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       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 023-01/02-01/01 
Ur.broj: 2115/01-01-02-01 
D.Miholjac, 15. travnja 2002. 
 
 Temeljem članka 16., a u svezi s člankom 38. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.) Gradsko vijeće Grada 
Donjeg Miholjca na  8. sjednici održanoj dana 15. travnja 2002. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o upravnim tijelima Grada Donjeg Miholjca 
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 I. TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
 Ovom odlukom osnivaju se upravna tijela Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem 
tekstu: Grada), utvrñuje njihov djelokrug, te ureñuje njihovo ustrojstvo i druga pitanja 
značajna za njihov rad. 
 

Članak 2. 
 
 Upravna tijela Grada ustanovljena ovom odlukom obavljaju stručne, upravne i 
druge poslove za potrebe Grada u okviru njegovog samoupravnog djelokruga. 
 Upravna tijela iz stavka 1. mogu u okviru svog djelokruga obavljati odreñene 
stručne i druge poslove i za županijska tijela kao i tijela državne uprave pod uvjetima 
utvrñenim Zakonom ili drugim propisima. 
 

Članak 3. 
 
 Upravna tijela Grada samostalna su u obavljanju poslova u okviru svog 
djelokruga i povjerenih im zadaćama. 
 Upravna tijela Grada odgovorna su za stručnu utemeljenost podnesenih 
prijedloga i provedenih radnji, te pravodobno i kvalitetno izvršenje poslova iz 
djelokruga Gradskog vijeća i Poglavarstva. 
  

Članak 4. 
 
 Sjedište upravnih tijela Grada je u Donjem Miholjcu. 
 U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela Grada rabe pečate 
Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva. Upravna tijela mogu imati i pečate sa 
svojim nazivom. Sadržaj i izgled pečata te tijela koja njime raspolažu utvrditi će 
Gradsko poglavarstvo. 
 
 II. UPRAVNA TIJELA GRADA 
 

Članak 5. 
 
 U okviru Grada djeluju slijedeća upravna tijela: 
 1. Upravni odjel za upravu i opće poslove 
 2. Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo, društvene djelatnosti i  

    financije. 
 

Članak 6. 
 
 Upravni odjel za upravu i opće poslove je stručna služba koja obavlja 
normativno pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-
tehničke i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad Gradskog 
vijeća i Gradskog poglavarstva, te gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti Grada. 
 U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito slijedeće poslove: 
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 - poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem 
   sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, Poglavarstva i njegovih 
   radnih tijela, 
 - poslove pružanja pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima i 
   njihovim klubovima u obavljanju njihovih funkcija, 
 - poslove organizacije i održavanja informacijsko-dokumentacijskog  
   sustava Grada prikupljanjem podataka, njihovom obradom,  
   ustrojavanjem i voñenjem evidencija, sreñivanjem i čuvanjem izvorne 
   i druge dokumentacije, te omogućavanjem korištenja raspoloživih  
   podataka, 
 - poslove objavljivanja donesenih akata gradskih tijela,  
 - poslove u svezi protokola i meñunarodne suradnje, 
 - stručne poslove u svezi s izborom i imenovanjima, odnosno  
   postavljenjima dužnosnika Grada 
 - poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja, 
 - poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u 
   gradskim tijelima, 
 - poslove uredskog poslovanja i arhive, 
 - poslove održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Grada, 
 - pomoćno-tehničke poslove za gradska tijela,  
 - druge poslove koje mu povjeri Gradsko vijeće i Poglavarstvo. 
 Upravnim odjelom upravlja pročelnik. Pročelnika odjela imenuje na temelju 
javnog natječaja Poglavarstvo grada. 
 Za pročelnika može biti imenovana osoba koja pored općih i zakonom 
utvrñenih ispunjava i slijedeće uvjete: 
 - da ima najmanje VII/I stupanj stručne spreme, 
 - da ima najmanje 5 godina radnog staža u struci, 
 - da ima iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u  
   struci. 
 
 

Članak 7. 
 
 Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo, društvene djelatnosti i financije 
je upravno tijelo koje obavlja upravne, analitičko-planske, organizacijsko-
koordinacijske, normativno-pravne, operativne i druge poslove vezane uz 
gospodarstvo, društvene djelatnosti i javne financije Grada. 
 U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito slijedeće poslove: 
 - poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti poljoprivrede, 
   trgovine, ugostiteljstva, turizma, prometa, vodnog i komunalnog  
   gospodarstva, te drugih gospodarskih djelatnosti, 
 - poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz 
   djelokruga rada odjela, 
 - poslove organiziranja pripreme prijedloga, te davanja mišljenja o  
   prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje 
   za potrebe gradskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u 
   djelatnostima iz alineje 1. ovog stavka, 
 - poslovi vezani uz obradu zahtjeva za štete od elementarnih nepogoda, 
 - poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih 
   akata Grada u okviru djelokruga rada odjela, 
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 - poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada odjela, 
 - poslove vezane uz primjenu mjera poticanja razvitka poduzetništva u 
   malom i srednjem gospodarstvu i turizmu, 
 - poslove vezane uz primjenu mjera poticanja razvitka poljoprivredne 
   proizvodnje, 
 - poslove organiziranja i koordiniranja priprema i izrade prijedloga  
   prostornih planova, programa mjera za unapreñenje stanja u prostoru, 
   i drugih planskih dokumenata u području prostornog ureñenja, te 
   nadzora nad izradom stručnih podloga i dokumenata prostornog 
   ureñenja povjerenih pravnim osobama registriranim za obavljanje 
   stručnih poslova prostornog ureñenja, 
 - poslove pripreme i nacrta odluka i drugih akata kojima se ureñuje  
   pitanje u području prostornog ureñenja, 
 - poslove praćenja i proučavanja stanja u prostoru, stanja okoliša te 
   pripreme prijedloga mjera zaštite i promicanja sveukupnih aktivnosti 
   zaštite okoliša, 
 - poslove voñenja dokumentacije prostora, 
 - poslove praćenja, proučavanja problematike, izrade stručnih materijala 
   o pitanjima iz područja ureñivanja komunalnog gospodarstva i obavlja- 
   nja komunalnih poslova na području grada, 
 - poslove organiziranja i provoñenja odluka u svezi s upravljanjem i  
   raspolaganjem gradskom imovinom, gradskim prostorom i grañevin- 
   skim zemljištem, 
 - poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, 
   kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke  
   kulture, brige o djeci, socijalne skrbi i zdravstva, 
 - poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala, te davanje  
   mišljenja o prijedlozima koje za potrebe gradskih tijela pripremaju  
   ustanove u vlasništvu Grada, 
 - poslove pripreme prijedloga mreže ustanova u društvenim djelatno- 
   stima sukladno posebnim zakonima, 
 - u izvršavanju općih akata Grada i Gradskog poglavarstva donosi  
   pojedinačne upravne akte kojima rješava o pravima, obvezama i 
   pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ukoliko donošenje tih 
   akta zakonom ili drugim propisom nije povjereno drugom tijelu, 
 - druge pravne poslove koje mu povjeri Gradsko poglavarstvo  
 - poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a  
   osobito financiranja javnih potreba, te pripreme analitičkih i drugih  
   stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije, 
 - poslove praćenja, proučavanja i kreiranja gradske porezne politike 
   te njeno provoñenje, 
 - poslove proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa  
   financiranja javnih potreba Grada, te financiranja prihvaćenih programa, 
 - poslove pripreme i nacrta proračuna Grada i pratećih financijskih  
   dokumenata, izvršavanja proračunskih rashoda, voñenje evidencije  
   prihoda i rashoda, te izrade povremenih izvješća i završnog računa  
   proračuna Grada,  
 - poslove izrade smjernica za pripremu proračuna Grada i mjesnih  
   odbora, praćenja i proučavanja problematike izvršavanja pojedinih 
   prihoda iz kojih se financiraju programi mjesnih odbora, 
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 - računovodstveno-knjigovodstvene poslove i poslove financijsko-mate- 
   rijalnog poslovanja gradskih tijela, 
 - računovodstveno-knjigovodstvene poslove za potrebe mjesnih odbora 
   i ustanova koje se financiraju iz gradskog proračuna, 
 - druge poslove koje mu povjeri Gradsko poglavarstvo i gradonačelnik. 
 Upravnim odjelom upravlja pročelnik. Pročelnika Upravnog odjela imenuje na 
temelju javnog natječaja Gradsko poglavarstvo. 
 Za pročelnika može biti imenovana osoba koja pored općih zakonom 
utvrñenih ispunjava i slijedeće uvjete: 
 - da ima najmanje VII/I stupanj stručne spreme, 
 - da ima najmanje 5 godina radnog staža u struci, 
 - da ima iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci. 
 
 
 III. USTROJSTVO I DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 
 

Članak 8. 
 
 Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela utvrñuje se na način kojim se osigurava što 
potpunije korištenje stručnog znanja zaposlenih, te najracionalnije obavljanje poslova 
iz djelokruga pojedinog upravnog tijela. 
  

Članak 9. 
 
 Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela ureñuje se Pravilnikom o unutarnjem redu. 
 Pravilnikom iz st. 1. ureñuje se unutarnje ustrojstvo upravnog tijela, radna 
mjesta s opisom osnovnih poslova i stručnim uvjetima potrebnim za njihovo 
obavljanje, broj potrebnih službenika i namještenika, te druga pitanja od značaja za 
rad upravnog tijela. 
 Pravilnik iz st. 1. donosi Gradsko poglavarstvo, na prijedlog pročelnika 
upravnog tijela. 
 
  

Članak 10. 
 
 Pročelnik upravnog tijela organizira i odgovara za rad upravnog tijela, 
potpisuje akte i materijale upravnog tijela, te obavlja i druge poslove utvrñene 
propisima i na njima temeljenim aktima Gradskog vijeća i Poglavarstva. 
 Pročelnik upravnog tijela može imati pomoćnika. U upravnom tijelu s više 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica pročelnik upravnog tijela može pojedine ovlasti za 
obavljanje odreñenih poslova prenijeti na svog pomoćnika. 
 

Članak 11. 
 
 U upravnim tijelima se mogu kao unutarnje ustrojstvene jedinice osnivati 
odsjeci. Unutarnja ustrojstvena jedinica može imati i poseban naziv koji upućuje na 
njezin djelokrug. 
 Odsjekom rukovodi voditelj odsjeka. Aktom iz čl. 10. može se pomoćniku 
pročelnika povjeriti rukovoñenje odsjekom. 
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Članak 12. 
 
 Djelovanje upravnih tijela usklañuje i usmjerava Gradsko poglavarstvo. 
 U obavljanju poslova iz st. 1. Poglavarstvo nalaže izvršenje odreñenih zadaća 
iz djelokruga rada upravnih tijela, daje im smjernice za postupanje, te ureñuje pitanja 
njihova djelovanja koja propisom ili općim aktom nisu pridržana Gradskom vijeću. 
 

Članak 13. 
 
 Početak i završetak radnog vremena i njegov raspored u tjednu utvrñuje 
Gradsko poglavarstvo. 
  

Članak 14. 
 
 Uredsko poslovanje upravnih tijela odvija se sukladno aktima kojima se 
ureñuje uredsko poslovanje tijela državne uprave. 
 

Članak 15. 
 
 Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u gradskom proračunu. 
 

Članak 16. 
 
 Svoja prava, obveze i odgovornosti u radu zaposleni u upravnim tijelima 
ostvaruju sukladno zakonu i aktima koje u izvršavanju svojih ovlaštenja donesu 
nadležna gradska tijela. 
  

Članak 17. 
 
 Radni odnosi i druga pitanja predviñena zakonom, a u svezi s radnim 
odnosima zaposlenih u upravnim tijelima, kao i pročelnika upravnih tijela, koja nisu 
regulirana zakonom i drugim propisima ureñuju se aktom Gradskog poglavarstva. 
 
 IV. PRIJELAZNE I ZAKLJU ČNE ODREDBE 
 
 

Članak 18. 
 
 Pravilnike o unutarnjem redu iz čl. 10. donijeti će Gradsko poglavarstvo 
najkasnije u roku 60 dana nakon stupanja na snagu ove odluke. 
 Vršitelje dužnosti pročelnika upravnih tijela do imenovanja novih pročelnika 
sukladno odredbama ove odluke Gradsko poglavarstvo imenovat će u roku 15 dana 
nakon stupanja na snagu ove odluke. 
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Članak 19. 
 
 Djelatnici zatečeni na radu u gradskoj upravi nastavljaju sa obavljanjem 
poslova do rasporeda na nova radna mjesta prema novim pravilnicima o unutarnjem 
redu. 
 

Članak 20. 
 
 Do donošenja općih akata o plaćama službenika i namještenika u upravnim 
tijelima, isplaćivati će se plaće utvrñene primjenom postojećih rješenja o plaćama 
preuzetih službenika i namještenika. 
 

Članak 21. 
 
 Sve ostale akte kojima se ureñuju prava i obveze, te način rada službenika i 
namještenika u novim upravnim tijelima uskladit će se s ovom odlukom najkasnije u 
roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. 
 

Članak 22. 
 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku 
Grada Donjeg Miholjca". 
 
 
      PREDSJEDNICA GRADSKOG 
                      VIJEĆA: 
         Dubravka Babić,ing.grañ.,v.r. 
      23. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 

Klasa: 363-01/02-01/ 
Ur.broj: 2115/01-01-02-01 
D.Miholjac, 15. travnja 2002. 
 

 Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.) i članka 2. i 4. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00. i 59/01.) 
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 8. sjednici održanoj dana 15. travnja 
2002. godine donosi 
 

O D L U K U 
o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na 

podru čju Grada Donjeg Miholjca 
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Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrñuju se komunalne djelatnosti čije se obavljanje organizira 
na području Grada Donjeg Miholjca i prigradskih naselja. 
 

Članak 2. 
 

 Komunalne djelatnosti čije obavljanje se organizira na području Grada Donjeg 
Miholjca su: 
 1. Opskrba pitkom vodom, 
 2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, 
 3. Opskrba plinom, 
 4. Održavanje čistoće, 
 5. Odlaganje komunalnog otpada, 
 6. Održavanje javnih površina, 
 7. Održavanje nerazvrstanih cesta, 
 8. Održavanja parkirališta i naplata naknade, 
 9. Prijevoz putnika u javnom prometu, 
 10. Tržnice na malo 
 11. Održavanje groblja, 
 12. Obavljanje pogrebnih poslova, 
 13. Obavljanje dimnjačarskih usluga, 
 14. Javna rasvjeta. 
 

Članak 3. 
 

 Komunalne djelatnosti iz čl. 2. ove Odluke obavljat će se: 
 1. Povjeravanjem obavljanja poslova trgovačkom društvu kojeg je  osnivač 
jedinica lokalne samouprave, 
 2. Povjeravanjem komunalnih poslova pravnim i fizičkim osobama na temelju 
ugovora o koncesiji, 
 3. Povjeravanjem poslova pravnim i fizičkim osobama na temelju ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova. 
 

Članak 4. 
 

 Trgovačka društva čiji osnivač je jedinica lokalne samouprave obavljat će 
slijedeće komunalne djelatnosti: 
 1. Opskrba pitkom vodom, 
 2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, 
 3. Održavanje čistoće, 
 4. Odlaganje komunalnog otpada, 
 5. Održavanje javnih površina, 
 6. Održavanje parkirališta i naplata naknade 
 7. Tržnice na malo, 
 8. Održavanje groblja, 
 9. Obavljanje pogrebnih poslova. 
 

Članak 5. 
 

 Temeljem ugovora o koncesiji povjeravat će se fizičkim i pravnim osobama 
slijedeće komunalne djelatnosti: 
 1. Opskrba plinom, 
 2. Prijevoz putnika u javnom prometu, 
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 3. Obavljanje dimnjačarskih usluga. 
 

Članak 6. 
 

  Temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova fizičkim i pravnim 
osobama  obavljati će se slijedeće komunalne djelatnosti: 
 1. Javna rasvjeta, 
 2. Održavanje nerazvrstanih cesta. 
 

Članak 7. 
 

 Obavljanje komunalnih djelatnosti koje su povjerene pravnim i fizičkim 
osobama temeljem ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih 
poslova, nastavit će se obavljati sukladno potpisanim ugovorima. 
 Ostale komunalne djelatnosti povjerit će se pravnim i fizičkim osobama, 
temeljem posebnih odluka Gradskog vijeća. 
 

Članak 8. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca." 
 
      PREDSJEDNICA GRADSKOG 
             VIJEĆA: 
        Dubravka Babić,ing.grañ.,v.r. 
      24. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 363-01/02-01/15 
Ur.broj: 2115/01-01-02-1 
D.Miholjac, 15. travnja 2002.  
 
 
 Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 
br. 36/95., 70/97, 128/99, 57/00, 129/00. i 59/01.) i čl. 16. Statuta Grada D.Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 3/98., 2/01. i 10/01.) Gradsko vijeće Grada 
D.Miholjca na 8. sjednici održanoj dana  15. travnja 2002. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o priklju čenju 

na komunalnu infrastrukturu 
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Članak 1. 
 
 U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu ("Službeni glasnik Grada 
D.Miholjca" br. 11/01.) članak 15. mijenja se i glasi: 

"Visina naknade za priključak na plinsku mrežu u naselju Donji Miholjac i 
Rakitovica za stambene objekte iznosi 1.600,00 kuna. 
 Visina naknade za priključak na plinsku mrežu u naseljima Sveti  
ðurañ, Podravski Podgajci, Miholjački Poreč, Radikovci, Golinci u kojima je gradnja 
komunalne infrastrukture za opskrbu prirodnim plinom financirana sredstvima 
grañana i Grada Donjeg Miholjca utvrñuje se u iznosu od 3.750,00 kuna." 
 

Članak 2. 
 
 Iza članka 15. dodaje se novi članak 15a. koji glasi: 

"Grañani naselja Sveti ðurañ, Podravski Podgajci, Miholjački Poreč, Radikovci 
i Golinci koji su sudjelovali u financiranju komunalne infrastrukture za opskrbu 
prirodnim plinom, a koji su u cijelosti ispunili obvezu prema ugovoru o financiranju 
uličnog plinovoda, osloboñeni su plaćanja naknade za priključak iz članka 15. stavak 
2. ove Odluke. 
 Grañani naselja iz stavka 1. ovog članka koji su djelomično ispunili obvezu 
prema ugovoru o financiranju uličnog plinovoda, oslobañaju se plaćanja naknade za 
priključak na plinsku mrežu srazmjerno uplaćenom iznosu financiranja uličnog 
plinovoda." 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 
      PREDSJEDNICA GRADSKOG 
             VIJEĆA: 
                 Dubravka Babić, ing.grañ.,v.r. 
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      25. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
          GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 947-02/02-01/03 
Ur.broj: 2115/01-01-02-2 
Donji Miholjac, 15. travnja 2002.    
 
 
 Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
D.Miholjca" br. 3/98.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 8. sjednici održanoj dana 
15. travnja 2002. godine donosi 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za ostvarivanje založnog 

prava 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom daje se suglasnost Komunalnom gospodarstvu "Park" d.o.o 
Donji Miholjac da u cilju osiguranja dugoročnog kredita iz Programa "Poduzetnik" čiji 
iznos je 200.000,00 kuna može ostvariti i dati založno pravo na jednoj od nekretnina 
(k.č.br. 254/1) koje su u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca. 
 

Članak 2. 
 
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, Nedeljko 
Kovačić,dipl.oec. da u smislu čl. 1. ove Odluke potpiše očitovanje kod javnog 
bilježnika. 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca". 
 
 
 
       PREDSJEDNICA GRADSKOG 
              VIJEĆA: 
          Dubravka Babić,ing.grañ.,v.r. 
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      26. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
          GRADSKO VIJEĆE   
 
Klasa: 041-01/02-01/01 
Ur.broj: 2115/01-01-02-03 
D.Miholjac, 15. travnja 2002. 
 
 
 Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca br. 3/98., 2/01. i 10/01.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 8. 
sjednici održanoj dana 15. travnja 2002. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihva ćanju Izvješ ća o obavljenoj 
reviziji Prora čuna za 2001. godinu 

 
I. 

 
 Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Osijek o 
obavljenoj reviziji Proračuna za 2001. godinu Grada Donjeg Miholjca. 
 
 

II. 
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca." 
 
 
 
      PREDSJEDNICA GRADSKOG 
                                 VIJEĆA: 
                Dubravka Babić,ing.grañ.,v.r. 
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      27. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 620-01/01-01/12          
Ur.broj:  2115/01-02-02-2 
D.Miholjac,  27. ožujka 2002. 
 
 Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca" br. 3/98., 2/01. i 10/01.) i članka 3. Odluke o dodjeli na upravljanje, 
korištenje i održavanje športskih objekata ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 
2/98.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 19. sjednici održanoj dana 
27. ožujka 2002. godine donosi 
 

O D L U K U 
o dodjeli na upravljanje, korištenje i održavanje š portskog 

objekta - malonogometnog igrališta i dijela zgrade u 
Donjem Miholjcu, Vukovarska 7. - nogoteniskom 

klubu "Donji Miholjac", Kolodvorska 13. 
 

Članak 1. 
 

 Nogoteniskom klubu "Donji Miholjac" Kolodvorska 13., dodjeljuje se na 
upravljanje, korištenje i održavanje športskog objekta malonogometno igralište i dio 
zgrade u Donjem Miholjcu, Vukovarska 7. upisane u z.k.ul.br. 21 k.o. Donji Miholjac 
koja se sastoji iz dijela k.č.br. 258/1 u površini cca 35 m2, kako je to označeno na 
priloženom situacionom planu, na neodreñeno vrijeme, bez naknade. 
 

Članak 2. 
 

 O meñusobnim pravima i obvezama glede upravljanja, korištenja i održavanja 
športskog objekta iz čl. 1. ove Odluke, Grad Donji Miholjac zastupan po 
gradonačelniku, s jedne strane i Nogoteniski klub "Donji Miholjac" Kolodvorska 13. 
zastupan po predsjedniku, s druge strane, zaključiti će ugovor o dodjeli na 
upravljanje, korištenje i održavanje predmetnog športskog objekta. 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom 
glasniku Grada D.Miholjca". 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
             POGLAVARSTVA: 
        Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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      28. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 402-10/02-01/12 
Ur.broj:  2115/01-02-02-2 
D.Miholjac,  27. ožujka 2002. 
 
 
 Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca" br. 3/98., 2/01. i 10/01.) i članka 8. Odluke o izvršenju proračuna 
Grada D.Miholjca za 2002. godinu ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 12/01.) 
Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 19. sjednici održanoj dana 27. 
ožujka 2002. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
 

Članak 1. 
 
 Središnjem odboru učeničkog zadrugarstva Republike Hrvatske odobrava se 
novčana potpora za pripremu i izvedbu Vikend oglednih radionica Tradicijski 
slavonski vrt iz programa Prve smotre učeničkih zadruga Osječko-baranjske 
županije, koja će se održati 10. i 11. svibnja 2002. godine u Donjem Miholjcu u 
iznosu od 4.000,00 kuna. 
 
 

Članak 2. 
 
 Izvršenje ove Odluke povjerava se Odsjeku za proračun i financije iz tekuće 
proračunske rezerve. 
 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca". 
 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
             POGLAVARSTVA: 
       Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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      29. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 373-01/02-01/04      
Ur.broj: 2115/01-02-02-1 
Donji Miholjac, 27. ožujka 2002.  
 
 Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.), a u svezi čl. 2. st. 1. Uredbe o postupku 
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine RH" br. 14/02.), 
Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 19. sjednici održanoj dana 27. 
ožujka 2002. godine donosi 
 
 

R J E Š E N J E    
o provo ñenju postupka nabave konzervatorske 
studije zašti ćenog perivoja u Donjem Miholjcu        

 
 

I. 
 
 Osječko-baranjska županija, Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1/I. matični broj 
0518921, kao naručitelj, pokreće postupak nabave konzervatorske studije zaštićenog 
perivoja u Donjem Miholjcu. 

 
II. 

 
 Postupak nabave konzervatorske studije zaštićenog perivoja u D.Miholjcu 
provesti će se javnim prikupljanjem ponuda, sukladno članku 3. Uredbe o postupku 
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" br. 14/01.). 
 Rok za provoñenje postupka nabave iznosi 8 dana. 
  

III. 
 

 Sredstva za nabavu osigurana su u proračunu Grada D.Miholjca. 
 

IV. 
 
 Provedba ovog Rješenja povjerava se Odsjeku za opće i upravne poslove 
Grada D.Miholjca. 
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V. 
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca.                                           
 
 
 

      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
             POGLAVARSTVA: 
                Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r.  
      30. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 334-01/02.01/02 
Ur.broj:  2115/01-02-02-3 
D.Miholjac,  27. ožujka 2002. 
 
 
 Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
D.Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.) i članka 30. Statuta Turističke zajednice Grada 
D.Miholjca od 20. studenoga 1998. godine Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca 
na 19. sjednici održanoj dana 27. oñžujka 2002. godine donosi 
 

R J E Š E N J E 
 
 

I. 
 
 Nedeljko Kovačić iz Donjeg Miholjca, kao predstavnik Grada D.Miholjca 
imenuje se u Nadzorni odbor Turističke zajednice Grada Donjeg Miholjca. 
 

II. 
 
 Ovo Rješenje objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca" 
 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
              POGLAVARSTVA: 
      Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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      31. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 334-01/02.01/02 
Ur.broj:  2115/01-02-02-2 
D.Miholjac,  27. ožujka 2002. 
 
 
 Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
D.Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.) i članka 25. Statuta Turističke zajednice Grada 
D.Miholjca od 20. studenoga 1998. godine Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca 
na 19. sjednici održanoj dana 27. oñžujka 2002. godine donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
 
 

I. 
 
 Željko Macanić iz Donjeg Miholjca i Ivica Veselovac iz Svetog  
ðurña delegiraju se u Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Donjeg Miholjca 
kao predstavnici Grada Donjeg Miholjca. 
 
 

II. 
 
 Ovo Rješenje objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca" 
 
 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
              POGLAVARSTVA: 
      Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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      32. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 334-01/02-1/02 
Ur.broj:  2115/01-02-02-4 
D.Miholjac,  27. ožujka 2002. 
 
 
 Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
D.Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.) a u svezi članka 30. Statuta Turističke zajednice 
Grada D.Miholjca od 20. studenoga 1998. godine Gradsko poglavarstvo Grada 
D.Miholjca na 19. sjednici održanoj dana 27. oñžujka 2002. godine donosi 
 

R J E Š E N J E 
 
 

I. 
 
 Margarita Sklizović iz Rakitovice predlaže se za predsjednika Turističke 
zajednice Grada Donjeg Miholjca. 
 
 

II. 
 
 Ovo Rješenje ima se dostaviti Skupštini Turističke zajednice Grada Donjeg 
Miholjca na daljnju proceduru za izbor predsjednika Turističke zajednice Grada 
Donjeg Miholjca.  
 
 
 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
              POGLAVARSTVA: 
      Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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      33. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 041-01/02-01/01 
Ur.broj: 2115/01-01-02-03 
D.Miholjac, 11. veljače 2002. 
 
 Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca br. 3/98., 2/01. i 10/01.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg 
Miholjca na 17. sjednici održanoj dana 11. veljače 2002. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihva ćanju Izvješ ća o obavljenoj 
reviziji Prora čuna za 2001. godinu 

 
 

I. 
 
 Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Osijek o 
obavljenoj reviziji Proračuna za 2001. godinu Grada Donjeg Miholjca. 
 
 

II. 
 
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca." 
 
 
 
      PREDSJEDNK GRADSKOG 
                       POGLAVARSTVA: 
                Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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      34. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa:  350-05/02-01/04 
Ur.broj:  2115/01-02-02-2 
D.Miholjac,  11. ožujka 2002. 
 
 Na temelju članka 38. Zakona o prostornom ureñenju ("Narodne novine" br. 
30/94, 68/98. i 61/00.) i članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik 
Grada D.Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg 
Miholjca na 18. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2002. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti za isho ñenje lokacijske 

dozvole za zahvat u prostoru: gradnju 
gospodarske gra ñevine 

 
I. 

 

 Povodom zahtjeva Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, 
Ureda za prostorno ureñenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, Osijek, Ispostava Donji Miholjac,   d a j e    s e      suglasnost za ishoñenje 
lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnju gospodarske grañevine sa izvorom 
zagañenja - staje za tov 200 komada svinja do 100 kg težine i staje za uzgoj prasadi 
(krmačarnik, prasilište i uzgajalište) na k.č.br. 1004, k.o. Sveti ðurañ, izvan granica 
grañevinskog područja, investitora Stanislava Senkića iz Sv. ðurña, ul. A.Radića 
209.,   s u k l a d n o   p r o s t o r n o j   d o k u m e n t a c i j i. 
 

II. 
 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca, te se ima dostaviti Uredu državne uprave u 
Osječko-baranjskoj županiji, Ured za prostorno ureñenje, stambeno-komunalne 
poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osijek, Ispostava Donji Miholjac. 
 

             PREDSJEDNIK 
         GRADSKOG POGLAVARSTVA: 
           Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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      35. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa:  350-05/02-01/06 
Ur.broj:  2115/01-02-02-2 
D.Miholjac,  11. ožujka 2002. 
 
 Na temelju članka 38. Zakona o prostornom ureñenju ("Narodne novine" br. 
30/94, 68/98. i 61/00.) i članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik 
Grada D.Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg 
Miholjca na 18. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2002. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti za isho ñenje lokacijske 

dozvole za zahvat u prostoru: gradnju 
gospodarske gra ñevine 

 
I. 

 

 Povodom zahtjeva Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, 
Ureda za prostorno ureñenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, Osijek, Ispostava Donji Miholjac,   d a j e    s e      suglasnost za ishoñenje 
lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnju gospodarske grañevine sa izvorom 
zagañenja - staje za tov 400 komada svinja do 100 kg težine i grañevine za smještaj 
djelatnika na k.č.br. 1024, k.o. Podravski Podgajci izvan granica grañevinskog 
područja, investitora Dražena Bibić iz Podravskih Podgajaca, ulica Stjepana Radića 
13.,   s u k l a d n o   p r o s t o r n o j              d o k u m e n t a c i j i. 
 

II. 
 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca, te se ima dostaviti Uredu državne uprave u 
Osječko-baranjskoj županiji, Ured za prostorno ureñenje, stambeno-komunalne 
poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osijek, Ispostava Donji Miholjac. 
 
 

             PREDSJEDNIK 
         GRADSKOG POGLAVARSTVA: 
           Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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      36. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa:  350-05/02-01/05 
Ur.broj:  2115/01-02-02-2 
D.Miholjac,  11. ožujka 2002. 
 
 Na temelju članka 38. Zakona o prostornom ureñenju ("Narodne novine" br. 
30/94, 68/98. i 61/00.) i članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik 
Grada D.Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg 
Miholjca na 18. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2002. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti za isho ñenje lokacijske 

dozvole za zahvat u prostoru: gradnju 
gospodarske gra ñevine 

 
I. 

 

 Povodom zahtjeva Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, 
Ureda za prostorno ureñenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, Osijek, Ispostava Donji Miholjac,   d a j e    s e      suglasnost za ishoñenje 
lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnju gospodarske grañevine za tov svinja 
kapaciteta 400 komada, grañevina za smještaj djelatnika, pristupne puteve i 
manipulativne površine, te ogradu sve na k.č.br. 1082 k.o. Sveti ðurañ u rudini 
Zagajke, investitora Veljka Veselovca iz Svetog ðurña, A.Radića 114,   s u k l a d n o   
p r o s t o r n o j   d o k u m e n t a c i j i. 
 

II. 
 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca, te se ima dostaviti Uredu državne uprave u 
Osječko-baranjskoj županiji, Ured za prostorno ureñenje, stambeno-komunalne 
poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osijek, Ispostava Donji Miholjac. 
 
 
 

             PREDSJEDNIK 
         GRADSKOG POGLAVARSTVA: 
           Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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      37. 

  
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 073-01/02-01/02 
Ur.broj: 2115/01-02-02-2 
Donji Miholjac, 11. ožujka 2002.   
 
 Na temelju čalnak 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 
18. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2002. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 
 Prihvaća se Izvješće Gradskog izbornog povjerenstva o provedenim izborima 
za Vijeće mjesnih odbora na području Grada Donjeg Miholjca.  
 

II. 
 
 Rezultati izbora za Vijeće mjesnih odbora na području Grada Donjeg Miholjca 
prilažu se ovom Zaključku i čine njegov sastavni dio. 
 

III. 
 
 Ovaj Zaključak  objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca". 
 
 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
            POGLAVARSTVA: 
       Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r.   
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IZDAJE: Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca 
  Glavni i odgovorni urednik: Valent Poslon, upr. iur., 
  Godišnja pretplata iznosi 150,00 kuna 
  Uplata se vrši na broj računa 33230-630-287 
  Proračun Grada Donjeg Miholjca 
 

  ŠIFRA. 21  7803 + mati čni broj 
  sa naznakom za:  “Službeni glasnik Grada Donjeg M iholjca”  
 
 


