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       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
          GRADSKO VIJEĆE 
 

Klasa:400-06/99-01/08 
Ur.broj: 2115/01-01-99-1 
D.Miholjac, 20. prosinca 1999. 
 

 Na temelju članka 5. stavak 5. i članka 19. stavak 4. Zakona o proračunu 
(“Narodne novine” br. 92/94.) i članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 3/98.), Gradsko vijeće Grada 
Donjeg Miholjca na 18. sjednici održanoj dana  20. prosinca 1999. godine 
donosi 
 

R E B A L A N S 
PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 

1999. GODINU 
 

Članak 1. 
 

 U Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 1999. godinu (“Službeni glasnik 
Grada D.Miholjca” br. 6/98.) članak 1. mijenja se i glasi: 
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 “Proračun Grada Donjeg Miholjca za 1999. godinu (u daljnjem tekstu: 
Proračun) sadrži: 



 - prihode i u svoti od    9.124.164 kuna 
 - izdatke u svoti od    9.104.164 kuna 
 - nerasporeñene prihode u svoti od      20.000 kuna.” 
 

Članak 2. 
 

 Članak 3. stavak 1. Proračuna mijenja se i glasi: 
 “Prihodi i izdaci utvrñuju se u bilanci prihoda i izdataka za 1999. godinu 
kako slijedi: 
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Članak 3. 
 

 Rebalans Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 1999. godinu ima se 
objaviti u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca.” 



 

       PREDSJEDNIK GRADSKOG 
         VIJEĆA: 

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

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
          GRADSKO VIJEĆE 
 

Klasa: 612-01/99-01/09 
Ur.broj: 2115/01-01-99-2 
D.Miholjac, 20. prosinca 1999.  
 

 Na temelju članka 9a. stavak 2. i 3. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o fondovima za kulturu (“Narodne novine” br. 27/93.) i članka 16. 
Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 3/98.) 
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 18.  sjednici održanoj dana  20. 
prosinca 1999. godine donijelo je 
 

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA 

DONJEG MIHOLJCA ZA 2000. GODINU 
 

Članak 1. 
 

 Donosi se Program javnih potreba u kulturi za Grad Donji Miholjac u 
2000. godini. 
 

Članak 2. 
 

 Aktivnosti, poslovi i djelatnost iz Programa su od značaja za razvoj i 
unapreñenje kulturnih djelatnosti u Gradu Donjem Miholjcu. 
 

Članak 3. 
 
 Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Donjeg Miholjca 
za 2000. godinu osigurana su u Proračunu grada Donjeg Miholjca za 2000. 
godinu. 
 

Članak 4. 
 

 Sastavni dio Programa sačinjava financijski plan Centra za kulturu i 
amaterskih kulturno umjetničkih organizacija s područja Grada Donjeg Miholjca. 
 

      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
             VIJEĆA: 
             Mirko ðebić,ing.polj.,v.r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
          GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 620-01/99-01/03 
Ur.broj: 2115/01-01-99-1 
D.Miholjac, 20. prosinca 1999. 
 
 Temeljem članka 39. Zakona o športu (“Narodne novine” br. 111/97.) i 
članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” 
br. 3/98.) Gradsko vijeće na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Donjeg 
Miholjca održanoj dana 20. prosinca 1999.  godine donosi 
 

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRU ČJU 
GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2000. GODINU 

 
Članak 1. 

 
 Donosi se Program javnih potreba u športu na području Grada Donjeg 
Miholjca za 2000. godinu. 
 

Članak 2. 
 
 Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz Programa od značenja su za poticanje i 
promicanje športa na području Grada Donjeg Miholjca 
 
 I. Zakonske osnove djelatnosti 
 
 Djelatnost športa ureñena je odredbama Zakona o športu koji utvrñuje da 
djelatnost športa obuhvaća: 
 1. Sudjelovanje u športskim natjecanjima u smislu provoñenja poslova 
organiziranja, voñenja natjecanja te pripreme za natjecanje. 
 2. Športsku rekreaciju. 
 3. Športsku obuku. 
 4. Upravljanje športskim objektima. 
 
 II. Financiranje športa 
 
 Temelj financiranja športa čine prihodi koje ostvaruju športske udruge 
obavljanjem vlastite djelatnosti, članarine, djela dobiti od prireñivanja igara na 
sreću i sredstava kojima jedinice lokalne samouprave i uprave pomažu 
organiziranje športskih djelatnosti. 
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 Zakonskim odredbama utvrñena je obveza osiguranja financijskih 
sredstava u gradskom proračunu. 
 Prilikom utvrñivanja programa i osiguravanje sredstava polazi se od 
potreba i mogućnosti tržišnih odnosa i mogućnosti gradskog proračuna. 
 
 III. Rasporeñivanje, dodjela i praćenje sredstava za financiranje 
      javnih potreba u športu 
 
 Rasporeñivanje i dodjela sredstava temelje se na analizi pojedinačnih 
programa športskih udruga, objektivne procjene programskih aktivnosti, te 
pravilnika o nositeljima programa javnih potreba u športu na području Grada 
Donjeg Miholjca. 
 Valorizacija pojedinačnih programa športskih udruga temelji se na 
kriterijima koje u sebi uključuju mjerila a kako slijedi: 
 1. Rasprostranjenost športa, 
 2. Broj aktivnih natjecatelja, 
 3. Rang natjecanja, 
 4. Broj selekcije u natjecanju, 
 5. Stručni kadrovi u klubu, 
 6. Športski objekti, 
 7. Rad s mladeži, 
 8. Troškovi putovanja i broj putovanja, 
 9. Organizacija utakmice, 
 10. Športski rezultati u prethodnoj godini 
 11. Ostalo. 
  
 IV. Programska područja 
 
 Programska područja utvrñuju se na temelju postavljenih ciljeva, a 
sadržavaju: 
 1. Poticanje i promicanje športa, 
 2. Šport djece i mladeži, 
 3. Osiguranje športaša, 
 4. Športska rekreacija, 
 5. Održavanje športskih objekata, 
 6. Školovanje i usavršavanje športskih kadrova, 
 7. Djelovanje zajednice športskih udruga. 
 
 V. Zaključak 
 
 Ovaj Program javnih potreba u športu Grada Donjeg Miholjca za 1999. 
godinu ostvarit će se samo u potpunoj stručnoj i funkcionalnoj suradnji sa svim 
čimbenicima u športu i športskoj djelatnosti. 
 Ovaj Program predstavlja nužni - minimalni okvir u kojem se održava 
postojeće stanje donjomiholjačkog športa, a ujedno i osiguravaju nužni uvjeti 
bez kojih bi šport bio doveden u objektivne poteškoće. 
 Ostvarenje Programa ovisit će o mogućnosti gospodarskih postignuća i 
tržišnih odnosa, ukupno raspoloživih i ostvarenih sredstava gradskog proračuna 
i organizacijskom i funkcionalnom ustroju Zajednice športskih udruga na 
području Grada Donjeg Miholjca. 
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Članak 3. 



 

 Za provoñenje Programa iz članka 2. Grad u 2000. godini u svom 
Proračunu osigurava 600.000,00 kuna (slovima: šestotisućakuna). 
 

Članak 4. 
 

 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 
1. siječnja 2000. godine te će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Donjeg 
Miholjca”. 
 

       PREDSJEDNIK GRADSKOG 
               VIJEĆA: 
          Mirko ðebić,ing.polj.,v.r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 

Klasa: 601-01/99-01/06 
Ur.broj: 2115/01-02-99-1 
D.Miholjac, 20. prosinca 1999. 
 

 Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i 
naobrazbi (“Narodne novine” br. 10/97.) i članka 16. Statuta Grada Donjeg 
Miholjca (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 3/98.) Gradsko vijeće na 18.      
sjednici održanoj dana  20. prosinca  1999. godine donosi 
 

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU GRADA 

DONJEG MIHOLJCA U 2000. GODINI 
 

Članak 1. 
 

 Donosi se Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 
Grada Donjeg Miholjca u 2000. godini. 
 

Članak 2. 
 

 Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz ovog Programa od značaja su za razvoj 
predškolskog odgoja u Gradu Donjem Miholjcu, a obuhvaćaju: 
 
 I. PREDŠKOLSKI ODGOJ 
 

 1. UVOD 
 

 Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi ureñena je Zakonom 
o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” br. 10/97.). 
 Društvena briga o djeci predškolske dobi obuhvaća programe odgojana, 
naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u 
dječjim vrtićima sukladno Zakonu. 
 Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja 
kao javnu službu. 
 Grad ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima grañana na 
svom području za organiziranje i ostvarivanje programa predškolskog odgoja te 
radi zadovoljavanja tih potreba osnivač je Dječjeg vrtića “Pinokio” u Donjem 
Miholjcu. 
 
 2. FINANCIRANJE DJELATNOSTI 
 
 Djelatnost predškolskog odgoja financira se iz Proračuna jedinica lokalne 
samouprave i uprave na čijem području Dječji vrtić “Pinokio” djeluje.  
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Grad osigurava sredstva za rad Dječjeg vrtića na svojem području u okviru 
Gradskog proračuna. 
 Dječji vrtić “Pinokio” ostvaruje pravo na sufinanciranje u Općini Marijanci 
na čijem području djeluju dvije organizacijske jedinice Dječjeg vrtića. 
 
 3. DJELATNOST DRUŠTVENE BRIGE O 
     DJECI PREDŠKOLSKE DOBI NA PODRUČJU 
     GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 
 Program javnih potreba Grada Donjeg Miholjca u području društvene 
brige o djeci predškolske dobi za 2000. godinu rezultat je utvrñene politike 
Grada usmjerene na stvaranje uvjeta za: 
 - što brojniji obuhvat djece jednim od oblika organiziranog pred- 
   školskog odgoja, 
 - programi predškole, 
 - posebni programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. 
 
 4. UVJETI RADA 
 
 Dječji vrtić “Pinokio” Donji Miholjac svoju djelatnost obavlja u četiri 
objekta i to na području Grada Donjeg Miholjca u objektu Dječjeg vrtića Prilaz 
Stadionu i u Rakitovici u zgradi Područne osnovne škole, kao i na području 
Općine Marijanci u objektima u Marijancima i Črnkovcima. 
 Veliki problem Dječjeg vrtića  predstavlja smještaj u Donjem Miholjcu  
koji se ogleda u tome što zgrada u kojoj je smješten Dječji vrtić ima ravni krov te 
prokišnjava, a samim time iziskuje velika i stalna ulaganja u popravak krovišta. 
 U programima Dječjeg vrtića na području Donjeg Miholjca i Rakitovice 
djeluje 15 zaposlenih djelatnika koji provode redoviti program njege, odgoja, 
naobrazbe, prehrane i druge skrbi djece predškolske dobi.  
Ovi smještajni kapaciteti u pravilu primaju oko 160 polaznika predškolskog 
odgoja razvrstanih u dva programa i to jaslička skupina djece od 17 polaznika te 
ostala djeca rasporeñena prema životnoj dobi. 
 Dnevno radno vrijeme odgojitelja (neposredan rad s djecom) u vrtiću 
iznosi 6 sati. Odgojitelji u Donjem Miholjcu rade u smjenama, a raspored 
smjena utvrñen je na Odgojiteljsko-zdravstvenom vijeću. 
 Broj potrebnih djelatnika u Dječjem vrtiću utvrñuje se prema veličini 
vrtića, broju odgojnih grupa, vrsti i trajanju programa, te konkretnim uvjetima 
rada. 
 S obzirom da je broj stručnih suradnika odreñen elementima standarda 
društvene brige o djeci predškolske dobi utvrñuje se da u Dječjem vrtiću 
“Pinokio” ovi elementi nisu zadovoljeni, a što će se u tijeku 2000. godine 
nastojati riješiti. 
 Broj i strukturu djelatnika koji su neophodni za realizaciju programa u 
Dječjem vrtiću utvrdit će Gradsko poglavarstvo na prijedlog Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića. 
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 5. OSIGURANJE SREDSTAVA ZA  
     IZVRŠENJE PROGRAMA 
 
 Sredstva za ostvarivanje ovog programa osiguravaju se na temelju 
slijedećih elemenata:  
 - stvarnih materijalnih troškova Dječjeg vrtića, 
 - sredstva potrebna za plaće djelatnika sa svim ostalim naknadama, 
 - sredstva potrebna za nabavku namještaja i didaktičke opreme, 
 - sredstva potrebna za investicijsko održavanje objekata, 
 - ostale potrebe. 
 Grad Donji Miholjac osigurava ukupno 840.000,00 kuna  u Gradskom 
proračunu za izvršenje svih ovih programa te prihvaća strukturu financijskog 
plana i programa u 2000. godini i to kako slijedi: 
 1. plaće za 15 djelatnika u visini     780.000,00 kuna 
 2. izdaci za energiju u visini                     60.000,00 kuna 
 
       UKUPNO:    840.000,00 kuna 
 
 
 6. SUDJELOVANJE RODITELJA U 
     CIJENI PROGRAMA 
 
 Sastavni dio ovih standarda su mjerila koja treba utvrditi Gradsko vijeće, 
a kojim se ureñuje sudjelovanje roditelja u cijeni programa. Za sredstva 
ostvarena od roditelja čija djeca koriste primarne programe predviñeno je u 
2000. godini 360.000,00 kuna  za koje iznos se smanjuje udio sredstava iz 
Gradskog proračuna namijenjen predškolskom odgoju. 
 U izradi mjerila kojima će Dječji vrtić naplaćivati svoje usluge od roditelja 
- korisnika usluga osobito će se voditi briga da pored participacije u ekonomskoj 
cijeni jednog polaznika budu zadovoljeni i socijalni kriteriji prema kojima će 
Grad u svom proračunu iz namijenskih sredstava osigurati dio participacije. 
 

Članak 3. 
 
 Sredstva za financiranje javnih potreba iz programa u iznosu od 
840.000,00 kuna osiguravaju se u Gradskom proračunu za 2000. godinu. 
 

Članak 4. 
 
 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. 
siječnja 2000. godine te će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Donjeg 
Miholjca”. 
 
 

         PREDSJEDNIK GRADSKOG 
              VIJEĆA: 
       Mirko ðebić,ing.polj.,v.r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 500-01/99-01/03 
Ur.broj: 2115/01-01-99-2 
D.Miholjac, 20. prosinca 1999. 
 
 Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 
73/97.) Grad Donji Miholjac i članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 3/98.), Gradsko vijeće Grada Donjeg 
Miholjca na 18. sjednici održanoj dana 20. prosinca 1999. godine donijelo je 
 

P R O G R A M 
JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ 
SKRBI U GRADU DONJEM MIHOLJCU ZA 

2000. GODINU 
 

Članak 1. 
 
 Donosi se Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Gradu 
Donjem Miholjcu za 2000. godinu. 
 

Članak 2. 
 
 Za potrebe iz članka 1. ovog Programa izdvajaju se sredstva u iznosu od 
5% ukupnih prihoda Proračuna. 
 

Članak 3. 
 
 Isti se Program odnosi i na područje zdravstvene zaštite, a temelji se na 
Zakonu o zaštiti kućanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” br. 60/92.). 
 

Članak 4. 
 
 Sastavni dio Programa čini financijski plan javnih potreba u zdravstvu i 
socijalnoj skrbi u Gradu Donjem Miholjcu za 2000. godinu. 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
             VIJEĆA: 
             Mirko ðebić,ing.polj.,v.r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 400-06/99-01/01 
Ur.broj: 2115/01-01-99-1 
D.Miholjac, 20. prosinca  1999. 
 
 Na temelju članka 16. Privremenog Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 1/97.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca 
na  18.  sjednici održanoj 20. prosinca  1999.  godine donijelo je  
 

P R O G R A M 
IZGRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U 2000. GODINI 
 

I. 
 
 Ovim Programom razrañuju se mjere za izgradnju i održavanje objekata 
komunalne infrastrukture na području Grada Donjeg Miholjca sa prigradskim 
naseljima u 2000. godini a koji će se financirati iz Gradskog proračuna. 
 

II. 
 
 U 2000. godini iz Gradskog proračuna financirati će se slijedeće mjere za 
izgradnju komunalne infrastrukture sa predviñenim iznosima: 
 1. Donošenje novog urbanističkog plana             150.000,00 kuna 
 2. Izgradnja mrtvačnice u Golincima i Radikovcima 350.000,00 kuna 
 3. Izgradnja cesta (obveze iz ranijih godina)  150.000,00 kuna          
 4. Izgradnja ograde na groblju Sv. Stjepana  100.000,00 kuna 
         UKUPNO:       750.000,00 kuna 
 

III. 
 
 U 2000. godini  financirati će se slijedeće mjere za investicijsko 
održavanje komunalne infrastrukture i gradskih objekata u gradu i prigradskim 
naseljima i to: 
 1. Investicijsko održavanje starog i 
     novog dvorca  i muzeja u D.Miholjcu   100.000,00 kuna 
 
      UKUPNO:  100.000,00 kuna 
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IV. 
 
 U 2000. godini izvršit će se i kapitalni transfer (obveze iz ranijih godina) 
OŠ “Hrvatski sokol” P.Podgajci-Sv.ðurañ    360.000,00 kuna 
 
         UKUPNO:  360.000,00 kuna 
 

V. 
 

 Za gore navedene potrebe u 2000. godini izdvojiti će se suma u iznosu 
od 1.210.000,00 kuna.                                                                                 
 

VI. 
 

 Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg 
Miholjca”.                                           
 
 
       PREDSJEDNIK GRADSKOG 
             VIJEĆA: 
             Mirko ðebić,ing.polj.,v.r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
          GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 400-06/99-01/06 
Ur.broj: 2115/01-01-99-1 
D.Miholjac, 20. prosinca 1999. 
 
 Temeljem članka 4. stavka 1. i članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne 
novine” br. 92/94.) i članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni 
glasnik Grada D.Miholjca” br. 1/97.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 
18. sjednici održanoj dana 20. prosinca 1999. godine donijelo je 
 
 

P R O R A Č U N 
GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2000. GODINU 

 
 I. OPĆI DIO 
 

Članak 1. 
 

 Proračun Grada Donjeg Miholjca za 1999. godinu (u daljnjem tekstu: 
Proračun) sadrži: 
Službeni glasnik br. 6/1999.      Strana 193. 
 



 - prihode u svoti od     9.256.749,00 kuna 
 - izdatke u svoti od     9.156.749,00 kuna 
 - nerasporeñene prihode (tekuća rezerva) 
   u svoti od             100.000,00 kuna 
 

Članak 2. 
 
 Stalna rezerva se ne izdvaja, nego se rezerviraju sredstva u obliku 
tekuće proračunske rezerve u svoti od =100.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
 
 Prihodi i izdaci po grupama utvrñuju se u bilanci prihoda i izdataka za 
2000. godinu kako slijedi: 
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 II. POSEBNI DIO 
 

Članak 4. 
 
 Izdaci Proračuna u svoti od =9.256.749,00 kuna rasporeñuju se po 
nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna 
kako slijedi: 
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Članak 5. 
 

 Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku 
Grada Donjeg Miholjca” a primjenjivati će se od 1. siječnja 2000. godine. 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
             VIJEĆA: 
             Mirko ðebić,ing.polj.,v.r. 
 
      89. 

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
          GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 400-06/99-01/06 
Ur.broj: 2115/01-01-99-1 
D.Miholjac, 20. prosinca 1999. 
 
 Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 92/94.) 
i članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada 
D.Miholjca” br. 3/98.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 18.              
sjednici održanoj dana  20. prosinca 1999. godine donosi 
 

O D L U K U 
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA 

ZA 2000. GODINU 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom ureñuje se način izvršavanja Proračuna Grada Donjeg 
Miholjca za 2000. godinu, upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i 
obveze nositelja i korisnika proračunskih sredstava. 
 

Članak 2. 
 
 Proračun se sastoji od bilance prihoda i izdataka, a u njoj su iskazani svi 
porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici od imovine u vlasništvu 
Grada, te izdaci utvrñeni za financiranje javnih troškova na razini Grada na 
temelju zakonskih i drugih propisa. 
 

Članak 3. 
 
 Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih planova i mjesečnih 
potreba korisnika, a u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna. 
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Članak 4. 
 
 Korisnici Proračuna mogu preuzimati obveze za koje su sredstva 
namjenski iskazana u posebnom dijelu Proračuna, ako je njihovo plaćanje 
usklañeno s tromjesečnim planovima za izvršenje Proračuna. 
 Iznimno zbog neusklañenog priljeva sredstava u Proračun s 
tromjesečnim planovima izdataka Odsjek za poslove proračuna i financija može 
izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima. 
 
 

Članak 5. 
 
 Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i 
planiranoj dinamici tijekom godine, prednost u podmirenju izdataka Proračuna 
imati će sredstva za redovitu djelatnost upravnih tijela Grada. 
 U skladu s prethodnim stavkom ovog članka sredstva za isplatu 
mjesečnih plaća osiguravati će se korisnicima Proračuna prema izmjeničnom 
redoslijedu. 
 

Članak 6. 
 
 Za izvršenje Proračuna u cjelini je odgovoran gradonačelnik. 
 Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada 
ovlašten je gradonačelnik. 
 Za unutarnji nadzor raspodjele sredstava prema stavkama iz Proračuna 
odgovoran je viši računovodstveni referent za Proračun i financije, a koji je 
obvezatan barem jednom mjesečno sažeto, u pisanom obliku izvjestiti 
gradonačelnika o svojim zapažanjima  o predmetima unutarnjeg nadzora, a 
može ga upozoriti i prije obavljene transakcije ili poslovnog dogañaja, ako 
otkrije nepravilnosti ili ocijeni da bi one mogle nastati. 
 

Članak 7. 
 
 Ako tijekom godine doñe do neusklañenosti planiranih prihoda i izdataka 
Proračuna, predložit će se Gradskom vijeću da donese njegove izmjene i 
dopune. 
 Iznimno ako se pojedine proračunske pozicije ne budu mogle izvršavati 
zbog nedovoljno planiranih izdataka, a na drugim pozicijama pojave se uštede, 
ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da sukladno članku 25. Zakona o proračunu 
može izvršiti preraspodjelu sredstava izmeñu pozicija, s tim da se tom prilikom 
ne može mijenjati ukupan iznos izdataka utvrñenih Proračunom. 
 Gradsko poglavarstvo će o izvršenoj preraspodjeli izvještavati Gradsko 
vijeće. 
 

Članak 8. 
 
 Nerasporeñeni dio prihoda čini tekuću rezervu Proračuna koja se 
rasporeñuje i koristi tijekom godine za nepredviñene i nedovoljno predviñene 
potrebe, a koje se financiraju iz Proračuna. 
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 O korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna odlučuje Gradsko 
poglavarstvo. 
 Gradonačelnik može raspolagati sredstvima tekuće rezerve Proračuna 
do iznosa od 20.000,00 kuna. 
 

Članak 9. 
 
 Stalna rezerva se ne izdvaja, nego se rezerviraju sredstva u iznosu od 
100.000,00 kuna koja će se koristiti za nepredviñene rashode. 
 

Članak 10. 
 
 Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih 
banaka. 
 Takovi financijski odnosi temelje se na zaključcima Gradskog 
poglavarstva.  
 

Članak 11. 
 
 Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2000. 
godine, podmiriti će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2001. 
godinu. 
 

Članak 12. 
 
 Sredstva rasporeñena u posebnom dijelu Proračuna za plaće, naknade 
troškova zaposlenima, izdatke za utrošeni materijal, energije, komunalne i 
ostale usluge, te sredstva za udruge grañana i ostale korisnike Proračuna koja 
ne budu utrošena do 31. prosinca 2000. godine, mogu se prenijeti u iduću 
godinu i koristiti za iste namjene. 
 

Članak 13. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 
1. siječnja 2000. godine te će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Donjeg 
Miholjca”. 
 

                       PREDSJEDNIK GRADSKOG 
                                              VIJEĆA: 
                                                    Mirko ðebić,ing.polj.,v.r. 
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      90. 

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 363-01/99-01/34 
Ur.broj: 2115/01-02-99-1 
Donji Miholjac, 17. prosinca 1999. 
 
 Na temelju članka 8. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu 
(“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 5/99.) i članka 29. Statuta Grada 
D.Miholjca (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 3/98.), Gradsko 
poglavarstvo Grada D.Miholjca na 38 sjednici održanoj dana 17. prosinca 1999. 
godine donosi 
 

O D L U K U 
o visini naknade za priklju čak na vodovodnu 

i kanalizacijsku mrežu 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrñuje se visina naknade za priključak na vodovodnu i 
kanalizacijsku mrežu koju su dužni platiti vlasnici grañevine ili grañevinskog 
zemljišta prije priključenja na izgrañenu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu u 
naseljima na području Grada D.Miholjca.  
 Naknada za priključenje  iz stavka 1. ovog članka koristi se za izgradnju 
razdjelne vodovodne mreže u naseljima na području Grada Donjeg Miholjca.  
 

Članak 2. 
 

 Visina naknade za priključak na vodovodnu mrežu u naselju D.Miholjac 
za stambene objekte iznosi 400,00 kn + 3 kn/m2 bruto razvijene površine.  
 Visina naknade za priključak na kanalizacijsku mrežu u naselju 
D.Miholjac za stambene objekte iznosi 200,00 kn + 1 kn/m2 bruto razvijene 
površine po stanu. 
 

Članak 3. 
 

 Visina naknade za priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu u 
naselju D.Miholjac za poslovne objekte i prostore utvrñuje se ovisno o veličini i 
namjeni objekata i to: 
 - za poslovne objekte i prostore u kojima se obavljaju uslužne djelatnosti 
   visina naknade iznosi 800,00 kn + 6 kn/m2 bruto razvijene površine za 
   vodovodnu mrežu, te 200,00 kn + 1,00 kn/m2 bruto razvijene površine 
   za priključak na kanalizacijsku mrežu 
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 - za poslovne objekte i prostore u kojima se obavljaju proizvodne  
   djelatnosti visina naknade iznosi 600,00 kn + 6,00 kn/m2 bruto 
   razvijene površine za vodovodnu mrežu, te 200,00 kn + 1,00 kn/m2 
   bruto razvijene površine za priključak na kanalizacijsku mrežu. 
 

Članak 4. 
 
 Visina naknade za priključak na vodovodnu mrežu u ostalim naseljima na 
području Grada Donjeg Miholjca (Rakitovica, Miholjački Poreč, Golinci, 
Radikovci, Sveti ðurañ i Podravski Podgajci) za stambene i poslovne objekte 
utvrñuju se u visini od 1.600,00 kn po objektu. 
 

Članak 5. 
 
 Visina naknade za privremeni priključak na vodovodnu mrežu prije ili u 
fazi izgradnje  objekta u svim naseljima na području Grada Donjeg Miholjca 
iznosi 1.000,00 kuna. 
 

Članak 6. 
 
 Obveznici plaćanja naknade za priključak dužni su platiti priključak na 
temelju rješenja koje izdaje tijelo uprave nadležno za komunalne poslove Grada 
Donjeg Miholjca. 
 U visini naknade nisu uračunati troškovi izrade i pripojenja priključka koji 
se plaćaju posebno. 
 Naknada za priključak mora biti uplaćena prije priključenja na komunalnu 
infrastrukturu, jer će u protivnom ovlašteni distributer uskratiti izdavanje 
odobrenja za priključak. 
 

Članak 7. 
 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade 
za priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu (“Službeni glasnik Općine 
Donji Miholjac” br. 1/97.) 
 

Članak 8. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
             POGLAVARSTVA: 
      Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r. 
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      91. 

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 620.03/99-01/04 
Ur.broj: 2115/01-02-99-1 
D.Miholjac, 17. prosinca 1999. 
 
 Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik 
Grada D.Miholjca” br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 38. 
sjednici održanoj dana 17. prosinca 1999. godine donosi 
 

O D L U K U 
o pokroviteljstvu Boži ćno novogodišnjeg 

turnira u malom nogometu  
 

Članak 1. 
 
 Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca prihvaća pokroviteljstvo 
športske manifestacije Božićno novogodišnjeg turnira u malom nogometu. 
 

Članak 2. 
 
 Za predstavnika Gradskog poglavarstva u organizacijskom odboru 
Božićno novogodišnjeg turinira u malom nogometu imenuje se Stjepan 
Mikolašević. 
 

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. 
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      92.  

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 944-18/99-01/112 
Ur.broj: 2115/01-02-99-2 
D.Miholjac, 17. prosinca 1999. 
  
 Na temelju čl. 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(“Narodne novine” br. 91/96. i 68/98.) i čl. 29. Statuta Grada D.Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada 
D.Miholjca na 38. sjednici održanoj dana 17. prosinca 1999. godine donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada 

Donjeg Miholjca 
 

I. 
 
 Dozvoljava se prodaja dijela nekretnine k.č.br. 2279 u k.o. Donji Miholjac. 
 

II. 
 
 Početni iznos prodajne cijene iznosi 15,00 DEM/m2 bez troškova izrade 
parcelacionog elaborata. Namjena nekretnine iz točke I. ovog Zaključka je 
proširenje postojeće susjedne grañevinske parcele. 
 

III. 
 
 Početni iznos prodajne cijene nekretnine iz točke II. ne sadrži sredstva 
komunalnog doprinosa, promjene namjene zemljišta i druge obveze temeljem 
odredaba posebnih propisa. 
 

IV. 
 
 Prodaja nekretnine iz točke I. ovog Zaključka javnim natječajem 
prikupljanjem pismenih 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 st. 1. ove 
točke obavlja Odsjek za opće i upravne poslove. 
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V. 

 
 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. 
 

VI. 
 
 Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda natjecatelja koja uz 
ispunjenje uvjeta javnog natječaja sadri najviši ponudbeni iznos prodajne cijene 
nekretnine. 
 Prvenstveno pravo na kupovinu nekretnine ima vlasnik susjedne 
grañevinske parcele k.č.br. 2280 uz uvjet prihvaćanja najpovoljnije ponude. 
 

VII. 
 
 Meñusobna prava i obveze ugovornih strana glede prodaje nekretnine iz 
točke I. ovog Zaključka, utvrñuju se ugovorom o prodaji nekretnine koji u ime 
grada Donjeg Miholjca, kao prodavatelja zaključuje gradonačelnik, s jedne 
strane, i kupac, s druge strane u roku od 8 dana od dana utvrñivanja 
najpovoljnije ponude. 
 

VIII. 
 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
“Službenom glasniku Grada D.Miholjca”. 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
                       POGLAVARSTVA: 
      Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,v.r. 
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      93. 

 
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 363-01/99-01/33 
Ur.broj: 2115/01-02-99-2  
D.Miholjac, 17. prosinca 1999. 
 
 
 Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca” br. 3/98.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 
38. sjednici održanoj dana 17. prosinca 1999. godine donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihva ćanju Izvješ ća o poslovanju Komunalne 

službe Grada D.Miholjca za 1999. godinu 
 

I. 
 
 Prihvaća se Izvješe o poslovanju Komunalne službe Grada D.Miholjca za 
1999. godinu. 
 

II. 
  
 Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada D.Miholjca”. 
 
 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
             POGLAVARSTVA: 
      Krunoslav Kovačević,dipl.vet.,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”  
 


