Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca
Godina IV.

Donji Miholjac, 18. srpnja 2000.

Broj: 4.

144.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 372-01/00-01/11
Ur. broj: 2115/01-02-00-1
Donji Miholjac, 20. travnja 2000.
Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora
(“Narodne novine” broj 91/96.i 124/97.), članka 11. stavak 3. 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., 4/97, 3/98
i 6/98.), i članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca” broj 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca, na
43. sjednici, održanoj dana 20. travnja 2000. godine, donosi

ODLUKU
o utvrñivanju početnog mjesečnog iznosa zakupnine za poslovni prostor u
vlasništvu Grada Donjeg Miholjca

Službeni glasnik br. 4/00.
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Članak 1.

Ovom Odlukom utvrñuje se 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
broj poslovnog prostora
1.

DONJI MIHOLJAC
Trg A.Starčevića 3.
(k.č.br. 764) poslovni
prostor prodav.preh.
proizvoda

Površina
m2

Djelatnost

Početni mjesečni iznos
zakup. u DEM-PHK_____

(utvrñeno Odlukom
Gradskog vijeća)

83,00

trgovačka

500,00

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.
Predmetni poslovni prostor dodijeljuje se u zakup temeljem javnog
natječaja na vrijeme do 5 godina.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o
utvrñivanju visine zakupnine poslovnih prostorija u društvenom vlasništvu na
području općine Donji Miholjac (“Službeni glasnik” br. 2/94.).
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.

Službeni glasnik br. 4/00.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-08/00-01/17
Ur.broj: 2115/01-02-00-2
D.Miholjac, 22. svibnja 2000.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni
glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 3/98) Gradsko poglavarstvo Grada
D.Miholjca na 45. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2000. godine donosi

ODLUKU
Članak 1.
Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca, prihvaća pokroviteljstvo
proslave Dana državnosti u Mjesnom odboru Sveti ðurañ za naselje Sveti
ðurañ.
Članak 2.
Mjesnom odboru Sveti ðurañ odobrava se iznos do najviše 5.000,00 kuna
za obilježavanje proslave Dana državnosti putem kompenzacije kod "Polgar"
d.o.o. Donji Miholjac.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Odsjeku za financije i proračun Grada
Donjeg Miholjca.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca.”
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r.

Službeni glasnik br. 4/00.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-10/00-01/07
Ur.broj: 2115/01-02-00-2
D.Miholjac, 22. svibnja 2000.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni
glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 3/98) i članka 8. Odluke o izvršenju
Proračuna za 2000. godinu (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 6/99.)
Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 45. sjednici održanoj dana 22.
svibnja 2000. godine donosi

ODLUKU
Članak 1.
Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca, prihvaća pokroviteljstvo
obilježavanja obljetnice Srednje škole u Donjem Miholjcu.
Članak 2.
Srednjoj školi Donji Miholjac odobrava se iznos od 2.000,00 kuna.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Odsjeku za financije i proračun Grada
Donjeg Miholjca, na žiro-račun Srednje škole Donji Miholjac.
Članak 3.
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.

Službeni glasnik br. 4/00.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-10/00-01/22
Ur.broj: 2115/01-02-00-2
D.Miholjac, 15. lipnja 2000.
Na temelju članka 29. Statuta Grada D.Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca” br. 3/98.) a u svezi članka 2. Programa javnih potreba u športu
na području Grada Donjeg Miholjca za 2000. godinu (“Službeni glasnik Grada
D.Miholjca” br. 6/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 46. sjednici
održanoj dana 15. lipnja 2000. godine, donosi

ODLUKU
o financijskoj pripomoći RŠU "Udica"
Donji Miholjac
Članak 1.
RŠU "Udica" Donji Miholjac odobrava se dodjela financijske pripomoći u
iznosu od 1.500,00 kuna za sufinanciranje odlaska najmlañih natjecateljki na
Prvenstvo Hrvatske u Garešnicu.
Članak 2.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Odsjeku za proračun i financije Grada
D.Miholjac, a na teret sredstava utvrñenih Programom javnih potreba u športu na
području Grada Donjeg Miholjca za 2000. godinu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”.

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

Službeni glasnik br. 4/00.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 113-02/00-01/01
Ur.broj: 2115/01-02-00-1
D.Miholjac, 15. lipnja 2000.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 46.
sjednici održanoj dana 15. lipnja 2000. godine donosi

ODLUKU
o početku i završetku radnog vremena
Gradske uprave Grada D.Miholjca
Članak 1.
Radno vrijeme u Gradskoj upravi Grada D.Miholjca utvrñuje se tako da
svakog radnog dana počinje u 6,30 sati i završava u 14,30 sati.
Članak 2.
Subotom Gradska uprava Grada D.Miholjca, odnosno njene službe i
odsjeci ne rade.
Članak 3.
Odmor u tijeku radnog vremena traje svakog radnog dana od 10,00 do
10,30 sati.
Radno vrijeme u Gradskoj upravi Grada D.Miholjca s odmorima u tijeku
radnog vremena je 40 sati tjedno.
Članak 4.
Rukovoditelj Gradske uprave Grada D.Miholjca dužan je za vrijeme
dnevnog odmora osigurati primanje stranaka.
Na vidnom mjestu pri ulasku u prostorije službi i odsjeka Gradske uprave
Grada D.Miholjca mora biti istaknuta objava o početku i završetku radnog
vremena.

Službeni glasnik br. 4/00.
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Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o početku i završetku radnog vremena Općinske uprave
Općine Donji Miholjac ("Službeni glasnik Općine D.Miholjca" br. 3/95. i 3/96.)
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 16.
lipnja 2000. godine i objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r.
149.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 363-01/00-01/21
Ur.broj: 2115/01-02-00-1
D.Miholjac, 15. lipnja 2000.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98.) i članka 2. st. 2. Odluke o organizaciji i načinu
naplate parkiranja ("Službeni glasnik" br. 3/97.) Gradsko poglavarstvo Grada
Donjeg Miholjca na 46. sjednici održanoj dan 15. lipnja 2000 godine donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o naplati
parkiranja
I.
U članku 5. Odluke o naplati parkiranja ("Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca" br. 1/98.) dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Iznimno odredbi stavka 2. ovog članka parkiranje do 30 minuta na
parkiralištu od Doma zdravlja do malog parka ne naplaćuje se."

Službeni glasnik br. 4/00.
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II.

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.
150.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-08/00-01/21
Ur.broj: 2115/01-02-00-2
D.Miholjac, 18. srpnja 2000.
Na temelju članka 29. Statuta Grada D.Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca” br. 3/98.) a u svezi članka 2. Programa javnih potreba u športu
na području Grada Donjeg Miholjca za 2000. godinu (“Službeni glasnik Grada
D.Miholjca” br. 6/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 47. sjednici
održanoj dana 18. srpnja 2000. godine, donosi

ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se isplata avansa Zavodu za unapreñenje sigurnosti d.d. Osijek
u iznosu od 5.000,00 kuna za izradu procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija sukladno
članku 7. Ugovora br. 22/2000., klasa: 214-01/00-01/01, ur.broj: 2115/01-02-00-6
od 4. srpnja 2000. godine.
Članak 2.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Odsjeku za proračun i financije Grada
D.Miholjac, a na teret sredstava pričuve.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”.

Službeni glasnik br. 4/00.
151.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 372-01/00-01/16
Ur.broj: 2115/01-02-00-1
D.Miholjac, 22. svibnja 2000.
Na temelju članka 3. i članka 17. st. 1. Zakona o zakupu poslovnog
prostora ("Narodne novine" br. 91/96. i 124/97.), članka 4. st. 1. i čl. 11. st. 2.
Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 2/97.,
4/97., 3/98. i 6/98.) i članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik
Grada D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 45.
sjednici održanoj dana 22. svibnja 2000. donosi

ZAKLJUČAK
o utvrñivanju početnog mjesečnog iznosa
zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu
Grada Donjeg Miholjca
I.
Ovim Zaključkom utvrñuje se početni mjesečni iznos zakupnine za
poslovni prostor u vlasništvu Grada D.Miholjca koji se dodijeljuje u zakup
temeljem javnog natječaja i to kako slijedi:
Red. Adresa i oznaka
Površina
broj poslovnog prostora
m2
1.

DONJI MIHOLJAC
Trg A.Starčevića 3.
(poslovni prostor podrum)

124,00

Djelatnost

ugostiteljska

Poč.mjeseč.iznos
zakup. u DEM-PHK

500,00

II.
Početni mjesečni iznos zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada
Donjeg Miholjca, iz članka 1. ovog Zaključka 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.

Službeni glasnik br. 4/00.
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III.

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti stavak 2. članka 1.
Odluke o utvrñivanju djelatnosti i početnog mjesečnog iznosa zakupnine za
poslovni prostor u vlasništvu Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/98.).
IV.
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.
152.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 301-01/00-01/01
Ur.broj: 2115/01-02-00-1
D.Miholjac, 22. svibnja 2000.
Na temelju članka 29. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 45. sjednici
održanoj dana 22. svibnja 2000. godine donosi

ZAKLJUČAK
povodom Informacije o stanju u tvrtkama
u kojima se vodi stečajni postupak ili se
priprema preustroj
I.
Poglavarstvo ocjenjuje da je stanje gospodarstva na području Grada
Donjeg Miholjca u izuzetno lošem stanju, što evidentno pokazuju činjenice da je
u zadnjih desetak godina izgubljeno više od 3000 radnih mjesta. Povećanje broja
nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje prešlo je brojku 2000.
U tom smislu Gradsko poglavarstvo ocjenjuje nužnim poduzimanje svih
radnji kojima je cilj oživljavanje proizvodnje i gospodarstva, te saniranje
postojećeg stanja.
Ocjenjujemo da započete stečajne postupke treba što prije okončati na
način da se u ovim tvrtkama nastavi poslovanje izlaskom iz stečaja.

Službeni glasnik br. 4/00.
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Osobito upućujemo na korištenje instituta "stečajnog preustroja" u svim
tvrtkama koje se opredijele za ovakav vid saniranja stanja, a što podrazumijeva
temeljitu pripremu postupka preustroja sa razrañenim planom rješavanja
dospjelih obveza i razvojnim proizvodnim programom.
II.
Gradsko poglavarstvo inzistira da se u rješavanju stečajnih postupaka od
Trgovačkog suda zatraži primjena socijalne klauzule u cilju zaštite zaposlenosti,
kao i kontrola nad ostvarivanjem programa preustroja ili ugovora o prodaji tvrtke
u cilju nastavka proizvodnje.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r.
153.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 370-01/00-01/45
Ur.broj: 2115/01-02-00-1
Donji Miholjac, 15. lipnja 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 46. sjednici održanoj dana 15. lipnja
2000. godine, donosi

ZAKLJUČAK
O PRODAJI STANA U VLASNIŠTVU
GRADA DONJEG MIHOLJCA
I.
Dozvoljava se prodaja jednosobnog stana u vlasništvu Grada Donjeg
Miholjca, u Donjem Miholjcu, Kolodvorska 14/IV. (k.č.br. 777/1) površine 29,70
m2, početni iznos prodajne cijene 29.700,00 DEM-PHK, rok plaćanja: odmah po
sklapanju ugovora, prikupljanjem pisanih ponuda.

Službeni glasnik br. 4/00.
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II.
Prodaju stanova iz točke I. ovog zaključka javnim natječajem
prikupljanjem pisanih ponuda izvršit će Povjerenstvo za davanje u zakup i
prodaju grañevinskog zemljišta i zgrada Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
Administrativno-tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo iz stavka I.
ove točke obavlja Odsjek za upravne i opće poslove.
III.
Javni natječaj u pravilu sadrži:
a) adresu, oznaku i površinu stana,
b) podatke o tome tko se može natjecati (fizičke i pravne osobe)
c) početni iznos prodajne cijene stana,
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 stana,
h) mjesto i vrijeme održavanja javnog natječaja,
i) uvjete za utvrñivanje uspjeha natjecatelja javnog natječaja,
j) rok sklapanja ugovora o prodaji stana .
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 ona ponuda natjecatelja, koja uz
ispunjenje uvjeta javnog natječaja sadrži najviši ponudbeni iznos prodajne cijene
stana.
V.
Meñusobna prava i obveze ugovornih strana glede prodaje stanova iz
točke I. ovog zaključka, utvrñuju se ugovorom o prodaji stanova koji u ime Grada
Donjeg Mioljca, 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.

Službeni glasnik br. 4/00.
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154.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 947-02/00-01/05
Ur.broj: 2115/01-02-00-1
Donji Miholjac, 18. srpnja 2000.
Na temelju članka 391. stavak
pravima (“Narodne novine” br. 91/96 i
Miholjca (“Službeni glasnik Grada
poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca,
2000. godine, donosi

1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
68/98.) i članka 29. Statuta Grada Donjeg
Donjeg Miholjca” br. 3/98), Gradsko
na 47. sjednici održanoj dana 18. srpnja

ZAKLJUČAK
O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
GRADA DONJEG MIHOLJCA
I.
Dozvoljava se prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca,
kako slijedi:
A) NEKRETNINE U K.O. MIHOLJAČKI POREČ z.k.ul.br. 37:
a) EKONOMSKA ZGRADA I DVORIŠTE:
1) k.č.br. 76/1, mlin i ekonomsko dvorište u površini od 200 čhv
- 719,33 m2 u Miholjačkom Poreču
- početni iznos prodajne cijene
18.886,60 DEM-PHK
- namjena: utvrñena Planom ureñenja
naselja Miholjački Poreč
Početni iznos prodajne cijene nekretnina iz točke I. ovog Zaključka ne
sadrži sredstva komunalnog doprinosa, promjene namjene zemljišta 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).
Službeni glasnik br. 4/00.
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Administrativno-tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo iz stavka I.
ove točke obavlja Odsjek za upravne i opće poslove.
III.
Javni natječaj u pravilu sadrži:
a) oznaku, površinu i namjenu nekretnine,
b) podatke o tome tko se može natjecati (fizičke i pravne osobe),
c) početni iznos prodajne cijene nekretnine,
d) visinu i način polaganja jamčevine,
e) dokumentaciju koja se prilaže natječaju,
f) rok podnošenja pisanih ponuda,
g) uvjete i način plaćanja ponudbene prodajne cijene nekretnine,
h) mjesto i vrijeme održavanja javnog natječaja,
i) uvjete za utvrñivanje uspjeha natjecatelja javnog natječaja,
j) rok sklapanja ugovora o prodaji nekretnine.
Javni natječaj iz stavka 1. ove točke obvezatno se objavljuje na oglasnoj
ploči Gradskog poglavarstva, a može se objaviti i putem drugih sredstava javnog
priopćavanja.
IV.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda natjecatelja koja uz
ispunjenje uvjeta javnog natječaja sadrži najviši ponudbeni iznos prodajne cijene
nekretnina.
V.
Meñusobna prava i obveze ugovornih strana glede prodaje nekretnina,
rokovi i uvjeti plaćanja i dr. iz točke I. ovog zaključka, utvrñuju se ugovorom o
prodaji nekretnina koji u ime Grada Donjeg Miholjca, kao prodavatelja, zaključuje
gradonačelnik s jedne strane, i kupac, s druge strane, u roku 8 dana od dana
utvrñivanja najpovoljnije ponude.
VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Krunoslav Kovačević,dipl.vet.v.r.
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155.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 370-01/00-01/49
Ur.broj: 2115/01-02-00-1
D.Miholjac, 18. srpnja 2000.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca
na 47. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2000. godine donosi

ZAKLJUČAK
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca podržava inicijativu Udruge
hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Donji Miholjac, o stambenom
zbrinjavanju stradalnika s područja bivše općine Donji Miholjac u Donjem
Miholjcu.

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. 4/00.
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156.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 370-03/00-01/48
Ur.broj: 2115/01-02-00-1
D.Miholjac, 18. srpnja 2000.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca
na 47. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2000. godine donosi

ZAKLJUČAK
I.
Kupcima stanova, u vlasništvu Grada D.Miholjca, bivšim nositeljima
stanarskog prava, koji zbog teškog materijalnog stanja nisu u mogućnosti
redovito podmirivati svoje obveze glede mjesečne otplate stanova, prolongira se
otplata kupoprodajne cijene za jednu godinu, beskamatno.
II.
Prolongacija otplate kupoprodajne cijene stanova odnosi se na sve kupce
stanove koji podnesu zahtjev za prolongaciju do 1.01.2000. godine.
III.
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. 4/00.
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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”

