Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca
Godina IV.

Donji Miholjac, 8. svibnja 2000.

Broj: 3.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 400-05/00-01/01
Ur.broj: 2115/01-01-00-3
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.
Na temelju članka 46. točke 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine"
br. 92/94.) i čl. 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 21. sjednici održanoj
dana 8. svibnja 2000. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća
o izvršenju Proračuna Grada D.Miholjca za
1999. godinu

Službeni glasnik br. 3/00.
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Članak 1.

Usvaja se Godišnje financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Grada
D.Miholjca za 1999. godinu.
Članak 2.
Godišnje financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Grada D.Miholjca
sadrži:
- ukupno ostvarene prihode u iznosu od
- ukupno izvršene izdatke u iznosu od
- višak prihoda nad izdacima u iznosu od

8.608.134,00 kuna
8.556.211,00 kuna
51.923,00 kuna

Članak 3.
Višak prihoda nad izdacima u iznosu od 51.923,00 kune prenosi se u
Proračun Grada D.Miholjca za 2000. godinu.
Članak 4.
Pregled izvršenja bilančanog dijela Proračuna Grada D.Miholjca za 1999.
godinu sastavni je dio Godišnjeg financijskog izvješća.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenom glasniku Grada D.Miholjca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Mirko ðebić,ing.polj.,v.r.

Službeni glasnik br. 3/00.
121.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/00-01/09
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Ur.broj: 2115/01-01-00-1
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.
Na temelju članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" br. 36/95., 109/95., 21/96., 70/97. i 128/99.), članka 16. Statuta Grada
D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 3/98.) i članka 3. Odluke o
načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada D.Miholjca
("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 5/97.) Gradsko vijeće Grada
D.Miholjca na 21. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2000. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu
Članak 1.
Članak 16. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 4/97), mijenja se i glasi:
"Poslove sakupljanja, odvoza i deponiranja kućnog smeća i komunalnog
otpada na području naselja Donji Miholjac obavlja pravna osoba kojoj je
povjereno obavljanje djelatnosti održavanja čistoće.
Na području ostalih naselja Grada D.Miholjca komunalni red oko odvoza
kućnog smeća i komunalnog otpada uredit će se posebnom odlukom na
prijedlog Mjesnih odbora.
Fizičke i pravne osobe na području naselja D.Miholjac obavezne su
koristiti usluge odvoza kućnog smeća i komunalnog otpada putem putem
pravne osobe kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti održavanja čistoće u
skladu s odredbama ove Odluke, bez izuzetaka."
Članak 2.
Iza članka 16. Odluke o komunalnom redu dodaje se čl. 16a. koji glasi:
"Sakupljanje, odvoz i deponiranje kućnog smeća vrši se u I. i II. zoni
naselja D.Miholjac najmanje jedanput tjedno, a u III. zoni svaki drugi tjedan,
prema rasporedu pravne osobe kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti
održavanja čistoće koji se javno objavljuje, na za te namjene odreñenu gradsku
deponiju, prema uobičajenim pravilima struke.
Službeni glasnik br. 3/00.
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Ako usluga odvoza kućnog smeća spada u neradni dan, dane državnih
praznika i vjerskih blagdana, te na dan Grada D.Miholjca, ista će se izvršiti
slijedećeg radnog dana u tom tjednu.
Odovoz glomaznog komunalnog otpada vrši se jedanput mjesečno
prema dojavama fizičkih osoba."
Članak 3.
Stavak 2. čl. 17. Odluke mijenja se i glasi:

"Pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti održavanja
čistoće mora pri pražnjenju posuda iste vratiti na njihovo mjesto, te voditi računa
da se smeće i otpad ne rasipa i ne oštećuje okolne objekte i ureñaje."
Članak 4.
Iza čl. 18. Odluke dodaje se članak 18a. koji glasi:
"Fizičke osobe u naselju D.Miholjac obavezne su vršiti plaćanje usluge
odvoza kućnog smeća jedanput mjesečno, a pravne tromjesečno, temeljem
računa izdanog od strane pravne osobe kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti
čistoće po paušalno odreñenoj visini naknade utvrñenom prijavljenim i
prihvaćenim cjenikom od strane Gradskog vijeća Grada D.Miholjca u skladu s
pozitivnim zakonskim propisima.
Cjenik iz prethodnog stavka ovog članka donosi pravna osoba kojoj je
povjereno obavljanje djelatnosti održavanja čistoće
Pravne osobe koje imaju u vlasništvu kontejnere plaćaju naknadu za
odvoz smeća po broju odveženih kontejnera.
Obrtnici plaćaju usluge odvoza kućnog smeća kao i fizičke osobe.
Iznimno odredbi prethodnog stavka ovog članka, obrtnici trgovci i obrtnici
ugostitelji plaćaju usluge odvoza kućnog smeća kao i sve druge pravne osobe.
Obrtnici trgovci i obrtnici ugostitelji, kao i sve druge pravne osobe plaćaju
po broju lokala odnosno broju poslovnih prostorija."
Članak 5.
Iza čl. 18a. Odluke dodaje se čl. 18b. koji glasi:
"Fizičke osobe koje iz odreñenih razloga ne koriste usluge odvoza
kućnog smeća, a imaju stalno prebivalište na području naselja Donji Miholjac,
plaćaju uslugu u visini jednog kvartala za cijelu godinu, pod uvjetom da ne
prebivaju u naselju Donji Miholjac najmanje 6 mjeseci godišnje i o istom
unaprijed obavijeste pravnu osobu kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti
održavanja čistoće.
Članak 6.
Iza članka 18b. Odluke dodaje se čl. 18c. koji glasi:
"Osim pravne osobe kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti održavanja
čistoće, izuzetno svaki vlasnik, odnosno korisnik stambene zgrade ili stana, te
pravna osoba mogu vršiti odvoz smeća sami, pod uvjetom da vozilo kojim
odvoze kućno smeće bude zatvoreno i da smeće deponiraju na gradskoj

Službeni glasnik br. 3/00.
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deponiji prema zahtjevima pravne osobe kojoj je povjereno obavljanje
djelatnosti održavanja čistoće.
Fizičke osobe koje same odvoz kućno smeće dužne su snositi dio
troškova oko ureñenja i održavanja deponije, ako prilikom istovara smeća ne
predoči dokaz o redovitom plaćanju kućnog smeća.
Pravne osobe koje same odvoze kućno smeće dužne su snositi dio
troškova oko ureñenja i održavanja deponije prilikom istovara smeća po tarifi
pravne osobe kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti održavanja čistoće."

Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
obaveznom odvozu kućnog smeća u Gradu D.Miholjac ("Službeni glasnik
Općine D.Miholjac" br. 8/90.).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenom
glasniku Grada D.Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Mirko ðebić,ing.polj.,v.r.
122.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 612-04/00-01/03
Ur.broj: 2115/01-01-00-1
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br.
76/93.) i članka 53. Zakona o knjižnicama ("Narodne novine" br. 105/97.)
Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 21. održanoj dana 8. svibnja 2000. godine
donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU NARODNE KNJIŽNICE
DONJI MIHOLJAC
Službeni glasnik br. 3/00.
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Članak 1.

Ovom Odlukom ureñuje se status, naziv i sjedište, djelatnost, organi
ustanove, sredstva koja su ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada, te
način njihovog pribavljanja, način raspolaganja s dobiti, pokrivanje gubitaka,
ograničenja glede stjecanja opterećivanja i otuñivanja nekretnina i druge
imovine ustanove, te meñusobna prava i obveze osnivača i ustanove -Narodne
knjižnice Donji Miholjac (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Članak 2.
Ustanova obavlja svoju djelatnost u skladu sa Zakonom, ovom Odlukom,
Statutom i drugim općim aktima Ustanove.

NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA
Članak 3.
Naziv i sjedište osnivača je:
GRAD DONJI MIHOLJAC, VUKOVARSKA 1/I.

NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE
Članak 4.
Ustanova obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu
pod nazivom:
NARODNA KNJIŽNICA DONJI MIHOLJAC
Naziv ustanove mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište.
Članak 5.
Sjedište Ustanove je u Donjem Miholjcu, Trg Ante Starčevića 22.
Članak 6.
O promjeni naziva i promjeni sjedišta Ustanove odlučuje osnivač na
prijedlog ravnatelja.
DJELATNOSTI
Članak 7.
Djelatnost Ustanove je:
- nabava knjižnične grañe,
- stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične grañe, te provoñenje
mjera zaštite knjižnične grañe koja je kulturno dobro,
- izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,
Službeni glasnik br. 3/00.
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- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baze podataka,
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične grañe i informacija korisnicima
prema njihovim potrebama i zahtjevima,
- osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične grañe, te protok
informacija,
- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične grañe,
informacijskih pomagala i izvora, te
- voñenje dokumentacije o grañi i korisnicima.

Članak 8.
Ustanova ima pečat okruglog oblika bez grba s nazivom i sjedištem
promjera 35 mm.
Pečatom iz stavka 1. ovog članka ovjeravaju se sve javne isprave koje
izdaje Ustanova.
Za redovito administrativno i financijsko poslovanje Ustanova ima pečat
bez grba, okruglog oblika promjera 30 mm sa tekstom koji glasi:
NARODNA KNJIŽNICA DONJI MIHOLJAC s p.o. DONJI MIHOLJAC
Ukoliko ustanova ima više pečata iz stavka 3. ovog članka oni moraju biti
označeni rednim brojem.
Odlukom ravnatelja odreñuje se broj pečata, način njihove uporabe, te
osobe odgovorne za njihovo čuvanje.
USTROJSTVA I UPRAVLJANJE USTANOVOM
Članak 9.
Ustanova je pravna osoba upisana u sudski Registar ustanova.
Članak 10.
Ustanova ima Statut kojim se pobliže utvrñuje unutarnje ustrojstvo i
upravljanje Ustanovom, ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa, te odreñuje
druga pitanja od značaja, za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.
Statut Ustanove donosi osnivač na prijedlog ravnatelja Ustanove.
Članak 11.
Ustanova ima i druge opće akte sukladno Zakonu i Statutu Ustanove.
Opće akte Ustanove donosi ravnatelj Ustanove.
Članak 12.
Ustanovom upravlja ravnatelj.
Članak 13.
Uz suglasnost osnivača ravnatelj donosi Programe rada i razvitka
Ustanove, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i
godišnjem obračunu, utvrñuje način i uvjete korištenja knjižnične grañe i
odlučuje o promjenama u organiziranju rada knjižnice.
Službeni glasnik br. 3/00.
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Članak 14.

Ravnatelj Ustanove organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, predlaže
plan i program rada, predstavlja i zastupa Ustanovu u pravnom prometu i pred
tijelima državne vlasti, te obavlja sve druge poslove predviñene Zakonom, ovom
Odlukom i Statutom Ustanove.
Ravnatelja imenuje i razrješuje osnivač, uz naknadnu potvrdu Ministra
kulture.

Članak 15.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove raspisuje i provodi
osnivač Ustanove.
Ravnateljem Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete
za diplomiranog knjižničara propisane člankom 34. st. 4. Zakona o knjižnicama.
Iznimno, za ravnatelja Ustanove može se imenovati i osoba koja ima višu
stručnu spremu, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz
st. 2. ovog članka.
Članak 16.
Ravnatelj Ustanove imenuje se na 4 godine i može biti ponovno
imenovan.
IMOVINA USTANOVE I ODGOVORNOSTI
ZA NJENE OBAVEZE
Članak 17.
Imovinu Ustanove čine sredstva pribavljena od osnivača, stečena
pružanjem usluga i prodajom proizvoda, ili pribavljanje iz drugih izvora.
Osnivač za početak rada u imovinu Ustanove ulaže novčana sredstva u
iznosu od 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisućakuna), te knjižničnu grañu,
opremu i sredstva za rad knjižnice koja će se preuzeti od Centra za kulturu
Grada Donjeg Miholjca u iznosu od _____________________kuna.
Članak 18.
Ustanova može stjecati, opterećivati i otuñivati nekretnine i drugu
imovinu Ustanove u iznosu od 1.000,00 DEM protuv. hk.
Za stjecanje, opterećivanje i otuñivanje nekretnina i druge imovine
Ustanove veće od iznosa iz stavka 1. ovog članka, Ustanova mora dobiti
prethodnu suglasnost osnivača.
Članak 19.
Ustanova odgovara za obvezu cijelom svojom imovinom.
Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njenu opremu.

Službeni glasnik br. 3/00.
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Članak 20.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit
upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove u skladu s
ovim aktom i Statutom Ustanove, a eventualne gubitke snosi osnivač.
JAVNOST RADA USTANOVE
Članak 21.

Rad Ustanove je javan.
Članak 22.
Ustanova će, obzirom na karakter djelatnosti koju obavlja izvješćivati
grañane, pravne osobe i druge korisnike usluga pravodobno putem lokalnih
sredstava javnih priopćavanja, kao i omogućiti uvid u odgovarajuću
dokumentaciju.
Ustanova će uskratiti davanje informacija o onim podacima koji
predstavljaju službenu, poslovnu ili drugu tajnu.
Što se smatra poslovnom i drugom navedenom vrstom tajne, odreñuje
se Statutom Ustanove.
PRESTANAK USTANOVE
Članak 23.
Ustanova prestaje sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona
o knjižnicama.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Stručno osoblje Ustanova će preuzeti od Centra za kulturu Grada Donjeg
Miholjca danom upisa u sudski Registar ustanova.
Akt o preuzimanju stručnog osoblja donijeti će privremeni ravnatelj
Ustanove.
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u "Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca."

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

Službeni glasnik br. 3/00.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
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Klasa: 026-01/00-01/01
Ur.broj: 2115/01-01-00-2
Donji Miholjac, 8. svibnja 2000.
Na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne
novine" br. 90/92.) i članka 16. i 49. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni
glasnik Grada D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 21.
sjednici održanoj dana 8. svibnja 2000. godine donosi

ODLUKU
o popisu statističkih i popisnih krugova za
Mjesne odbore na području Grada Donjeg
Miholjca
Članak 1.
Na području Grada Donjeg Miholjca utemeljeni su Mjesni odbori kao
oblici neposrednog sudjelovanja grañana u odlučivanju o lokalnim poslovima od
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad grañana po naseljima u
sastavu grada i to:
GRAD DONJI MIHOLJAC MB 00868
1. Mjesni odbor naselja Donji Miholjac za naselje Donji Miholjac
2. Mjesni odbor naselja Golinci za naselje Golinci
3. Mjesni odbor naselja Miholjački Poreč za naselje Miholjački Poreč
4. Mjesni odbor naselja Podgajci Podravski za naselje Podgajci
Podravski
5. Mjesni odbor naselja Radikovci za naselje Radikovci
6. Mjesni odbor naselja Rakitovica za naselje Rakitovica
7. Mjesni odbor naselja Sveti ðurañ za naselje Sveti ðurañ
Članak 2.
1. Mjesni odbor naselja Donji Miholjac sačinjava naselje Donji Miholjac
MB 013722 i sastoji se od statističkog kruga:
MB SK
0024651
MB SK
0024660
MB SK
0024678
Službeni glasnik br. 3/00.
MB SK
0024686
MB SK
0024694
MB SK
0024708
MB SK
0024716
MB SK
0024724
MB SK
0024732
i 25 pripadajućih popisnih krugova
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2. Mjesni odbor naselja Golinci sačinjava naselje Golinci MB 018252 i
sastoji se od statističkog kruga:
MB SK
0033774
MB SK
0033782
MB SK
0033804
i 4 pripadajuća popisna kruga
3. Mjesni odbor naselja Miholjački Poreč sačinjava naselje Miholjački
Poreč MB 040789 i sastoji se od statističkog kruga:
MB SK
0073164
i 1 pripadajući popisni krug
4. Mjesni odbor naselja Podgajci Podravski sačinjava naselje Podravski
Podgajci MB 048968 i sastoji se od statističkog kruga:
MB SK
0089222
MB SK
0089249
MB SK
0089257
i 5 pripadajućih popisnih krugova
5. Mjesni odbor naselja Radikovci, sačinjava naselje Radikovci, MB
053333 i sastoji se od statističkog kruga:
MB SK
0097250
MB SK
0097268
i 3 pripadajuća popisna kruga
6. Mjesni odbor naselja Rakitovica, sačinjava naselje Rakitovica, MB
053929 i sastoji se od statističkog kruga:
MB SK
0098175
MB SK
0098183
MB SK
0098191
i 5 pripadajućih popisnih krugova
7. Mjesni odbor naselja Sveti ðurañ, sačinjava naselje Sveti ðurañ, MB
061948 i sastoji se od statističkog kruga:
MB SK
0115754
MB SK
0115762
MB SK
0115789
i 4 pripadajuća popisna kruga
Službeni glasnik br. 3/00.
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Članak 3.

Granice mjesnih odbora na području Grada Donjeg Miholjca te popis
pripadajućih popisnih krugova za svaki mjesni odbor ucrtane su i upisani su na
pregledne kartografske prikaze koji se prilažu ovoj Odluci i čine njen sastavni
dio.
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Mirko ðebić,ing.polj.,v.r.
124.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 013-03/00-01/01
Ur.broj: 2115/01-01-00-2
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.
Na temelju članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/98.), a u svezi s člankom 8. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i
samouprave ("Narodne novine" br. 90/92, 69/95, 59/96. i ispr. 63/96.) i točke II.
izvješća Mandatne komisije od 5. svibnja 2000. godine Gradsko vijeće Grada
Donjeg Miholjca na 21. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2000. godine donosi

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA VIJEĆNIKA STJEPANA
DANENHAUERA NA ČLANA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA DONJEG MIHOLJCA
I.
Utvrñuje se prestanak mandata vijećnika Stjepana Danenhauera iz
Donjeg Miholjca na člana Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca.

Službeni glasnik br. 3/00.
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II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u
"Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca".

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

125.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 013-03/99-01/01
Ur.broj: 2115/01-01-00-2
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 21. sjednici
održanoj dana 8. svibnja 2000. godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju Eduarda Šrajera dužnosti
člana Gradskog poglavarstva Grada
Donjeg Miholjca
I.
Eduard Šrajer iz D.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 D.Miholjca".

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

Službeni glasnik br. 3/00.
126.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
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Klasa: 021-06/00-01/10
Ur.broj: 2115/01-01-00-1
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.
Na temelju članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/98.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića "Pinokio" Donji Miholjac,
klasa: 601-02/99-01/02, ur.broj: 2115/01-01-99-3 od 9. ožujka 1999. godine,
Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 21. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2000.
godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za proračun i financije
I.
Vladimir Romanić iz Donjeg Miholjca razrješuje se dužnosti člana
Odbora za proračun i financije.
II.
Zlatko Kovačević iz Donjeg Miholjca imenuje se za člana Odbora za
proračun i financije.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenom glasniku Grada D.Miholjca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Mirko ðebić,ing.polj.,v.r.

Službeni glasnik br. 3/00.
127.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
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Klasa: 021-05/00-01/09
Ur.broj: 2115/01-01-00-2
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.

Na temelju članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/98.), a u svezi s člankom 23. st. 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi ("Narodne novine" br. 90/92, 94/93, 117/93, 5/97. i 128/99.)
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 21. sjednici održanoj dana 8. svibnja
2000. godine donosi

RJEŠENJE
O IZBORU PODPREDSJEDNIKA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA DONJEG MIHOLJCA

I.

Josip Majdenić iz Rakitovica, bira se za podpredsjednika Gradskog
vijeća Grada D.Miholjca.

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.

Službeni glasnik br. 3/00.
128.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
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Klasa: 021-05/00-01/09
Ur.broj: 2115/01-01-00-1
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.

Na temelju članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/98.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 21. sjednici
održanoj dana 8. svibnja 2000. godine donosi

RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU PODPREDSJEDNIKA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA DONJEG MIHOLJCA
I.
Stjepan Dananhauer iz Donjeg Miholjca, razrješuje se dužnosti
podpredsjednika Gradskog vijeća Grada D.Miholjca.

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.

Službeni glasnik br. 3/00.
129.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
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Klasa: 601-01/00-01/03
Ur.broj: 2115/01-01-00-1
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.
Na temelju članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/98.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića "Pinokio" Donji Miholjac,
klasa: 601-02/99-01/02, ur.broj: 2115/01-01-99-3 od 9. ožujka 1999. godine,
Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 21. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2000.
godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pinokio"
Donji Miholjac

I.
Vladimir Romanić iz Donjeg Miholjca razrješuje se dužnosti člana
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pinokio" Donji Miholjac.
II.
Mario Slačanac iz Donjeg Miholjca imenuje se za člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića "Pinokio" Donji Miholjac.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenom glasniku Grada D.Miholjca".

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

Službeni glasnik br. 3/00.
130.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
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Klasa: 021-06/00-01/08
Ur.broj: 2115/01-01-00-1
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.

Na temelju članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 21. sjednici održanoj
dana 8. svibnja 2000. godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana i
predsjednika Komisije za predstavke
i pritužbe
I.
Eduard Šrajer iz Donjeg Miholjca razrješuje se dužnosti člana i
predsjednika Komisije za predstavke i pritužbe.
II.
Anica Takalić iz Donjeg Miholjca imenuje se za člana i predsjednika
Komisije za predstavke i pritužbe.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenom glasniku Grada D.Miholjca".

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

Službeni glasnik br. 3/00.

131.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC

Strana 284.

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-06/00-01/06
Ur.broj: 2115/01-01-00-1
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.

Na temelju članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 21. sjednici održanoj
dana 8. svibnja 2000. godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana i
predsjednika Komisije za izbor i imenovanja
I.
Vladimir Romanić iz Donjeg Miholjca razrješuje se dužnosti člana i
predsjednika Komisije za izbor i imenovanja.
II.
Zdravko Bunjevac iz Donjeg Miholjca imenuje se za člana i predsjednika
Komisije za izbor i imenovanja.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenom glasniku Grada D.Miholjca".

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

Službeni glasnik br. 3/00.
132.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
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Klasa: 021-06/00-01/07
Ur.broj: 2115/01-01-00-1
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.

Na temelju članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 21. sjednici održanoj
dana 8. svibnja 2000. godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za javna priznanja
I.
Vladimir Romanić iz Donjeg Miholjca razrješuje se dužnosti člana
Odbora za javna priznanja.
II.
Davorin Fey iz Donjeg Miholjca imenuje se za člana Odbora za javna
priznanja.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenom glasniku Grada D.Miholjca".

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

Službeni glasnik br. 3/00.
133.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
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Klasa: 363-01/00-01/10
Ur.broj: 2115/01-01-00-2
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.

Na temelju članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 21. sjednici održanoj
dana 8. svibnja 2000. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zaključnog računa KG "Park"
d.o.o. Donji Miholjac za 1999. godinu

I.
Prihvaća se Zaključni račun KG "Park" d.o.o. D.Miholjac za 1999. godinu.

II.
Gradsko vijeće Grada D.Miholjca podržava mjere i aktivnosti Skupštine
KG "Parka" d.o.o. Donji Miholjac u svezi konsolidacije i iznalaženja rješenja za
rješavanje nastalog stanja u KG "Park" d.o.o. D.Miholjac.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Mirko ðebić,ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 3/00.
134.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
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Klasa: 470-03/00-01/01
Ur.broj: 2115/01-01-00-4
Donji Miholjac, 8. svibnja 2000.

Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik
Grada D.Miholjca” br. 3/98.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 21. sjednici
održanoj dana 8. svibnja 2000. godine donosi

ZAKLJUČAK
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI
PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA

I.
Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna za 1999. godinu od
strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Osijek.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada D.Miholjca”.

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

Službeni glasnik br. 3/00.
135.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 372-03/00-01/12
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Ur.broj: 2115/01-02-00-3
D.Miholjac, 20. travnja 2000.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na
43. sjednici održanoj dana 20. travnja 2000. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli na privremeno korištenje uredskog
prostora u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1.
Stari dvorac
I.
Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog ureñenja Zagreb, Upravi za
inspekcijske poslove, zastupanom po mr. Boži Kovačeviću, dodjeljuje se na
privremeno korištenje uredski prostor u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca u
Donjem Miholjcu, Vukovarska 1. koji se sastoji iz prostorije br. 23., ukupne
površine 14,70 m2.
II.
Predmetni uredski prostor označen u točki I. ovog Rješenja, dodjeljuje se
imenovanome korisniku u svrhu obavljanja djelatnosti uredskog poslovanja, od
interesa za Grad Donji Miholjac, za potrebe rada Grañevne inspekcije, i to na
odreñeno vrijeme od 2 godine, od 1. svibnja 2000. godine uz mogućnost
produženja tog roka, uz naknadu od 147,00 DEM u protuvrijednosti hrvatske
kune, na dan plaćanja mjesečno.
III.
Ukupan iznos naknade iz točke II. ovog Rješenja sadrži troškove
električne energije, grijanja, redovitog održavanja prostora, korištenje
sanitarnog čvora, i ostalih zajedničkih prostorija i ureñaja zgrade.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u
"Službenom glasniku Grada D.Miholjca".

Službeni glasnik br. 3/00.
136.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r.
Strana 289.

Klasa: 372-03/00-01/12
Ur.broj: 2115/01-02-00-1
D.Miholjac, 20. travnja 2000.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na
43. sjednici održanoj dana 20. travnja 2000. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli na privremeno korištenje uredskog
prostora u Donjem Miholjcu, Vukovarska 7.
I.
Ministarstvo 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. ovog Rješenja, dodjeljuje se
imenovanome korisniku u svrhu obavljanja djelatnosti uredskog poslovanja, od
interesa za Grad Donji Miholjac, i to na odreñeno vrijeme od 1 godine, bez
plaćene naknade počevši od 12. lipnja 2000. godine
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 ugovrom zainteresiranih strana.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenom glasniku Grada D.Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r.

Službeni glasnik br. 3/00.
137.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO

Strana 290.

Klasa: 372-03/00-01/12
Ur.broj: 2115/01-02-00-2
D.Miholjac, 20. travnja 2000.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na
43. sjednici održanoj dana 20. travnja 2000. godine donosi

RJEŠENJE
o dodjeli na privremeno korištenje uredskog
prostora u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1.
Stari dvorac
I.
Županiji osječko-baranjskoj, Uredu za opću upravu, Ispostava Donji
Miholjac, dodjeljuje se na privremeno korištenje uredski prostor u vlasništvu
Grada Donjeg Miholjca u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1. koji se sastoji iz
prostorije br. 3., iz dva dijela: I. dio 22,40 m2, II. dio 18,45 m2, ukupne površine
40,85 m2.
II.
Predmetni uredski prostor označen u točki I. ovog Rješenja, dodjeljuje se
imenovanome korisniku u svrhu obavljanja djelatnosti uredskog poslovanja, od
interesa za Grad Donji Miholjac, i Županiju osječko-baranjsku, i to na odreñeno
vrijeme od 2 godine, od 1. svibnja 2000. godine uz mogućnost produženja tog
roka, bez plaćanja naknade.
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.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o
dodjeli na privremeno korištenje prostora u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1.
Gradskog poglavarstva Grada D.Miholjca, klasa: 372-03/00-01/07, ur.broj:
2115/01-02-00-1 od 9. veljače 2000. godine.
Službeni glasnik br. 3/00.

Strana 291.
V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u
"Službenom glasniku Grada D.Miholjca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r.
138.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 944-01/00-01/26
Ur.broj: 2115/01-02-00-1
D.Miholjac, 20. travnja 2000.
Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" br. 91/96.) i čl. 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni
glasnik Grada D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca, na
43. sjednici održanoj dana 20. travnja 2000. godine donosi

ZAKLJUČAK
o izmjenama i dopunama Zaključka o utvrñivanju
visine iznosa zakupnine neizgrañenog grañevinskog
zemljišta i javnih površina na području Općine
Donji Miholjac
I.
U članku 8. Zaključka o utvrñivanju visine iznosa zakupnine
neizgrañenog grañevinskog zemljišta i javnih površina na području Općine Donji
Miholjac ("Službeni glasnik Općine D.Miholjac" br. 2/94, 3/94. i 5/98.) iza stavka
1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za svjetleće reklamne panoe koji se postavljaju na stupove javne
rasvjete, te koriste struju sa stupa javne rasvjete utvrñuje se zakupnina u iznosu
od 250,00 DEM po panou godišnje."
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenom glasniku Grada D.Miholjca."
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r.

Službeni glasnik br. 3/00.
139.
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Klasa: 943-01/00-01/06
Ur.broj: 2115/01-02-00-1
Donji Miholjac, 20. travnja 2000.

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima (“Narodne novine” br. 91/96 i 68/98.) i članka 29. Statuta Grada Donjeg
Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 3/98), Gradsko
poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca, na 43. sjednici održanoj dana 20. travnja
2000. godine, donosi

ZAKLJUČAK
O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU

GRADA DONJEG MIHOLJCA
I.
Dozvoljava se prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca,
upisanih u z.k.ul.br. 21. k.o. Donji Miholjac, koje se sastoje iz k.č.br. 2281/2,
dvije zgrade, dvor u mjestu u površini od 568 m2, uz početni iznos prodajne
cijene od 19.086,00 DEM-PHK prema srednjem tečaju NBH, uz namjenu
utvrñenu GUP-om Donji Miholjac.
Nekretnine iz st. 1. ovog Zaključka opterećene su pravom najma stana i
to na rok od 3 godine.
Početni iznos prodajne cijene nekretnina iz st. I. ovog Zaključka ne sadrži
sredstva komunalnog doprinosa i dr. obveze temeljem odredaba posebnih
propisa.
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.
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III.

Javni natječaj u pravilu sadrži:
a) oznaku, površinu i namjenu nekretnine,
b) podatke o tome tko se može natjecati (fizičke i pravne osobe),
c) početni iznos prodajne cijene nekretnine,
d) visinu i način polaganja jamčevine,
e) dokumentaciju koja se prilaže natječaju,

f) rok podnošenja pisanih ponuda,
g) uvjete i način plaćanja ponudbene prodajne cijene nekretnine,
h) mjesto i vrijeme održavanja javnog natječaja,
i) uvjete za utvrñivanje uspjeha natjecatelja javnog natječaja,
j) rok sklapanja ugovora o prodaji nekretnine.
Javni natječaj iz stavka 1. ove točke obvezatno se objavljuje na oglasnoj
ploči Gradskog poglavarstva, a može se objaviti i putem drugih sredstava
javnog priopćavanja.
IV.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda natjecatelja koja uz
ispunjenje uvjeta javnog natječaja sadrži najviši ponudbeni iznos prodajne
cijene nekretnina.
V.
Prvenstveno pravo na kupnju nekretnina iz točke I. ovog Zaključka imaju
vlasnici susjednih grañevinskih parcela i to: k.č.br. 2280/1, 2280/2, 2281/3,
2285 i 2286, k.o. Donji Miholjac, uz uvjet najvišeg ponudbenog iznosa prodajne
cijene nekretnina.
VI.
Meñusobna prava i obveze ugovornih strana glede prodaje nekretnina iz
točke I. ovog zaključka, utvrñuju se ugovorom o prodaji nekretnina koji u ime
Grada Donjeg Miholjca, kao prodavatelja, zaključuje gradonačelnik s jedne
strane, i kupac, s druge strane, u roku 8 dana od dana utvrñivanja najpovoljnije
ponude.
VII.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”.

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

Službeni glasnik br. 3/00.
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Klasa: 470-03/00-01/01
Ur.broj: 2115/01-02-00-3
Donji Miholjac, 20. travnja 2000.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik
Grada D.Miholjca” br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 43.
sjednici održanoj dana 20. travnja 2000. godine donosi

ZAKLJUČAK
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI
PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA

I.
Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna za 1999. godinu od
strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Osijek.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada D.Miholjca”.

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

Službeni glasnik br. 3/00.
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Klasa: 944-01/00-01/26
Ur.broj: 2115/01-02-00-1
D.Miholjac, 20. travnja 2000.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" br. 91/96.) i čl. 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni
glasnik Grada D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca, na
43. sjednici održanoj dana 20. travnja 2000. godine donosi

ZAKLJUČAK
o izmjenama i dopunama Zaključka o utvrñivanju
visine iznosa zakupnine neizgrañenog grañevinskog
zemljišta i javnih površina na području Općine
Donji Miholjac
I.
U članku 8. Zaključka o utvrñivanju visine iznosa zakupnine
neizgrañenog grañevinskog zemljišta i javnih površina na području Općine Donji
Miholjac ("Službeni glasnik Općine D.Miholjac" br. 2/94, 3/94. i 5/98.) iza stavka
1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Za svjetleće reklamne panoe koji se postavljaju na stupove javne
rasvjete, te koriste struju sa stupa javne rasvjete utvrñuje se zakupnina u iznosu
od 250,00 DEM po panou godišnje."
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenom glasniku Grada D.Miholjca."

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

Službeni glasnik br. 3/00.
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Klasa: 400-06/00-01/05
Ur.broj: 2115/01-02-00-1
D.Miholjac, 3. svibnja 2000.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 44.
sjednici održanoj dana 3. svibnja 2000. godine donosi

ZAKLJUČAK
o načinu korištenja javne rasvjete
I.
Zbog otežane tekuće likvidnosti Gradskog proračuna u izmirenju
proračunskih obveza privremeno će se isključiti javna rasvjeta u Gradu Donjem
Miholjcu i svim prigradskim naseljima.
Izuzetno od prethodnog stavka javna rasvjeta će ostati u najužem centru
Donjeg Miholjca.
II.
Provoñenje ovog Zaključka povjerava se HEP DP Elektroslavonija Osijek
Pogon Našice sa danom 3. svibnja 2000. godine.
O prestanku važenja mjere iz točke 1. ovoga Zaključka distributer će biti
na vrijeme obaviješten.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r.

Službeni glasnik br. 3/00.
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Klasa: 400-01/00-01/04
Ur.broj: 2115/01-01-00-3
D.Miholjac, 8. svibnja 2000.

Na temelju članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 21. sjednici održanoj
dana 8. svibnja 2000. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o ostvarenju prihoda
gradskog Proračuna u razdoblju siječanj-ožujak
2000. godine
I.
Prihvaća se Informacija Gradske uprave Grada D.Miholjca o ostvarenju
prihoda gradskog Proračuna u razdoblju siječanj-ožujak 2000. godine.
II.
Nalaže se Gradskoj upravi Grada D.Miholjca - Odsjeku za financije i
proračun da ustroji materijalno knjigovodstvo, da sačini izvješće o izvršenim
kompenzacijama, te rasčlani kompenzacije Gradske uprave i Komunalne službe
Grada D.Miholjca.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca".

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

Službeni glasnik br. 3/00.
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IZDAJE:

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

