gradsko vijeće, 
-   gradonačelnik, 
-   Gradsko poglavarstvo. 
 
 

1.   GRADSKO VIJEĆE 
 
     Položaj i nadležnost Gradskog vijeća 
 
 

Članak 15. 
 
 Gradsko vijeće u okviru svog djelokruga obavlja poslove iz 
samoupravnog djelokruga grada i poslove državne uprave kad je to odreñeno 
zakonom. 
 
 

Članak 16. 
 
 Gradsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga: 
 

- donosi Statut Grada Donjeg Miholjca i odlučuje o izmjenama i 
dopunama Statuta; 

- donosi odluke i druge opće akte kojima ureñuje pitanja iz 
samoupravnog djelokruga Grada Donjeg Miholjca; 

- razmatra stanje iz područja samoupravnog djelokruga Grada Donjeg 
Miholjca, te utvrñuje programe razvoja pojedinih djelatnosti važnih za Grad 
Donji Miholjac; 

- donosi akte urbanističkog planiranja u Gradu Donjem Miholjcu; 
- donosi godišnji proračun prihoda i rashoda Grada Donjeg Miholjca, te 

zaključni  račun; 
- bira predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća; 
- bira i razrješuje gradonačelnika, njegovog zamjenika, te članove 

Gradskog  poglavarstva; 
- imenuje i razrješuje tajnika Grada i druge osobe odreñene Statutom; 
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- imenuje, bira i razrješuje druge osobe odreñene zakonom, Statutom i 
odlukama, te daje  suglasnost na imenovanja i izbor, te razrješenja kada je to 
odreñeno zakonom, Statutom i drugim propisima; 

- odlučuje o povjerenju gradonačelniku, njegovom zamjeniku i 
Gradskom poglavarstvu; 

- osniva radna tijela Gradskog vijeća, te bira i razrješuje njihove 
članove; 

- ureñuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Donjeg Miholjca, 
te osniva upravne odjele; 

- osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih 
društvenih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Donji Miholjac; 

- odlučuje o stjecanju i otuñivanju nekretnina koje su u vlasništvu 
Grada Donjeg  Miholjca; 

- odlučuje o zaduživanju Grada Donjeg Miholjca i o raspisivanju javnog 
zajma; 

- odlučuje o utvrñivanju uvjeta i načina dodjeljivanja javnih priznanja; 
- odlučuje o proglašenju počasnog grañanina Grada Donjeg Miholjca; 
- dodjeljuje javna priznanja Grada Donjeg Miholjca; 
- odlučuje o pristupanju Grada Donjeg Miholjca udruženjima lokalnih 

zajednica,  odnosno  meñunarodnim udruženjima lokalnih jedinica; 
- odlučuje o raspisivanju referenduma za područje Grada Donjeg 

Miholjca; 
- donosi Poslovnik o svom radu; 
- obavlja i druge poslove odreñene zakonom. 

 
  

Članak 17. 
 
 Gradsko vijeće može prenijeti obavljanje pojedinih poslova na Gradsko 
poglavarstvo osim donošenja: 
 
 -  statuta Grada, 
 -  proračuna Grada i zaključnog računa, 
 -  odluke o zaduživanju Grada, 
 -  odluka o otuñivanju imovine Grada. 
 
 

Članak 18. 
 
 Način rada Gradskog vijeća te prava i dužnosti vijećnika ureñuju se 
Poslovnikom Gradskog vijeća. 
 
 
 Sastav i izbor Gradskog vije ća 
 
 

Članak 19. 
 
 Gradsko vijeće broji 25 vijećnika. 
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 U slučaju promjene broja vijećnika Gradskog vijeća utvrñenog 
statutom, izabrani vijećnici ostaju na dužnosti do kraja izbornog razdoblja (do 
isteka mandata). 
 

U slučaju promjene područja Grada, donijet će se odluka o broju 
vijećnika Gradskog vijeća i provesti izbori do broja koji je utvrñen u odluci. 
 

Članak 20. 
 
 Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku predviñenom 
Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i 
uprave. 
 
 Vijećnicima prestaje mandat prije vremena na koje su izabrani prema 
odredbama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 
samouprave i uprave. 
 

Članak 21. 
 
 Funkcija gradskog vijećnika je počasna. 
 
 Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 
 
 Vijećnici imaju pravo i dužnost biti nazočni sjednicama Vijeća, 
sudjelovati u radu sjednica, podnositi prijedloge za donošenje općih akata i 
drugih akata i mjera te postavljati pitanja iz samoupravnog djelokruga grada 
na sjednici Vijeća neposredno ili pismenim putem, predsjedniku Gradskog 
vijeća. 
 

Članak 22. 
 
 Vijećnik ima pravo podnositi Vijeću prijedloge odluka i drugih akata te 
pokretati druga pitanja iz njegovog djelokruga. 
 
 

Članak 23. 
 
 Vijećnik ima pravo predlagati Vijeću raspravu o pitanjima koja se 
odnose na rad Gradskog poglavarstva, na izvršavanje odluka ili na rad 
upravnih tijela Grada. 
 
 Vijećnik ima pravo gradonačelniku, Gradskom poglavarstvu i 
pročelnicima koji rukovode upravnim tijelima Grada postavljati pitanja koja se 
odnose na njihov rad ili na poslove iz njegovog djelokruga.  
 
 Ostala prava i dužnosti vijećnika ureñuju se Poslovnikom Gradskog 
vijeća. 
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Članak 24. 

 
 Članovi Gradskog vijeća za svoj rad u Vijeću imaju pravo na naknadu 
troškova u skladu s posebnom odlukom Vijeća sukladno Zakonu. 
 
 Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vije ća 
 
 

Članak 25. 
 
 Gradsko vijeće ima predsjednika, prvog i drugog podpredsjednika.  
 Izbor, prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 
utvrñuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.  
 
 
 
 Radna tijela  
 

Članak 26. 
 
 Gradsko vijeće osniva stalne i povremene odbore, komisije i druga 
radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svog djelokruga odnosno za 
obavljanje drugih poslova. 
 
 Osnivanje, sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. 
ovoga članka utvrñuju se Poslovnikom Gradskog vijeća, odnosno posebnom 
odlukom o osnivanju radnog tijela. 
 
 Predsjednika i članove radnih tijela bira Gradsko vijeće na prijedlog 
Odbora za izbor i imenovanja. 
 
 Radna tijela za svoj rad odgovaraju Gradskom vijeću. 
 
 
 Tajnik Grada  
 

Članak 27. 
 
 Grad ima tajnika. 
 
 Tajnik organizira obavljanje stručnih i drugih poslova neposredno 
vezanih za rad Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, brine se o 
izvršavanju zadataka koji se odnose na rad lokalne samouprave i uprave, 
sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća i Poglavarstva u savjetodavnom 
svojstvu i upozorava predsjednika Vijeća i Vijeće o kršenju zakonitosti. 
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Tajnika imenuje i razrješuje Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za 
izbor i imenovanja po postupku i uvjetima utvrñenim posebnom odlukom 
Gradskog vijeća. 
 
 Tajnik svoju dužnost obavlja profesionalno. 
 
2. GRADSKO POGLAVARSTVO  
 

Članak 28. 
 
 Gradsko poglavarstvo obavlja poslove iz svog djelokruga na osnovi i u 
okviru zakona, Statuta i drugih akata Gradskog vijeća. 
 
 Gradsko poglavarstvo odgovorno je u skladu sa zakonom Gradskom 
vijeću za obavljanje poslova iz svog djelokruga. Gradsko poglavarstvo o svom 
radu dužno je redovito izvješćivati Vijeće, a najmanje jednom tromjesečno. 
 
 Gradsko vijeće može zahtijevati da mu Gradsko poglavarstvo podnese 
izvješće o cjelokupnom radu ili o pojedinom pitanju iz njegove nadležnosti. 
 

Članak 29. 
 
 Gradsko poglavarstvo u okviru svog djelokruga: 
 

- obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga grada i poslove 
državne uprave  koji su mu povjereni zakonom;  

- priprema prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće te daje 
mišljenje o prijedlozima odluka koje podnesu drugi ovlašteni prdlagači, 

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 
prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Gradskog vijeća, 

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i 
prihodima i rashodima Grada, 

- utvrñuje prijedlog godišnjeg proračuna Grada i zaključni račun te 
odluke o privremenom financiranju, 

- utvrñuje prijedlog ustrojstva upravnih tijela grada i usmjerava njihovo 
djelovanje u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada odnosno 
poslova državne uprave koji se obavljaju u gradu te nadzire njihov rad, 

- predlaže osnivanje oblika mjesne samouprave i obavlja nadzor nad 
njihovim radom, 

- obavlja i druge poslove utvrñene zakonom, Statutom i drugim općim 
aktima Gradskog vijeća ili po njegovom ovlaštenju, 

- donosi Poslovnik o svojem radu. 
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Članak 30. 

 
 Gradsko poglavarstvo ima 13 članova meñu kojima su gradonačelnik i 
zamjenik gradonačelnika. 
 
 Gradonačelnik je po svom položaju predsjednik Gradskog 
poglavarstva. 
 
 Predsjednik, zamjenik i članovi Gradskog poglavarstva mogu obavljati 
svoju dužnost profesionalno što se utvrñuje posebnom odlukom Gradskog 
vijeća. 
  

Članak 31. 
 
 Gradsko poglavarstvo u obavljanju poslova iz svog djelokruga surañuje 
s poglavarstvima drugih jedinica lokalne samouprave i uprave, kao i s drugim 
pravnim osobama te jedinicama mjesne samouprave. 
 

Članak 32. 
 
 Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Gradskog poglavarstva ureñuje se 
njegovim Poslovnikom u skladu sa Statutom Grada. 
 
 

3.   GRADONAČELNIK  
 

Članak 33. 
 
 Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. 
 
 

Članak 34. 
 
 Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga 
Grada: 
 

- provodi odluke Gradskog vijeća i odgovoran je Vijeću za njihovo 
provoñenje, 
 

- ima pravo zadržati od izvršenja opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni 
da je tim aktom povrijeñen zakon ili drugi propis te zatraži od Vijeća da, u roku 
od 15 dana, otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini dužan 
je u roku od sedam dana o tome izvijestiti organ središnje državne uprave, 
ovlašten za nadzor nad zakonitošću rada jedinica lokalne samouprave i 
uprave, 
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- vodi brigu o upravljanju gradskom imovinom i naredbodavac je za 
izvršenje gradskog proračuna, 
 

- neposredno ispred Gradskog poglavarstva usmjerava rad upravnih 
odjela i potpisuje akte koje oni donose u okviru svog djelokruga, ako za 
potpisivanje nisu ovlaštene  odgovorne osobe, 
 

- obavlja i druge poslove utvrñene zakonom, Statutom i  odlukama 
Gradskog vijeća. 
 
  

Članak 35. 
 
 Gradonačelnik rukovodi radom Gradskog poglavarstva, saziva sjednice 
Poglavarstva i predsjedava im te potpisuje akte Poglavarstva. 
 
 Gradonačelnik je odgovoran Gradskom vijeću za obavljanje poslova 
lokalne samouprave, a ovlaštenim tijelima središnje državne uprave za 
obavljanje povjerenih poslova državne uprave na području Grada. 
 
 Gradonačelnik obavlja i druge poslove utvrñene Statutom u skladu sa 
zakonom. 
 
 

Članak 36. 
 
 Gradonačelnika bira Gradsko vijeće na način i po postupku utvrñenom 
Poslovnikom Gradskog vijeća. 
 

Članak 37. 
 
 Gradonačelnik ima zamjenika. 
 
 Zamjenik gradonačelnika bira se na način i po postupku propisanom za 
izbor gradonačelnika. 
 
 Zamjenik gradonačelnika pomaže gradonačelniku u obavljanju 
njegovih dužnosti, zamjenjuje ga u slučaju njegove spriječenosti i odsutnosti 
te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom. 
 
 

IV.OBAVLJANJE UPRAVNIH I DRUGIH STRU ČNIH POSLOVA IZ                                           
                DJELOKRUGA GRADA  
 

Članak 38. 
 
 Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao 
i poslova državne uprave prenijete na njega, osniva se gradska uprava. 
 



Službeni glasnik br. 3/1998.                                                             Strana 106 

 Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, način rada kao i druga pitanja od 
značenja za rad uprave ureñuje se posebnom odlukom. 
 
 Unutarnje ustrojstvo uprave iz stavka 1. ovog članka, ureñuje svojim 
aktom Gradsko poglavarstvo. 
  

Članak 39. 
 
 Gradska uprava u okviru svog djelokruga i ovlasti: 
 

- neposredno izvršava odluke i druge opće akte Gradskog vijeća i 
osiguravaju njihovo provoñenje, 

- neposredno izvršava poslove državne uprave kada su ti poslovi 
prenijeti u djelokrug grada, 

- prati stanje u područjima za koje je osnovana i o tome izvješćuju 
Gradsko  poglavarstvo,  

- priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko 
vijeće, nacrte akata  koje donosi Poglavarstvo te priprema izvješća, analize i 
druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Gradskog vijeća i 
Poglavarstva, 

- pruža stručnu i drugu pomoć grañanima u okviru prava i ovlasti grada, 
- podnosi izvješće Gradskom vijeću i Poglavarstvu o svom radu, 
- obavlja i druge poslove za koje je ovlašten. 

 
 

V.    AKTI GRADA 
 
 

Članak 40. 
 
 Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte iz nadležnosti grada 
na način i po postupku utvrñenom Poslovnikom Gradskog vijeća, a u skladu 
sa Statutom Grada.  
 
 Gradsko vijeće donosi zaključke i rješenja kada u skladu sa zakonom 
rješava u pojedinačnim slučajevima. 
 
 

Članak 41. 
 
 Opći akti koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se u Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca, na oglasnoj ploči u sjedištu grada kao i na 
druge načine koji se propišu posebnom odlukom. 
 
 Akti koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se u Službenom glasniku 
Grada Donjeg Miholjca. 
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Članak 42. 

 
 Gradsko poglavarstvo o poslovima iz svog djelokruga donosi naredbe, 
uputstva i pravila kada odlučuje o općim stvarima te zaključak i rješenje kada, 
u skladu sa zakonom odlučuje o pojedinačnim stvarima. 
 
 
 

VI. JAVNOST RADA I ODGOVORNOST  
 
 

Članak 43. 
 
 Rad Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i upravnih tijela Grada je 
javan. 
 
  

Članak 44. 
 
 Javnost rada Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i upravnih tijela 
osigurava se: 
 

- javnim održavanjem sjednica, 
- izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog 

priopćavanja, 
- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan 

Statutom. 
 
 

Članak 45. 
 
 Gradsko vijeće svojom odlukom odreñuje koji podaci iz rada i 
nadležnosti Vijeća, Poglavarstva i upravnih tijela ne mogu se objavljivati jer 
predstavljaju tajnu te način njihovog čuvanja. 
 
 
 
 

VII.NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRA ðANA U 
      ODLUČIVANJU I PRAVO INICIJATIVE  
 

Članak 46. 
 
 Grañani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim 
poslovima putem referenduma i mjesnog zbora grañana sukladno zakonu i 
Statutu. 
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Članak 47. 
 
 Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu odluke o 
ustrojstvu grada, prijedlogu za promjenu područja grada, o prijedlogu općeg 
akta ili drugog pitanja iz djelokruga grada, kao i o drugim pitanjima odreñenim 
zakonom i Statutom. 
 
 Referendum, temeljem odredbama zakona i ove odluke raspisuje 
Gradsko vijeće na prijedlog 1/3 članova Vijeća, na prijedlog Poglavarstva, 
odnosno 1/5 mjesnih odbora na području Grada. 
 
 Pravo glasovanja na referendumu imaju grañani koji imaju prebivalište 
na području Grada i upisani su u popis birača. 
 
 Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće. 
 
 Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih odbora o prijedlogu 
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga grada, kao i o drugim pitanjima 
odreñenim zakonom ili Statutom. 
 
  

Članak 48. 
 
 Grañani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje odreñenog 
akta ili rješavanje odreñenog pitanja iz njegove nadležnosti. 
 
 O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Gradsko vijeće mora raspravljati 
ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada, 
te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema 
prijedloga. 
 
 Grañanin ima pravo Gradskom vijeću i njegovim tijelima podnositi 
predstavke i pritužbe te davati prijedloge  i inicijative radi ostvarivanja svojih 
ustavom odreñenih prava. 
 
 
 
 

VIII.   MJESNA SAMOUPRAVA  
 

Članak 49. 
 
 Mjesni odbori osnivaju se kao oblici neposrednog sudjelovanja 
grañana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog 
utjecaja na život i rad grañana. 
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Članak 50. 

 
 Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati grañani i njihove 
organizacije i udruženja, Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo. 
 
 

Članak 51. 
 
 Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora raspravlja se na zboru grañana 
naselja ili u cijelu naselja, koji saziva gradonačelnik. Da bi se mogla donijeti 
odluka o osnivanju mjesnog odbora zboru grañana mora prisustvovati 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača naselja ili dijela naselja. Odluka 
o osnivanju mjesnog odbora punovažna je ako se za nju izjasni većina 
prisutnih grañana na zboru. 
 

 
Članak 52. 

 
 Mjesni odbor na području za koje je osnovan obavlja poslove koji su od 
svakodnevne važnosti za potrebe grañana kao što je: 
 

- ureñenje mjesta, izgradnja i održavanje manjih parkova, nasada, 
dječjih igrališta, rekreacionih i sportskih igrališta,  

- izgradnja i održavanje objekata koji služe za svakodnevne potrebe 
grañana (parkirališta nogostupi, poljski putevi, tržnice, sajmišta, mjesne 
kanalizacija, vodovod  i sl.), 

- čišćenje javnih površina, odvoz smeća, odvodnja atmosferskih voda, 
zaštita okolišta i  dr. 
 
 Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se 
u proračunu  Grada. 
  
 
 

Članak 53. 
 
 Organi mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća. 
 

Vijeće mjesnog odbora ima od 6 do 10 članova. 
 
 Članove Vijeća mjesnog odbora biraju grañani na zborovima grañana s 
područja mjesnih odbora koji su upisani u popis birača. 
 
 Način provoñenja i izbora za članove Vijeća mjesnih odbora propisuje 
se posebnom odlukom. 
 
 Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje 4 godine. 
 
 Funkcija članova Vijeća mjesnog odbora je počasna. 
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 Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, 
poslovnik o svom radu, financijski plan i zaključni račun te obavlja druge 
poslove utvrñene zakonom i Statutom Grada. 
 
  

Članak 54. 
 
 Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz reda svojih članova 
na vrijeme od četiri godine. 
 
 Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je 
vijeću odnosno gradonačelniku. 
 
 Vijeće mjesnog odbora može ukazati nepovjerenje predsjedniku vijeća. 
Prijedlog za pokretanje povjerenja predsjedniku vijeća može dati najmanje 1/3 
članova savjeta, kao i najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora. 
 
  

Članak 55. 
 
 Vijeće mjesnog odbora u skladu sa Statutom, radi raspravljanja o 
potrebama i interesima grañana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od 
lokalnog značenja, može osnivati mjesne zborove grañana. 
 
 Mjesni zbor grañana osniva se za dio područja mjesnog odbora koji 
čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, 
stambeni blok i sl.). 
 
  

Članak 56. 
 
 Mjesni zbor grañana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa 
Statutom Grada. 
 

Mjesni zbor grañana ima predsjednika kojeg bira iz reda grañana na 
način propisan pravilima mjesnog odbora. 
 

Članak 57. 
 
 Nadzor nad zakonitošću rada i akata organa mjesne samouprave, 
obavlja u svom djelokrugu gradska uprava. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Službeni glasnik br. 3/1998.                                                             Strana 111 

 
IX   DONOŠENJE STATUTA GRADA DONJEG MIHOLJCA 

 
 
  

Članak 58. 
 
  Statut Grada Donjeg Miholjca donosi se većinom glasova svih 
vijećnika Gradskog vijeća i po postupku propisanom za donošenje odluke. 
 
 Predlagatelj Statuta je Odbor za Statut Grada i Poslovnik Gradskog 
vijeća. 
 
  

Članak 59. 
 
 Postupak za promjenu Statuta Grada Donjeg Miholjca pokreće se 
prijedlogom za promjenu Statuta. 
 
 Promjenu Statuta Grada Donjeg Miholjca može predložiti Gradsko 
poglavarstvo, radno tijelo, gradonačelnik i 1/4 gradskih vijećnika te najmanje 
polovica vijeća mjesnih odbora. 
 
 Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se Odboru za Statut Grada i 
Poslovnik Gradskog vijeća koji ga razmatra i, uz mišljenje, upućuje Gradskom 
vijeću na prethodnu raspravu.   
 
 O prijedlogu za promjenu Statuta Grada odlučuje Gradsko vijeće 
većinom glasova svih vijećnika. 
 
 

Članak 60. 
 
 Odbor za Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća može predložiti 
promjene Statuta, radi usklañivanja Statuta sa zakonom, bez prethodne 
rasprave.  
 
 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 61. 
 
 Ovim Statutom zamijenjuje se Privremeni Statut Grada Donjeg 
Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/1997.). 
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Članak 62. 

 
 Statut Donjeg Miholjca stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 
se u Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca. 
 
 
Klasa:021-03/98-01/01 
Urbroj: 2115/01-01-98-1 
Donji Miholjac, 15. lipnja  1998. 
         PREDSJEDNIK GRADSKOG 
                VIJEĆA: 
              Mirko ðebić,ing.polj.,v.r. 
 
 
 
 
    55. 
 
Temeljem članka 22. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne 
novine" br. 90/92., 94/93. i 117/93.) i članka 16. Statuta Grada Donjeg 
Miholjca (Klasa:012-03/98-01/01 Ur.broj:2115/01-01-98-1  od 15. lipnja  1998. 
godine), Gradsko Vijeće Grada Donjeg Miholjca na 10. sjednici održanoj 15. 
lipnja 1998. godine, donijelo je  
 

POSLOVNIK 
 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 
 
 I.  UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
 Unutarnje ustrojstvo i način rada Gradskog vijeća Grada Donjeg 
Miholjca (u daljnjem tekstu: Vijeća) ureñuje se Zakonom o lokalnoj 
samoupravi i upravi, Statutom Grada i ovim Poslovnikom. 
 
 

Članak 2. 
 
 Ovim Poslovnikom ureñuje se unutarnje ustrojstvo i način  rada Vijeća i 
to: 
-  postupak konstituiranja Vijeća, 
-  početak obavljanja viječnićke dužnosti i prestanak mandata vijećnika, 
-  prava i dužnosti vijećnika, 
-  postupak izbora i imenovanja u Vijeću, 
-  prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća, 
-  djelokrug, sastav i način rada radnih tijela Vijeća, 
- način rada i odlučivanja Vijeća, 
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-  druga pitanja od značaja za rad Vijeća. 
 
 
 

II.KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJE ĆA, POČETAK OBAVLJANJA 
  VIJEČNIĆKE DUŽNOSTI I PRESTANAK MANDATA VIJE ćNIKA 
 
 

Članak 3. 
 
 Konstituiranje Vijeća obavlja se u skladu s odredbama Zakona o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave. 
 
 

Članak 4. 
 
 Vijeće je konstituirano danom održavanja prve sjednice Vijeća, uz uvjet 
da tom zasjedanju prisustvuje nadpolovični broj ukupnog broja vijećnika. 
 
 

Članak 5. 
 
 Privremeni predsjedatelj Vijeća, do izbora predsjednika Vijeća, je 
najstariji izabrani vijećnik. 
 
 Nakon otvaranja sjednice na prijedlog predsjedatelja vijećnici biraju 
zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika. 
 
 Privremeni predsjedatelj obavlja proziv vijećnika s liste vijećnika koju je 
sačinilo Gradsko izborno povjerenstvo, te obavještava vijećnike o broju 
nazočnih vijećnika sjednici i o tome koji su ga vijećnici obavijestili da su 
spriječeni prisustvovati sjednici. 
 
 Vijećnik počinje obavljati dužnost vijećnika danom konstituiranja Vijeća, 
a zamjenik vijećnika danom ostavke vijećnika podnesene Vijeću. 
 
 

Članak 6. 
 
 Privremeni predsjedatelj konstatira da je uz poziv na konstituirajuću 
sjednicu priložen i prijedlog dnevnog reda sjednice. 
 

Na prijedlog privremenog predsjedatelja ili vijećnika dnevni red se 
može mijenjati, na način što je pojedine točke dnevnog reda zamijeniti mjesta, 
što će se izostaviti pojedine točke ili dopuniti dnevni red novim točkama. 
 
 O svakoj predloženoj izmjeni glasuje se posebno. Glasovanje se 
provodi javnim izjašnjavanjem vijećnika dizanjem ruku "za" ili "protiv" 
prijedloga. 
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 Prijedlog za izmjenu dnevnog reda usvojen je kad je za njega glasovao 
natpolovični broj nazočnih vijećnika. 
 
 Nakon glasovanja iz prethodnog stavka, predsjedatelj Vijeća daje na 
usvajanje dnevni red u cjelini. Glasovanje se provodi na način iz stavka 3. 
 
 Dnevni red je u cjelini usvojen kad je za njega glasovao natpolovični 
broj nazočnih vijećnika. 
 

Članak 7. 
 
 Vijeće ima Mandatnu komisiju. 
 
 Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana. 
 
 Predsjednika i članove Mandatne komisije bira Vijeće na prijedlog 
najmanje tri vijećnika. 
 
 O svakom se prijedlogu glasuje posebno. 
 
 Vijećnik smije glasovati samo za jedan od ponuñenih prijedloga. 
 
 Glasovanje se provodi javnim izjašnjavanjem vijećnika dizanjem ruku 
"za" ili "protiv" prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja. 
 
 Za predsjednika i članove Mandatne komisije izabrani su vijećnici koji 
su dobili najveći broj glasova. 
 
 

Članak 8. 
 
 Mandatna komisija, odnosno njen predsjednik: 
 
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Vijeće o provedenim izborima 
za Gradsko vijeće i imenima izabranih članova Vijeća, kao i o podnesenim 
ostavkama na viječnićku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih 
počinju obavljati dužnost vijećnika, 

 
- predlaže Vijeću Odluku o prestanku mandata vijećniku kada se 

ispune zakonom predviñeni uvjeti i obavještava Vijeće da su ispunjeni 
zakonski uvjeti za početak mandata vijećnika zamjeniku vijećnika. 
 
 

Članak 9. 
 
 Nakon izvješća predsjednika Mandatne komisije o provedenim 
izborima, privremeni predsjedatelj pozvat će vijećnike da daju pred Vijećem 
prisegu. 
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 Tekst prisege glasi: 
 
 “Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Gradskog vijeća Grada 
Donjeg Miholjca obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog, socijalnog 
i kulturnog probitka grada, Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske, 
da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta 
Grada i da ću štiti ustavni poredak Republike Hrvatske.” 
 
 Tekst prisege izgovara predsjedatelj, a nakon izrečenog cijelog teksta 
vijećnici izgovaraju riječ "prisežem". 
 
 Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje je predsjedniku Vijeća. 
 
 Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici Vijeća, kao i 
zamjenik vijećnika kada počinje obavljati dužnost vijećnika, polažu prisegu na 
prvoj sjednici Vijeća na kojoj su nazočni. 
 
 
            III.  PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 
 

Članak 10. 
 
 Vijećnik ima prava i dužnosti: 
 
-  sudjelovati na sjednicama Vijeća i na njima govoriti i glasovati; 
-  podnositi prijedloge i postavljati pitanja; 
-  postavljati pitanja gradonačelniku, njegovim zamjenicima i članovima   

Gradskog poglavarstva; 
-  sudjelovati na sjednicama radnih tijela i u njima govoriti, a u radnim 

tijelima kojih je član i glasovati; 
-  prihvatiti izbor u članstvu radnih tijela koji mu svojim odlukama odredi 

Vijeće. 
 
 Vijećnik nije dužan prihvatiti članstvo u radnom tijelu ako je već 
prihvatio dužnost člana u dva radna tijela. 
 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrñena ovim Poslovnikom, 
odnosno odlukom Vijeća sukladno zakonu i drugim propisima. 
 
 

Članak 11. 
 
 Vijećniku se dostavljaju: 
 
-  zapisnici sjednica Vijeća; 
-  glasila i druge publikacije koje izdaje Vijeće. 
 
 Izvješća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati u Vijeću, 
dostavljaju se vijećnicima u sažetku, a na njihov zahtjev dostavit će im se u 
izvorniku. 
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 Vijećniku su dostupni svi službeni materijali koji se pripremaju ili 
prikupljaju u tijelima i stručnim službama grada, Poglavarstva i drugim 
organima grada, a koji se odnose na teme o kojima se raspravlja u Vijeću. 
 
 Vijećnik može tražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Vijeća i 
predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju. 
 
 

Članak 12. 
 
 Vijećnici su dužni čuvati službenu i vojnu tajnu i druge povjerljive 
podatke koje saznaju u obavljanju dužnosti vijećnika i za to su odgovorni 
prema zakonu. 
 
 

Članak 13. 
 
 Za vrijeme dok obavlja dužnost vijećnik ne smije u obavljanju 
gospodarske i druge poduzetničke aktivnosti, bilo za sebe ili svog poslodavca, 
koristiti i isticati podatak da je član Vijeća. 
 

Članak 14. 
 
 Vijećnicima se izdaje iskaznica vijećnika. 
 
 O izdavanju iskaznica vijećnika i o evidenciji izdanih iskaznica brine se 
predsjednik Vijeća ili osoba koju predsjednik ovlasti. 
 
 

Članak 15. 
 
 Vijećnik  od dana konstituiranja Vijeća, odnosno od dana stupanja na 
dužnost vijećnika, do dana prestanka mandata ima pravo na naknadu  
utvrñenu Statutom, ovim Poslovnikom odnosno odlukom Vijeća sukladno 
zakonu i drugim propisima. 
 
 

Članak 16. 
 
 U Vijeću se mogu osnovati klubovi vijećnika prema stranačkoj 
pripadnosti. 
 
 Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti 
predsjednikaVijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima. 
 
 Predsjednik će klubovima vijećnika, u okviru tehničkih mogučnosti, 
osigurati uvjete rada. 
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IV IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA VIJE ĆA PRAVA I  
DUŽNOSTI     PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA VIJE ĆA 

 
 

1.Izbor predsjednika i potpredsjednika Vije ća 
 
 

Članak 17. 
 
 Na konstituirajućoj sjednici Vijeća biraju se predsjednik i 
potpredsjednici Vijeća. 
 
 Predsjednik i potpredsjednici se biraju iz redova članova Vijeća. 
 
 Predložni kandidati za predsjednika i potpredsjednika ne moraju biti 
nazočni na sjednici, ali moraju dati pisani pristanak na predloženu dužnost. 
 
 Nakon izbora predsjednika Vijeća, izabrani predsjednik Vijeća zauzima 
mjesto predsjednika i nastavlja predsjedavati sjednici Vijeća. 
 
 

Članak 18. 
 
 Pravo predlagati kandidate za predsjednika i potpredsjednike Vijeća 
ima svaki vijećnik. 
 Prijedlozi kandidata za predsjednika i potpredsjednika Vijeća mogu se 
davati pojedinačno ili skupno (listom). 
 
 Predloženi viječnik ili viječnici postaju kandidati za predsjednika ili 
potpredsjednika Vijeća ukoliko se za prijedlog njihove kandidature javno 
izjasni dizanjem ruku "za" najmanje 5 vijećnika. 
 
 

Članak 19. 
 
 Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća provodi se javnim 
glasovanjem. 
 
 Na prijedlog najmanje pet prisutnih vijećnika, Vijeće može odlučiti da 
se glasuje tajno. 
 
 Prijedlog da se glasuje tajno predsjedatelj će staviti na glasovanje. 
Prijedlog je usvojen ukoliko se dizanjem ruku za prijedlog izjasni natpolovična 
većina nazočnih vijećnika. 
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Članak 20. 
 
 Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste 
veličine, boje i oblika.  
 
 Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim 
redom. 
 
 

Čanak 21. 
 
 Tajnik glasovanjem ravna predsjedatelj. Kod tajnog glasovanja 
predsjedatelju pomažu i dva vijećnika koji izabere Vijeće, vodeći računa o 
stranačkoj strukturi Vijeća. 
 
 Vijećnicima se predaju glasački listići, a predaju na popisu vijećnika 
bilježi predsjedatelj ili osoba koju predsjedatelj ovlasti. 
 
 U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih 
glasačkih listića. Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo 
glasovanje. 
 
 

Članak 22. 
 
 Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno. 
 
 Glasuje se zaokruživanjem rednog broja ispred kandidata. 
 
 Glasački listić na kojem je zaokružen redni broj ispred imena većeg 
broja kandidata od broja koji se bira smatra se nevažećim. 
 

Nevažeći je i nepopunjeni glasački listić, kao i listić na kojem su 
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne 
može sa sigurnošću utvrditi za koje je kandidate ili liste vijećnik glasovao. 
 

Članak 23. 
 
 Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je 
predsjedatelj objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrñivanje 
rezultata glasovanja.  
 
 Privremeni predsjedatelj, u prisutnosti vijećnika koji su mu pomagali, 
objavljuje koliko je vijećnika od ukupnog broja vijećnika primilo glasačke 
listiće, koliko je vijećnika ukupno glasovalo, koliki je broj nevažećih listića, te 
koliko je vijećnika glasovalo za izbor pojedinog kandidata. 
 
 Nakon toga privremeni predsjedatelj proglašava koji su kandidati 
izabrani. 
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Članak 24. 

 
 Ukoliko se predsjednik i potpredsjednik Vijeća biraju javno, glasovanje 
se provodi tako da se vijećnici izjašnjavaju "za" ili "protiv" prijedloga, odnosno 
uzdržavanjem od glasovanja. 
 
 Javno glasovanje provodi se istodobnim dizanjem ruku. 
 
 Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjedatelj Vijeća 
prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je "za" prijedlog zatim tko je "protiv" 
prijedloga odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja. 
 
 Glasove prebrojava privremeni predsjedatelj Vijeća ili osoba koju 
predsjedatelj ovlasti. 
 
 Rezultat glasovanja utvrñuje i objavljuje predsjedatelj. 
 

Članak 25. 
 
 Za predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća izabran je kandidat 
koji je dobio nadpolovični broj glasova svih vijećnika. 
 
 

2.Prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika V ijeća 
 
 

Članak 26. 
 
 Predsjednik Vijeća: 
 
-   predstavlja Vijeće; 
-   saziva i organizira, te predsjeda sjednicama Vijeća; 
-  upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak; 
-   predlaže dnevni red sjednice Vijeća; 
-   brine se o postupku donošenja akata i odluka; 
-   usklañuje rad radnih tijela; 
-   objavljuje rezultate glasovanja Vijeća; 
-   potpisuje akte i odluke koje donosi Vijeće; 
-   upućuje donesene akte i odluke nadležnom organu radi proglašenja; 
-   daje suglasnost na putovanja vijećnika izvan države, kada im je u 

svojstvu vijećnika poziv upućen od pojedine strane države ili inozemne 
i meñunarodne organizacije; 

-   brine se o suradnji Vijeća s Poglavarstvom; 
-   odreñuje sastav privremenih delegacija Vijeća u posjeti stranim 

predstavničkim  tijelima i organizacijama;  
-   ostvaruje i druga prava i dužnosti utvrñena Statutom, ovim 

Poslovnikom, odnosno odlukom Vijeća sukladno zakonu i drugim 
propisima. 
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 Predsjednik Vijeća, prema potrebi saziva meñustranački kolegij, koji se 
sastoji od predsjednika klubova Vijećnika. 
 
 Potpredsjednik Vijeća pomaže u radu predsjedniku Vijeća, a u njegovu 
odsustvu, po njegovom ovlaštenju, obavlja poslove iz njegove nadležnosti. 
 
 U odsustvu predsjednika Vijeća sazivanje, organiziranje i 
predsjedavanje sjednicama Vijeća, kao i druge poslove u svezi s tim, obavlja 
potpredsjednik Vijeća. 
 
 

V.IZBOR GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA GRADONA ČELNIKA I 
ČLANOVA GRADSKOG POGLAVARSTVA  

 
 

Članak 27. 
 
 Gradonačlnika, zamjenika gradonačelnika i članove Gradskog 
poglavarstva bira Vijeće natpolovičnim brojem glasova svih vijećnika. 
 

Izbor gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i članova Gradskog 
poglavarstva provodi se na način propisan ovim Poslovnikom za izbor 
predsjednika i potpredsjednika Vijeća. 
 
 Kandidati za gradonačelnika, njegovog zamjenika i članove Gradskog 
poglavarstva ne moraju biti nazočni na sjednici na kojoj ih se bira, ali moraju 
dati pisani pristanak na predloženu dužnost. 
 
 

Članak 28. 
 
 Članove Gradskog poglavarstva bira Vijeće na prijedlog 
gradonačelnika. 
 
 

Članak 29. 
 
 Nakon izbora, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i članovi 
Gradskog poglavarstva, na poziv predsjednika Vijeća, daju pred Vijećem 
prisegu. 
 
 Tekst prisege glasi: 
 
 "Prisežem da ću prava i obveze gradonačelnika (zamjenika 
gradonačelnika, člana Poglavarstva) obnašati savjesno i odgovorno radi 
gospodarskog, socijalnog i kulturnog probitka Grada Donjeg Miholjca, 
Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju 
dužnosti gradonačelnika (zamjenika gradonačelnika, člana Poglavarstva) 
pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada Donjeg Miholjca i da ću štititi 
ustavni poredak Republike Hrvatske". 
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 Tekst prisege izgovara predsjednik, a gradonačelnik, zamjenik i članovi 
Gradskog poglavarstva ponavljaju za njim tekst prisege. 
 
 Gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i članovi Gradskog 
poglavarstva potpisuju tekst prisege i predaju je predsjedniku Vijeća. 
 
 Izabrani gradonačelnik, njegov zamjenik i članovi Poglavarstva koji 
nisu bili nazočni na konstituirajučoj sjednici Vijeća, polažu prisegu na prvoj 
sjednici Vijeća na kojoj su nazočni. 
 
 
 

VI.RADNA TIJELA VIJE ĆA 
 

Članak 30. 
 
 Za proučavanje i razmatranje pojedinih područja, pripremu i 
predlaganje odluka i drugih akata iz nadležnosti Vijeća, Vijeće osniva stalne i 
povremene odbore, komisije i druga radna tijela. 
 

Članak 31. 
 
 Radno tijelo Vijeća osniva se odlukom kojom se utvrñuje djelokrug, 
sastav i broj članova radnog tijela. 
 
 

Članak 32. 
 
 Radno tijelo ima predsjednika i odreñeni broj članova, koje bira Vijeće. 
 
 Predsjednik i članovi radnog tijela biraju se meñu vijećnicima, tako da 
sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkoj strukturi Vijeća. 
 
 U radno tijelo Vijeća mogu se kao članovi imenovati i pojedini 
znanstveni, stručni ili javni djelatnici. 
 

Članak 33. 
 
 Pravo predlagati kandidate za predsjednike i članove pojedinih radnih 
tijela Vijeća ima svaki vijećnik. 
 
 Predloženi vijećnik ili vijećnici postaju kandidati za predsjednika ili 
članove radnog tijela ukoliko se za prijedlog njihove kandidature javno izjasni 
dizanjem ruku "za" najmanje 5 vijećnika. 
 
 Izbor predsjednika i članova pojedinog radnog tijela provodi se javnim 
glasovanjem. 
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 Za predsjednika i člana pojedinog radnog tijela izabran je kandidat koji 
dobije natpolovični broj glasova nazočnih vijećnika. 
 
 

Članak 34. 
 
 Predsjednik radnog tijela Vijeća organizira rad radnog tijela, saziva ga, 
predlaže dnevni red i predsjeda njegovim sjednicama. 
 
 Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do isteka mandata 
saziva Vijeća. 
 
  

Predsjednik i članovi radnog tijela mogu podnijeti ostavku.  
 
 Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na osobnu inicijativu, a dužan 
ju je sazvati na obrazloženi zahtjev predsjednika Vijeća ili trećine članova 
radnog tijela. 
 
 Ukoliko predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu kada ju je dužan 
sazvati, sjednicu će sazvati predsjednik Vijeća. 
 
 Predsjednika radnog tijela u slučaju njegove sprijećenosti ili odsutnosti 
zamjenjuje član kojeg odredi radno tijelo. 
 

Članak 35. 
 
 Radna tijela donose odluke večinom glasova nazočnih članova, a o 
radu na sjednici vodi se zapisnik. 
 
 Pozive i materijale odnosno zaključke sa svojih sjednica radno tijelo 
dužno je dostaviti predsjedniku Vijeća, odnosno osobi koju on ovlasti za 
koordiniranje rada radnih tijela Vijeća. 
 
 Radno tijelo podnosi izvješće o svom radu Vijeću najmanje jednom 
godišnje, odnosno kada to Vijeće zatraži. 
 
 

VII.NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VIJE ĆA 
 
 

1.  Sazivanje sjednice 
 

Članak 36. 
 
 Rad Vijeća odvija se na sjednicama. 
 
 Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća na osobnu inicijativu ili kada 
to zatraži uz objašnjenje natpolovićna večina svih vijećnika ili gradonačelnik. 
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Članak 37. 
 
 Za sjednice Vijeća dostavlja se vijećnicima prijedlog dnevnog reda s 
materijalima koji čine prilog uz svaku točku dnevnog reda, tekst i obrazloženje 
podnesenog prijedloga, te skraćeni zapisnik prethodne sjednice. 
 
 Prijedlog dnevnog reda s materijalima dostavlja se vijećnicima u pravilu 
najkasnije pet dana prije dana za koji je sjednica zakazana. 
 
 U slučaju kada je neophodno hitno donijeti pojedini akt, predsjednik 
Vijeća može sazvati sjednicu Vijeća bez dostavljanja dnevnog reda i  
materijala u roku iz stavka 2. ovog članka, a dnevni red za tu sjednicu može 
predložiti i na samoj sjednici. 
 
 

2. Otvaranje i tijek sjednice  
 
 

Članak 38. 
 
 Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća, a u njegovoj 
spriječenosti ili odsutnosti potpredsjednik Vijeća. 
 
 Za vrijeme zamjene predsjednika, potpredsjednik ima sva prava i 
dužnosti predsjednika Vijeća. 
 
 

Članak 39. 
 
 Nakon otvaranja sjednice Vijeća predsjednik utvrñuje nazočnost 
potrebnog broja vijećnika, obavještava o tome vijećnike, te koji su ga vijećnici 
obavijestili o spriječenosti prisustvovanju sjednici. 
 
 Sjednica Vijeća može se održati ukoliko je nazočna većina svih 
vijećnika. 
 
 

Članak 40. 
 
 Nazočnost večine vijećnika utvrñuje se prozivanjem vijećnika. 
 
 Nazočnost se mora utvrditi na početku sjednice. U slučaju potrebe 
nazočnost se može utvrditi i tijekom sjednice kada predsjednik ocijeni da više 
nije nazočan dovoljan broj vijećnika ili kada to zatraži najmanje tri vijećnika. 
 
 Ukoliko predsjednik na početku sjednice utvrdi da sjednici nije nazočna 
većina svih vijećnika Vijeća, odgaña sjednicu Vijeća za odreñeno vrijeme. 
Ukoliko tu činjenicu predsjednik utvrdi tijekom sjednice, sjednicu prekida i 
zakazuje nastavak sjednice. 
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 O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju i odsutni vijećnici. 
 
 

Članak 41. 
 
 Prije utvrñivanja dnevnog reda sjednice, Vijeće sa abecedne liste 
vijećnika, bira dva ovjerovitelja zapisnika. Nakon toga Vijeće razmatra 
zapisnik o radu sa prethodne sjednice Vijeća. 
 

 
Članak 42. 

 
 Dnevni red sjednice Vijeća utvrñuje se na početku sjednice. 
 
 Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik Vijeća. 
 
 U prijedlogu dnevnog reda predsjednik obavezno uvrštava točke 
dnevnog reda koje predloži gradonačelnik u pismenoj formi. 
 
 Svaki vijećnik ima pravo predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda. 
 
 Nakon predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda, najprije se 
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim da se 
dnevni red ispravi ili dopuni pojedinim predmetom. 
 
 Poslije donošenja odluka iz prethodnog stavka, predsjednik Vijeća daje 
na usvajanje dnevni red u cijelosti. 
 
 Prijedlozi izmjena i dopuna dnevnog reda, kao i dnevni red u cijelosti, 
usvajaju se natpolovičnim brojem glasova nazočnih vijećnika. 
 
 Ukoliko sjednica Vijeća traje dulje od jednog dana, predsjednik Vijeća 
može naknadno predložiti nadopunu dnevnog reda novim predmetima. 
 
 

Članak 43. 
 
 Nakon utvrñivanja dnevnog reda sjednice Vijeća prelazi se na 
raspravljanje i to redoslijedom utvrñeni dnevnim redom. 
 
 Tijekom sjednice može se izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih 
pitanja. 
 
 Na početku rasprave o svakom pitanju predlagatelj može davati 
dopunsko usmeno obrazloženje. 
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Članak 44. 
 

 U radu i odlučivanju na sjednici Vijeća imaju pravo i dužnost sudjelovati 
svi vijećnici. 
 
 U radu sjednice Vijeća sudjeluju gradonačelnik, njegov zamjenik i 
članovi Gradskog poglavarstva. 
 
 Pročelnik uprave može sudjelovati u radu sjednice Vijeća, a dužnosnik 
prisustvovati sjednicama Vijeća kada su na dnevnom redu pitanja iz  
djelokruga rada tih tijela, te po potrebi davati objašnjenja, kao i odgovore na 
pitanja vijećnika. 
 
 U radu sjednice Vijeća kao gosti prisustvuju svi koje je pozvao 
predsjednik Vijeća. 
 

Članak 45. 
 
 Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se predsjedniku prije 
rasprave i tijekom rasprave, sve do njezinog zaključenja. 
 
 Tijekom rasprave vijećnici mogu iznositi mišljenja, tražiti objašnjenja, te 
postavljati pitanja u svezi sa predloženim rješenjima. 
 
 Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od 
predsjednika Vijeća. 
 
 U raspravi se govori, u pravilu s govornice, najduže 10 minuta. Vijeće 
može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i duže. 
 
 Na sjednici se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti 
samo jedanput. Ukoliko o istoj temi isti vijećnik govori drugi i svaki slijedeći put 
može govoriti najviše 3 minute. 
 
 Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo 
predsjednik Vijeća. 
 
 Predsjednik Vijeća osigurava da govornik ne bude ometen ili sprijećen 
u svom govoru. 
 
 

Članak 46. 
 
 Predsjednik Vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se 
prijavili, s tim da u redoslijedu govornika prednost imaju predsjednici klubova 
vijećnika. 
 
 Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika i povredi utvrñenog 
dnevnog reda, predsjednik će dati riječ ćim to ovaj zatraži. Govor tog vijećnika 
ne može trajati dulje od tri minute. 
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Članak 47. 

 
 Predlagatelj može, tijekom rasprave sve do donošenja odluke o 
prijedlogu, svoj prijedlog povuči. 
 O povučenom prijedlogu prestaje rasprava. 
 
 

Članak 48. 
 
 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više 
prijavljenih govornika. 
 
 Kada se iscrpi utvrñeni dnevni red sjednice, predsjednik Vijeća 
zaključuje sjednicu. 
 

3. Odlučivanje  
 

Članak 49. 
 
 Na sjednici Vijeća se o svakom predmetu iz utvrñenog dnevnog reda 
najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako je Poslovnikom predviñeno 
drukčije. 
 
 Odluke Vijeće donosi natpolovičnim brojem glasova nazočnih vijećnika, 
ukoliko Statutom Grada, zakonom ili drugim propisom nije utvrñena druga 
većina.  
 
 Statut Grada, Proračun i Završni račun  Vijeće donosi natpolovičnim 
brojem glasova svih vijećnika. 
 
 Ukoliko je ovim Poslovnikom predviñeno da se pojedini akti donose na 
prijedlog odreñenog broja vijećnika, prijedlog se smatra podnesenim ako ga 
podnese jedan vijećnik, a podrži javnim glasovanjem pet vijećnika. 
 
 

Članak 50. 
 
 Postupak donošenja akata i odluka pokreće se podnošenjem 
prijedloga za donošenje akata i odluka, uz koji se mora priložiti tekst 
prijedloga tih akata i odluka. 
 
 Pravo predlagati akte i odluke Vijeća ima svaki vijećnik, radna tijela 
Vijeća, gradonačelnik, njegov zamjenik i članovi Poglavarstva. 
 
 Ukoliko je predlagatelj pojedini vijećnik ili grupa vijećnika, 
gradonačelnik ili njegov zamjenik mogu zatražiti da se prije odlučivanja 
prijedlog dostavi radnoj grupi nadlenoj za taj prijedlog, te da se o prijedlogu 
raspravlja i odlučuje tek nakon što radna grupa iznese svoje mišljenje o 
prijedlogu. 
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 Isti zahtjev mogu postaviti i klubovi vijećnika. 
 
 

Članak 51. 
 
 Prijedlog akta i odluke sadrži: 
 
-   prijedlog za donošenje odluke i akta, 
-   zakonsku osnovu donošenja, 
-   ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se odnose na sadržaj prijedloga, 
-   ocjenu potrebnih sredstava za provoñenje akta i odluke, 
-   tekst prijedloga, 
-   tekst prijašnje odluke i akta ukoliko se novim aktom i odlukom traži  

njihova izmjena, 
-   odgovarajuća dokumentacija, ali samo ukoliko je neophodna za 

donošenje akta i  odluke. 
 Prijedlogu se prilaže i mišljenje odgovarajućeg radnog tijela ukoliko je 
ono o njemu zauzelo stav. 
 
 U slučaju iz članka 52. ovog Poslovnika mišljenje odgovarajućeg 
radnog tijela je obvezatno. 
 
 

Članak 52. 
 
 O prijedlogu akta i odluke može se voditi rasprava u  Vijeću. O 
prijedlogu raspravljaju vijećnici u svoje ime i u ime klubova vijećnika, te u ime 
radnih tijela čiji su članovi. 
  
 Svi ovlašteni predlagači mogu podnositi amandmane na prijedlog 
odluke ili općeg akta. 
 
 Amandmani se podnose u pisanom obliku. 
 
 Amandmani se mogu podnositi od trenutka podnošenja prijedloga 
odluke ili općeg akta do zaključenja rasprave o tom prijedlogu.  
 
 O amandmanima se glasuje prije glasovanja o prijedlogu odluke ili 
općeg akta. 
 
 Amandman je prihvaćen kada dobije nadpolovičan broj glasova 
nazočnih vijećnika 
 
 Nakon završene rasprave o prijedlogu odluke i akta prelazi se na 
glasovanje. 
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Članak 53. 

 
 Glasovanje na sjednici u pravilu je javno.  
 

Vijećnici glasuju tako da se izjašnjavaju "za" ili "protiv" prijedloga. 
 
 Javno glasovanje provodi se istovremeno, dizanjem ruku ili 
poimeničnim izjašnjavanjem. 
 
 Predsjednik Vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je "za" 
prijedlog, zatim tko je "protiv" prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od 
glasovanja. 
 
 Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani vijećnik 
ustane i izgovara "za" ili "protiv" prijedloga, odnosno uzdržan. 
 
 Na prijedlog najmanje pet vijećnika Vijeće može odlučiti da se javno 
glasuje i u slučajevima iz prethodnog stavka. 
 
 Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Tajnim glasovanjem 
upravlja predsjednik Vijeća uz pomoć dva vijećnika koje izabere Vijeće, 
vodeći računa o stranačkoj strukturi Vijeća. 
 
 O tajnom glasovanju vodi se posebni zapisnik. 
 
 Predsjednik Vijeća utvrñuje i objavljuje rezultate. 
 
 

4. Održavanje reda na sjednici  
 
 

Članak 54. 
 
 Red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća. 
 
 Ukoliko predsjednik Vijeća ne može održati red na sjednici redovnim 
mjerama, može vijećniku izreći disciplinsku mjeru. 
 
 Za remečenje reda na sjednici predsjednik Vijeća može izreći slijedeće 
disciplinske mjere: opomenu, opomenu s unošenjem u zapisnik, opomenu s 
oduzimanjem riječi, opomenu s oduzimanjem riječi isključenjem sa sjednice 
za vrijeme rasprave i odlučivanja o pojedinoj točki dnevnog reda i opomenu s 
isključenjem sa sjednice. 
 
 Predsjednik može, ukoliko se i nakon izricanja ovih mjera ne uspostavi 
red na sjednici, odrediti kraći ili duži prekid sjednice. 
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5. Zapisnik  

 
Članak 55. 

 
 O radu sjednice vodi se zapisnik. 
 
 Zapisnik sadrži podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na 
sjednici, o provedenoj raspravi, te o donesenim odlukama. 
 
 U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinim točkama. 
 
 

Članak 56. 
 
 Vijećnik ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik 
prethodne sjednice. 
 
 O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez 
rasprave. 
 
 Prihvaćene primjedbe unose se u zapisnik sjednice na kojoj su iznijete, 
a odgovarajuće izmjene i dopune u zapisnik prethodne sjednice. 
 
 Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno koji je izmijenjen sukladno 
prihvačenim primjedbama smatra se usvojenim. 
 
 

Članak 57. 
 
 Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik i dva ovjerovitelja. 
 
 Izvornike zapisnika sjednica Vijeća čuva predsjednik Vijeća. 
 
 Svaki vijećnik ima pravo uvida u izvornik zapisnika. 
 
 

Članak 58. 
 
 Sjednice Vijeća tonski se snimaju. 
 
 Vijećnicima, na njihov zahtjev, mora biti omogućeno preslušavanje 
tonske snimke sjednice. 
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6. Javnost rada  
 

Članak 59. 
 
 Rad Vijeća je javan. 
 
 Vijeće, odnosno radno tijelo, obavještava javnost o svom radu, 
stavovima i odlukama koje je donijelo, kao i o temama o kojima je 
raspravljalo. 
 
 Javnost može biti djelomično ograničena tehničkim ograničenjima, s 
time da se prisustvo novinara ne ograničava. 
 
 Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni materijali i dokumenti Vijeća 
koji su, u skladu s posebnim propisima, označeni kao službena, vojna, 
odnosno državna tajna. 
 
 Način rukovanja dokumentima koji se smatraju službenom, vojnom, 
odnosno državnom tajnom ureñuje se uputom predsjednika Vijeća. 
 
 Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada 
Vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i druga 
sredstva priopćavanja. 
 
 Konferencija za tisak održava se po odluci Vijeća uz suglasnost 
predsjednika Vijeća. Tiskovnu konferenciju može održati i radno tijelo uz 
suglasnost predsjednika Vijeća. 
 

VIII.  DONOŠENJE POSLOVNIKA GRADSKOG VIJE ĆA 
 
 

Članak 60. 
 
 Poslovnik Gradskog vijeća donosi se većinom glasova svih vijećnika 
Gradskog vijeća po postupku propisanom za donošenje odluka i drugih općih 
akata. 
 
 Predlagatelj Poslovnika je Odbor za izradu Statuta Grada Donjeg 
Miholjca i Poslovnika Gradskog vijeća. 
 
 Postupak za promjenu Poslovnika pokreće se na način i po postupku 
utvrñenom za promjenu Statuta Grada Donjeg Miholjca. 
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IX. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA  
 
 

Članak 61. 
 
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u 
Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca. 
 
Klasa:021-05/98-01/06 
Urbroj: 2115/01-01-98-1 
Donji Miholjac, 15.  lipnja 1998. 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
             VIJEĆA: 
         Mirko ðebić,ing.polj.,v.r. 
 
      56. 

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 372-01/98-01/46 
Ur.broj: 2115/01-02-98-1 
Donji Miholjac, 6. travnja 1998. 
 
 Na temelju članka 29. Privremenog Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97.) i članka 6. Odluke o 
uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u 
vlasništvu Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” 
br. 2/97.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 16. sjednici 
održanoj dana 6. travnja 1998. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
O OSNIVANJU I IMENOVANJU ODBORA ZA PROVO ðENJE 

NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG 
PROSTORA 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom osniva se Komisija za provoñenje natječaja za davanje 
u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada. 
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Članak 2. 
 
 U Komisiju iz članka 1. ove Odluke imenuju se: 
 1. Mladen Čipić, za predsjednika, 
 2. Zlatko Kovačević, za člana, 
 3. Dubravka Babić, za člana. 
 
 

Članak 3. 
 
 Zadaće Komisije utvrñene su Odlukom o uvjetima i postupku natječaja 
te davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca i 
Zakonom. 
 
 

Članak 4. 
 
 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o 
osnivanju i imenovanju Komisije za povoñenje natječaja za davanje u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada, klasa: 372-01/97-01/13, ur.broj: 
2115/01-02-97-3 od 10. lipnja 1997. godine. 
 
 

Članak 5. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 
       PREDSJEDNIK GRADSKOG 
               POGLAVARSTVA: 
      Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r. 
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      57. 

                      
        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
    GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 370-01/98-01/01 
Ur.broj: 2115/01-02-98-1 
Donji Miholjac, 25. svibnja 1988. 
 
 Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (“Narodne novine” br. 
91/96.) i članka 29. Privremenog statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni 
glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97.) Gradsko poglavarstvo Grada  
Donjeg Miholjca, na 17. sjednici održanoj dana 25. svibnja 1998. godine 
donosi 
 
 

O D L U K U 
O DAVANJU U NAJAM STANOVA  

 
 I. UVODNA ODREDBA 
 

Članak 1. 
 
 Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, mjerila i postupak za davanje u 
najam stanova u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca.  
 
 II. UVJETI ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA 
 

Članak 2. 
 
 Stan u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: stan) 
može se dati u najam osobi koja, pored općih uvjeta za dobivanje u najam 
stana, sukladno posebnim propisima, ispunjava i slijedeće uvjete: 

1. da ima prebivalište na području Grada Donjeg Miholjca najmanje 5              
     godina 
 2. da nema u vlasništvu odgovarajuću useljivu kuću ili stan, 

3. da nema pravo korištenja odgovarajućeg stana, na temelju ugovora 
o         

     najmu stana, zaključenog na neodreñeno vrijeme, 
 4. da nije iskoristila pravo na otkup stana, sukladno Zakonu o prodaji                         
     stanova, na kojima postoji stanarsko pravo, 

5. da stan koji je predmet najma odgovara potrebama domaćinstva            
     kandidata u smislu da nije veći od odgovarajućeg stana. 

Uvjete iz stavka 1. ovoga članka treba zadovoljiti kumulativno i to svi 
članovi domaćinstva za koje se traži davanje u najam stana. 
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Članak 3. 

 
 Ako je predmet davanja u najam stan isključivo namjenjen za 
zadovoljavanje stambenih potreba HRVI Domovinskog rata i obitelji 
poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja, uvjeti za 
davanje u najam stana cijene se prioritetno suglasno Zakonu o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te propisa 
donesenih na temelju, odnosno poradi provoñenja toga Zakona, a podredno i 
eventualno i uz odgovarajuću primjenu odreñenih odredaba ove Odluke, ako 
je to potrebito. 
 

Članak 4. 
 
 Stanom iz članka 3. ove Odluke smatra se stan koji je posebno 
izgrañen, odnosno pribavljen za zadovoljavanje stambenih potreba osoba iz 
stavka 1. ovog članka, te stan iz postojećeg broja stanova u vlasništvu Grada 
Donjeg Miholjca, kojeg Gradsko poglavarstvo namijeni za zadovoljavanje 
stambenih potreba osoba iz članka 3. ove Odluke. 
 

Članak 5. 
 
 Ako je predmet davanje u najam stana izgrañenog posebnim 
sredstvima, namijenjenim isključivo za rješavanje stambenih pitanja osoba 
slabijeg imovnog stanja, taj stan se može dati u najam samo osobi koja, 
pored udovoljavanja uvjeta iz članka 2. ove Odluke, spada u osobe slabijeg 
imovnog stanja. 
 

Članak 6. 
 
 Osobom slabijeg imovnog stanja, u smislu članka 5. ove Odluke, 
smatra se osoba čiji prihod po svim temeljima po članu obiteljskog 
domaćinstva u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 30% od prosječne plaćeu 
gospodarstvu Republike Hrvatske u istom razdoblju. 
 Prihodima se, u smislu st. 1. ovog članka, smatraju prihodi na koje se 
plaća porez na dohodak, sukladno posebnom propisu. 
 

Članak 7. 
 
 Odgovarajućim stanom  koji se prema dopuštenom standardu, na 
području Grada Donjeg Miholjca, u pogledu veličine može dati u najam, a koji 
odgovara potrebama obiteljskog domaćinstva u odnosu na broj članova 
odreñuje se: 
 - za jednog člana, stan površine do 35 m2,  

- za dvočlanu obitelj, stan površine do 45 m2 
 - za tročlanu obitelj, stan površine do 60 m2 
 - za četveročlanu obitelj, stan površine do 70 m2 
 - za svakog slijedećeg člana obitelji, dodatnih 10 m2. 
 
 III. KRITERIJI ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA 
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Članak 8. 

 
 Red prvenstva za davanje u najam stanova odreñuje se prema 
slijedećim kriterijima: 
 1. broju članova domaćinstva, 
 2. godine života članova domaćinstva, 
 3. prihodi  članova domaćinstva, 
 4. sudjelovanje članova domaćinstva u Domovinskom ratu, 

5. oštećenje organizma (invaliditet) članova domaćinstva nastalog 
sudjelovanjem u Domovinskom ratu i priznato po posebnim propisima. 
 

Članak 9. 
 
 lanovima domaćinstva u smislu čl. 8. ove Odluke smatraju se sve 
osobe za koje se traži davanje u najam stana sa time da se taj krug osoba 
ograničava na bračne drugove, njihove roditelje, djecu i druge srodnike u 
pravoj liniji koji zajedno žive, uz uvjet da svaki pojedinačno udovoljava 
kriterijima iz glave II. ove Odluke. 
 

Članak 10. 
 
 Karakteristike kriterija iz članka 8. ove Odluke izražavaju se u 
bodovima, sukladno odredbama čl. 11-15. ove Odluke. 
 

Članak 11. 
 
 Broj članova domaćinstva izražava se kroz odgovarajući broj bodova, 
na način da se za svakog punoljetnog člana domaćinstva odreñuje 3 boda, a 
za malodobnog člana domaćinstva 2 boda. 
 

Članak 12. 
 
 Godine života članova domaćinstva izražavaju se na način da se 
zbroje navršene godine života svih članova domaćinstva, te za svakih 
navršenih 25 godina života odredi jedan bod. 
 

Članak 13. 
 
 Prihodi članova domaćinstva izražavaju se na način da se utvrdi visina 
prosječnog prihoda po članu domaćinstva, računajući prihode sukladno 
članku 6. ove Odluke, te se: 

a) ako su prihodi niži od prosječne plaće - za svakih 5% odstupanja        
               naniže, odreñuje 1 bod, 
 b) ako su prihodi viši od prosjeka - za svakih 5% odstupanja naviše               
     oduzima 1 bod. 
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Članak 14. 
 
 Sudjelovanje članova domaćinstva u Domovinskom ratu izražava se na 
način da se zbroji vrijeme sudjelovanja članova domaćinstva u Domovinskom  
ratu, priznatog po posebnom propisu, te se za svakih navršenih 6 mjeseci 
odredi po 0,5 bodova. 
 
 

Članak 15. 
 
 Oštećenje organizma (invaliditet) članova domaćinstva nastao 
sudjelovanjem u Domovinskom ratu i priznat po posebnom propisu izražava 
se na način da se svakom članu domaćinstva s invaliditetom odredi red 
prvenstva, odnosno bodovi kako slijedi: 
 a) invalidi od I.-VI. skupine (100%-60% invaliditeta)   8 bodova 
 b) invalidi VII. skupine (invaliditet 50%)    3 boda 
 c) invalidi VIII. skupine (invaliditet 40%)    2 boda 
 d) invalidi IX. i X. skupine (invaliditet 20% odnosno 30%)  1 
bod 
 

Članak 16. 
 
 Red prvenstva kandidata za davanje u najam stanova odreñuje se 
sukladno zbroju ostvarenih bodova prema člancima 11.-15. ove Odluke. 
 
 IV. POSTUPAK DAVANJA U NAJAM STANOVA 
 
       a) Raspisivanje i objava natječaja 
 

Članak 17. 
 
 Stanovi se daju u najam na temelju javnog natječaja. 

Javni natječaj raspisuje i provodi Povjerenstvo za davanje u najam 
stanova Grada Donjeg Miholjca, koje osniva i imenuje Gradsko poglavarstvo 
Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 

Članak 18. 
 
 Povjerenstvo iz članka 17. ove Odluke sastoji se od predsjednika i dva 
člana, te njihovih zamjenika. 
 

Članak 19. 
 
 Administrativno-tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo obavlja 
Odsjek za upravne i opće poslove Grada Donjeg Miholjca. 
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Članak 20. 

 
Javni natječaj obvezatno se objavljuje na oglasnoj ploči Gradskog 

poglavarstva, a može se dodatno objaviti i putem drugih sredstava javnog 
priopćavanja. 
 

Članak 21. 
 
 Natječaj mora sadržavati odredbe iz kojih su vidljivi uvjeti natječaja, u 
smislu glave II. ove Odluke,  kriteriji na temelju kojih će se odreñivati red  
prvenstva kandidata u smislu glave III. ove Odluke, te naznaku da se uz 
prijavu na natječaj moraju priložiti odgovarajuće isprave s kojima se dokazuju 
odgovarajuće činjenice, bitne za utvrñivanje reda prvenstva kandidata. 
 Natječaj takoñer mora sadržavati podatke o stanu, odnosno stanovima 
(adresu, veličinu i slično), te adresu i rok za podnošenje prijava, s time da rok 
ne može biti kraći od 8 dana od objave natječaja. 
 
 b) Izbor kandidata 
 

Članak 22. 
 
 O prijavama odlučuje Povjerenstvo. 
 Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, te prijave uz koje 
nisu priložene odgovarajuće isprave ili koje su podnesene izvan roka, odbit će 
se, odnosno odbaciti, a ostale prijave će se rangirati sukladno čl. 16. ove 
Odluke. 
 Povjerenstvo, u smislu st. 1. ovog članka, donosi odgovarajući 
zaključak, koji se dostavlja svim kandidatima poštom - preporučeno s 
povratnicom. 
 

Članak 23. 
 

 Na zaključak iz članka 22. st. 3. ove Odluke prijavljeni kandidati mogu 
Povjerenstvu podnijeti prigovor u roku 8 dana od dana prijama zaključka. 
 Zaključak Povjerenstva po prigovoru dostavlja se zainteresiranim 
kandidatima, na način kao i zaključak iz čl. 22. st. 3. ove Odluke. 
 
 V. UGOVOR O NAJMU, PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA  
 

Članak 24. 
 
 Po okončanju postupka u smislu čl. 22. i 23. ove Odluke s kandidatom, 
odnosno kandidatima, sukladno utvrñenu redu prvenstva, zaključuje se 
Ugovor o najmu stana. 
 

Članak 25. 
 
 Ugovor o najmu stana iz čl. 24. ove Odluke u ime Grada Donjeg 
Miholjca kao vlasnika stana - najmodavca zaključuje gradonačelnik. 
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 Ugovor o najmu stana zaključuje se u pisanom obliku, a sadrži osobito: 
 1. naznačenje ugovornih strana, 
 2. opis stana, odnosno dijela stana koji se daje u najam, 
 3. visinu najamnine i način plaćanja, 

4. vrstu troškova koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem i način na koji         
     će se plaćati 

5. podatke o osobama koje će se zajedno s najmoprimcem koristiti    
     stanom, 
 6. vrijeme trajanja najma,  

7. odredbe o održavanju stana, 
8. odredbe o uporabi zajedničkih prostorija, zajedničkih dijelova i   

     ureñaja zgrade i zemljišta koje služi zgradi 
 9. odredbe o primopredaji stana. 
 Pored navedenih odredaba, Ugovor o najmu stana može sadržavati i 
slijedeće odredbe: o pravu vlasnika da pregleda stan, pravima, dužnostima i 
obvezama najmoprim- ca za vrijeme najma, prestanku, otkazu i raskidu 
ugovora o najmu stana, otkaznim rokovima, postupanju u slučaju smrti ili 
trajnog napuštanja stana od strane najmoprimca, o naknadi štete, solidarnosti 
i zakonskom založnom pravu, uvjete o obavljanju poslovne djelatnosti u dijelu 
stana, adaptacijama, preinakama i sl. 
 

Članak 26. 
 
 Ugovor o najmu stana zaključuje se na odreñeno vrijeme od 10 godina. 
 Ugovor o najmu prestaje na način odreñen Zakonom, ovom Odlukom 
ili ugovorom. 
 
 VI. SLOBODNO UGOVORENA NAJAMNINA 
 

Članak 27. 
 
 Slobodno ugovorenu najamninu plaćaju korisnici stanova - 
najmoprimci, prema ekonomskim uvjetima, temeljem ugovora o najmu stana. 

Visinu iznosa slobodno ugovorene najamnine iz stavka 1. ovoga 
članka utvrñuje Gradsko poglavarstvo, sukladno površini, opremljenosti i 
položaju stana.  
 
 VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 28. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga  dana od dana objave u 
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
           PREDSJEDNIK GRADSKOG 
         POGLAVARSTVA: 
         Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r. 
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      58. 

           
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
        GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 610-02/96-01/02 
Ur.broj: 2115/01-02-96-1 
Donji Miholjac, 25. svibnja 1998. 
 
 
 Na temelju članka 29. Privremenog statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik grada Donjeg Miholjca” br. 1/97.) Gradsko poglavarstvo 
Grada Donjeg Miholjca, na 17. sjednici održanoj dana 25. svibnja 1998. 
godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
 

o osnivanju, imenovanu i radu Odbora za obilježavan je 
XXIV manifestacije “Miholja čko sijelo” 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom osniva se, imenuje i pobliže ureñuje način rada i 
djelovanja Odbora za obilježavanje kulturne manifestacije “Miholjačko sijelo”. 
 

Članak 2. 
 
 U Odbor iz članka 1. ove Odluke imenuju se: 
 1. Stjepan Mikolašević za predsjednika, 
 2. Mirjana Pečner za člana, 
 3. Anica Takalić za člana, 
 4. Ronald Bogatić za člana, 
 5. Darko Nikolić za člana. 
 

Članak 3. 
 
 Zadaća Odbora je da svojim radom i organizacionom programskom 
shemom vodi brigu o uspješnoj realizaciji kulturne manifestacije “Miholjačko 
sijelo”, a naročito: 
 - predlaže i donosi Program “Miholjačkog sijela” 
 - utvrñuje izvore financiranja i vodi brigu o realizaciji financijskih  
   sredstava, 
 - vrši kontrolu nad financijsko-materijalnim sredstvima, 
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- utvrñuje prijedloge kriterija i druge uvjete za nastup na “Miholjačkom 
   sijelu”, 

- podnosi izvješće Gradskom vijeću i Gradskom poglavarstvu o reali- 
   zaciji Programa i financijskom planu “Miholjačkog sijela”, 
 - odlučuje o svim ostalim pitanjima značajnim za uspjeh “Miholjačkog 
   sijela”. 
 

Članak 4. 
 
 Financijsko-materijalno poslovanje kulturne manifestacije voditi će se 
preko žiro računa Turističke zajednice općine Donji Miholjac. 
 

Članak 5. 
 
 Grad Donji Miholjac osigurava nužne uvjete za obavljanje tehničkih i 
drugih poslova u realizaciji “Miholjačkog sijela”, a naročito: 
 - izrañuje i upućuje pozive za sjednice Odbora, te vodi zapisnik, 
 - vodi brigu o dokumentaciji “Miholjačkog sijela”, 
 - brine o izvršavanju i provedbi odluka, zaključaka, preporuka i drugih 
   akata Odbora, 
 - sudjeluje u pripremi prijedloga Programa “Miholjačkog sijela” s finan- 
   cijskim pokazateljima, 
 - izrañuje izvješće o realizaciji Programa te financijskog plana, 
 - obavlja i druge poslove koje mu povjeri Odbor. 
 

Članak 6. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
         PREDSJEDNIK GRADSKOG 
       POGLAVARSTVA: 
      Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r. 
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    59. 

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
        GRAD DONJI MIHOLJAC 
    GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 612-05/98-01/03 
Ur.broj: 2115/01-02-98-3 
Donji Miholjac, 25. svibnja 1998. 
 
 
 Na temelju članka 14. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 2/97.) Gradsko 
poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 17. sjednici održanoj 25. svibnja 
1998. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
 

O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA STRUČNIH 
POVJERENSTAVA ZA PRIPREME OKO OTVARANJA 

GRADSKOG MUZEJA 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom osnivaju se stručna povjerenstva koja će djelovati na 
stvaranju uvjeta za osnivanje Gradskog muzeja u Donjem Miholjcu. 
 

Članak 2. 
 

 Radi učinkovite pripreme na osnivanju Gradskog muzeja osnivaju se 
slijedeća stručna povjerenstva: 
 
 1. POVJERENSTVO ZA ORGANIZACIJSKA I STATUSNA PITANJA 
 2. POVJERENSTVO ZA PROSTORNO I TEHNIČKO UREðENJE 
     ZGRADE MUZEJA U DONJEM MIHOLJCU 
 3. POVJERENSTVO ZA SREðIVANJE I PRIPREMU MUZEJSKE 
     GRAðE. 
 

Članak 3. 
 

 U Povjerenstvo za organizacijska i statusna pitanja imenuju se: 
 
 1. Krunoslav Kovačević, za predsjednika 
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2. Valent Poslon, za člana 
 3. Boris Mandekić, za člana 
 4. Anica Takalić, za člana 

 
Članak 4. 

 
 U Povjerenstvo za prostorno i tehničko ureñenje zgrade Muzeja u 
Donjem Miholjcu imenuju se: 
  
 1. Daniel Rušanac, za predsjednika 
 2. Sanja Semenčić, za člana 
 3. ______________________ predstavnik izvoñača radova, za člana 
  

 
Članak 5. 

 
 U Povjerenstvo za sreñivanje i pripremu muzejske grañe imenuju se: 
  
 1. Stjepan Mikolašević, za predsjednika 
 2. Eduard Šrajer, za člana 
 3. Jelica Mikić, za člana 
 4. Miroslav Fey, za člana 
 5. Senad Gradašćević, za člana 
 6. Siniša Galović za člana 
 
 U Povjerenstvo za sreñivanje i pripremu muzejske grañe po potrebi će 
se uključivati i ostali stručni kadrovi, poglavito iz Muzejskog dokumentacijskog 
centra Zagreb i Muzeja Slavonije Osijek. 
 

Članak 6. 
 
 Koordiniranje rada svih povjerenstava povjerava se Krunoslavu 
Kovačeviću gradonačelniku Grada Donjeg Miholjca. 
 

Članak 7. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u 
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 
 
         PREDSJEDNIK GRADSKOG 
       POGLAVARSTVA: 
      Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r. 
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    60. 

 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
        GRAD DONJI MIHOLJAC 
    GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
 
Klasa:031-07/98-01/01 
Ur.broj: 2115/01-02-98-2 
Donji Miholjac,  25. svibnja 1998. 
 
 
 Na temelju članka 60. stavak 1. Zakona o zaštiti osoba i imovine 
(“Narodne novine br. 83/96.), članka 29. Privremenog Statuta Grada Donjeg 
Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97.) i članka 6. 
Odluke o vlastitom komunalnom pogonu Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg 
Miholjca na 17. sjednici održanoj 25. svibnja 1998. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
 

O UNUTARNJOJ ZAŠTITARSKOJ SLUŽBI 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom ustrojava se unutarnja zaštitarska služba poradi zaštite 
zaposlenika i imovine Grada Donjeg Miholjca,  kao i provedbe mjera te zaštite 
unutar poslovnog prostora i objekata i to: zgrada Novog i Starog dvorca te 
Vodocrpna postaja. 
 

Članak 2. 
 
 Unutarnju zaštitu provodit će osobe koje imaju ovlast za obavljanje 
zaštitarskih poslova (u daljnjem tekstu: zaštitari). 
 Unutarnja zaštita organizira se u Komunalnoj službi Grada Donjeg 
Miholjca kao unutarnja organizacijska jedinica u kojoj zaštitari obavljaju 
poslove i ovlasti temeljem Zakona o zaštiti osoba i imovine te ostvaruju sva 
prava koja im proizlaze iz radnog odnosa.  
  

Članak 3. 
 
 Pravilnikom o unutarnjem redu utvrdit će se broj izvršitelja kao i 
organizacija poslovanja i rukovoñenja te ostala pitanja važna za djelovanje 
unutarnje zaštite. 
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Članak 4. 
 
 Zaštitari koji rade na poslovima zaštite osoba i imovine moraju pri 
obavljanju zaštitarskih poslova nositi radnu odoru na kojoj je na vidnom 
mjestu istaknuta zaštitarska iskaznica. 
 Radna odora iz stavka 1. ovog članka mora biti na vidnom mjestu 
označena zaštitnim znakom, a koje predstavlja štit Grada Donjeg Miholjca, te 
natpis UNUTARNJA ZAŠTITA - KOMUNALNA SLUŽBA GRADA DONJEG 
MIHOLJCA.  
 

Članak 5. 
 
 Provedba ove Odluke povjerava se upravitelju Komunalne službe 
Grada Donjeg Miholjca. 
 U cilju povedbe ove Odluke upravitelj će organizirati  polaganje 
stručnog ispita zaštitarima za obavljanje zaštitarskih poslova, te osigurati  
tehničke uvjete za djelovanje zaštitarske službe. 
  

Članak 6. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 
1. lipnja 1998. godine.  
 
          PREDSJEDNIK GRADSKOG 
        POGLAVARSTVA: 
      Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r. 
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      61.      

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
        GRAD DONJI MIHOLJAC 
    GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 031-07/98-01/01 
Ur.broj: 2115/01-02-98-3 
Donji Miholjac, 25. svibnja 1998. 
 
 
 Na temelju članka 29. Privremenog Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97.) i članka 7. stavak 2. 
Odluke o vlastitom komunalnom pogonu (“Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca” br. 5/97), Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 17. 
sjednici održanoj 25. svibnja 1998. godine donijelo je 

 
O D L U K U 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 
UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI KOMUNALNE 

SLUŽBE GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 

Članak 1. 
 
 U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Komunalne službe Grada Donjeg 
Miholjca dopunjava se članak 5. tako da se dodaje točka 5. koja glasi: 
_____________________________________________________________ 
Red.    Naziv radnog             Broj    Stručna  
broj      mjesta                                         izvršitelja  sprema_______ 
 
 5. Poslovi neposrednog čuvanja      8   SSS i položen 
 i osiguravanja osoba i imovine    stručni ispit za 
 na temelju zakonske ovlasti i    zaštitara 
 Naputka o načinu obavljanja 
 poslova čuvara - vratara, obavlja 
 i druge poslove po nalogu vodi- 
 telja službe 
_____________________________________________________________ 
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Članak 2. 

 
 Iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi: 
 “Upravitelj službe će odrediti voditelja zaštitarske službe koji će se 
brinuti o rasporedu zaštitara na pojedine objekte, smjenama odnosno 
zamjenama, a u cilju učinkovitog obavljanja zaštitarske djelatnosti. 
 Upravitelj će donijeti Naputak o načinu obavljanja zaštitarske službe.” 
 

Članak 3. 
 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u 
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 
         PREDSJEDNIK GRADSKOG 
       POGLAVARSTVA: 
      Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r. 
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      62. 

           
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
        GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
 
Klasa: 120-02/98-01/25 
Ur.broj: 2115/01-02-98-1 
Donji Miholjac, 25. svibnja 1998. 
 
 
 Na temelju članka 29. Privremenog statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97.) i članka 9. Pravilnika o 
unutrašnjoj organizaciji Komunalne službe Grada Donjeg Miholjca (“Službeni 
glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/98.) Gradsko poglavarstvo Grada 
Donjeg Miholjca na 17. sjednici održanoj dana 25. svibnja 1998.  donosi 
 
 

O D L U K U 
o načinu obra čuna pla ća naplatni čarima na 

gradskim parkiralištima 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom ureñuje se način obračuna plaća koje se imaju 
isplaćivati djelatnicima Komunalne službe Grada Donjeg Miholjca, koji 
naplaćuju naknadu za parkiranje na gradskim parkiralištima. 
 

Članak 2. 
 
 Osnovna plaća koja je odreñena Odlukom o plaćama i drugim 
primanjima zaposlenika Komunalne službe Grada Donjeg Miholjca (“Službeni 
glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/98.) a odnosi se na plaće naplatničarima 
na gradskim parkiralištima čini temelj za obračun mjesečne plaće. 
 Ovisno o rezultatima rada osnovna plaća može se povećavati, 
odnosno umanjivati za postotak utvrñen ovom Odlukom.  
 

Članak 3. 
 
 Da bi naplatničar stekao pravo na osnovnu plaću utvrñenu člankom 4. 
Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Komunalne službe Grada 
Donjeg Miholjca, utvrñuje se norma koju isti mora izvršiti u tijeku mjeseca. 
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Norma koja se utvrñuje u smislu prethodnog stavka ovog članka čini 
bruto iznos kojim se pokrivaju troškovi radnog mjesta koji terete: brutto plaću 
djelatnika, poreze i doprinose koji se plaćaju na plaću, materijalne troškove  
kao i troškove potrošnog materijala (naplatni blokovi, uplatnice, obavijesti, 
prijave i drugo). 
 

Članak 4. 
 
 Norma u smislu članka 3. ove Odluke utvrñuje se u iznosu od 3.300,00 
kuna. 
 

Članak 5. 
 
 Djelatnik koji ostvari mjesečnu normu propisanu člankom 4. ove 
Odluke ima pravo na osnovnu plaću koja čini umnožak osnovice pripadajućeg 
koeficijenta, uvećanu za postotak koji djelatniku pripada temeljem radnog 
staža.  
 Djelatnik koji ostvari rezultate veće za 15% iznad utvrñene norme ima 
pravo na povećanje osnovne plaće za 10%. 
 Djelatnik koji ostvari rezultate veće za 30% iznad utvrñene norme ima 
pravo na povećanje osnovne plaće za 15%. 
 Djelatnik koji ostvari rezultate veće za 50% iznad utvrñene norme ima 
pravo na povećanje osnovne plaće za 20%. 
 Djelatnik koji ostvari rezultate veće za 80% iznad utvrñene norme ima 
pravo na povećanje osnovne plaće za 30%. 
 Djelatnik koji ostvari rezultate veće preko 100% iznad utvrñene norme 
ima pravo na povećanje osnovne plaće za 40%. 
 Djelatniku koji ostvari rezultate ispod utvrñene norme za 10% umanjuje 
se osnovna plaća za 15%. 
 Djelatniku koji ostvari rezultate ispod utvrñene norme za 15% umanjuje 
se osnovna plaća za 25%. 
 Djelatniku koji ostvari rezultate ispod utvrñene norme za 20% umanjuje 
se osnovna plaća za 30%. 
 

Članak 6. 
 
 Ako djelatnik dva mjeseca uzastopno ostvaruje rezultate za 20% manje 
od utvrñene norme može se otkazati radni odnos. 
 

Članak 7. 
 
 Mjesečni obračun plaće sačinit će upravitelj Komunalne službe za sve 
djelatnike koji naplaćuju naknadu za parkiranje i obrazac obračuna dostaviti 
računovodstvu radi sastavljanja platne liste. 
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Članak 8. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. 
svibnja 1998. godine. 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
              POGLAVARSTVA: 
      Krunoslav Kovačević,dipl.vet. 
      63. 

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 372-03/98-01/40 
Ur.broj: 2115/01-02-98-2 
Donji Miholjac, 11. lipnja 1998. 
 
 
 Na temelju članka 29. Privremenog Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97.) i članka 13. Privremenog 
poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca” br. 2/97.), Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg 
Miholjca, na 18. sjednici održanoj dana 11. lipnja 1998. godine, donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
O DODJELI NA PRIVREMENO KORIŠTENJE UREDSKOG 

PROSTORA U DONJEM MIHOLJCU, VUKOVARSKA 7. 
 

I. 
 
 Ministarstvu financija, Financijskoj policiji, Postaji financijske policije za 
Osječko-baranjsku županiju, Osijek, Lorenza Jagera br. 1, dodjeljuje se na 
privremeno korištenje uredski prostor u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca u 
Donjem Miholjcu, Vukovarska 7. koji se sastoji iz prostorije br. 6. prvi kat 
ukupne površine 19,25 m2. 
 

II. 
 
 Predmetni uredski prostor označen u točki I. ovoga rješenja, dodijeljuje 
se imenovanome korisniku u svrhu obavljanja djelatnosti uredskog poslovanja 
od interesa za Grad Donji Miholjac, i to na odreñeno vrijeme od 2 godine, bez 
plaćanja naknade. 
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III. 

 
 Imenovani korisnik obvezuje se plaćati sve troškove uzrokovane 
korištenjem označene uredske prostorije (električna energija, voda, plin, 
telefon, komunalna naknada, vodna naknada i dr.) kao i troškove redovnog i 
izvanrednog održavanja objekata u vrijeme njihove dospjelosti koji će se 
regulirati posebnim ugovorom zainteresiranih strana. 
 
 

IV. 
 
 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
         PREDSJEDNIK GRADSKOG 
       POGLAVARSTVA: 
      Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r. 
      64. 

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 022-06/98-01/11 
Ur.broj: 2115/01-02-98-1 
Donji Miholjac, 11. lipnja 1998. 
 
 
 Na temelju članka 29. Privremenog Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97.) i članka 13. Privremenog 
poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca” br. 2/97.), Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg 
Miholjca na 18. sjednici održanoj dana  11. lipnja 1998. godine, donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 
UTVRðIVANJE TRŽNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 

I POKRETNINA 
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Članak 1. 
 
 Osniva se Povjerenstvo za utvrñivanje tržne vrijednosti nekretnina i 
pokretnina u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo). 
 

Članak 2. 
 
 U Povjerenstvo iz članka 1. ovog Rješenja imenuju se: 
 1. Danijel Rušanac, za predsjednika 
 2. Darinka Dombi, za člana 
 3. Boris Mandekić, za člana. 
 

Članak 3. 
 
 Zadaća Povjerenstva je utvrñivanje tržne vrijednosti nekretnina i 
pokretnina u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, u svrhu pravnog prometa 
istih. 
 

Članak 4. 
 
 Administrativno-tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo obavlja 
Odsjek za upravne i opće poslove. 
 

Članak 5. 
 
 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u 
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca.” 
 
         PREDSJEDNIK GRADSKOG 
       POGLAVARSTVA: 
      65.    Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r. 

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 371-01/98-01/16 
Ur.broj: 2115/01-02-98-1 
Donji Miholjac, 11. lipnja 1998. 
 
 Na temelju članka 17. stavak 2. Odluke o davanju u najam stanova 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” 2/98.), članka 29. Privremenog 
Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br.  
1/97.) i članka 13. Privremenog Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada 
Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 2/97.), 
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Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca, na 18. sjednici održanoj dana 
11.lipnja 1998. godine, donosi 
 

R J E Š E N J E 
O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 

DAVANJE U NAJAM STANOVA 
 

Članak 1. 
 
 Osniva se Povjerenstvo za davanje u najam stanova u vlasništvu 
Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 

Članak 2. 
 
 U Povjerenstvo iz članka 1. ovog Rješenja imenuju se: 
 1. Mladen Čipić, za predsjednika 
 2. Valent Poslon, za člana 
 3. Ante Šerić, za člana 
 
 1. Mirko ðebić, za zamjenika predsjednika 
 2. Josip Mikić, za zamjenika člana 
 3. Zlatko Kovačević, za zamjenika člana. 
 

Članak 3. 
 
 Zadaća Povjerenstva je raspisivanje i provoñenje javnog natječaja za 
davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, kao i obavljanje 
svih radnji s tim u svezi. 
 

Članak 4. 
 
 Administrativno-tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo obavlja 
Odsjek za upravne i opće poslove. 
 

Članak 5. 
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u 
“Službenom  glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 
 
        PREDSJEDNIK GRADSKOG 
       POGLAVARSTVA: 
      Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r. 
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      66. 

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 944-01/98-01/62 
Ur.broj: 2115/01-02-98-1 
Donji Miholjac, 11. lipnja 1998. 
 
 Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima (“Narodne novine” br. 91/96.) i članka 29. Privremenog statuta Grada 
Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 1/97.), 
Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 18. sjednici održanoj dana 
11. lipnja 1998. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA 

DONJEG MIHOLJCA 
 

I. 
 
 Dozvoljava se prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, 
kako slijedi: 
 1. k.o. Donji Miholjac, z.k.ul.br. 21: 
 
a) k.č.br. 1108/5, oranica u mjestu u površini od 1806 m2, 
    - uz početni iznos prodajne cijene od 27.090,00 DEM - PHK, 
b) k.č.br. 1108/6, oranica u mjestu u površini od 1799 m2 
    - uz početni iznos prodajne cijene od 26.985,00 DEM - PHK, 
c) k.č.br. 1108/7, oranica u mjestu u površini od 2104 m2, 
    - uz početni iznos prodajne cijene od 31.560,00 DEM - PHK, 
d) k.č.br. 1108/8, oranica u mjestu u površini od 2094 m2 
    - uz početni iznos prodajne cijene od 31.410,00 DEM - PHK, 
e) k.č.br. 1108/9, oranica u mjestu u površini od 1405 m2, 
    - uz početni iznos prodajne cijene od 21.075,00 DEM - PHK. 
 
 
 Grad Donji Miholjac isključuje svaku daljnju obvezu naspram kupaca 
glede ulaganja u izgradnju objekata komunalne infrastrukture. 
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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. 
 Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje 
uvjeta natječaja sadrži najviši ponudbeni iznos prodajne cijene nekretnina. 
 

IV. 
 
 Prvenstveno pravo na kupnju nekretnina iz točke I. ovog Zaključka ima 
natjecatelj koji svojom ponudom iskaže interes za kupnju svih nekretnina 
označenih pod a, b, c, d, e ovog Zaključka, uz uvjet najvišeg ponudbenog 
iznosa prodajne cijene nekretnina. 
 Uvjeti iz stavka 1. ove točke moraju biti ispunjeni kumulativno. 
 

V. 
 
 Meñusobna prava i obveze ugovornih strana glede prodaje nekretnina, 
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,dipl.vet.,v.r. 
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