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Godina V.       Donji Miholjac, 3. lipnja 2002.     Broj: 6 
 
       37. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 400-05/02-01/01 
Ur.broj: 2115/01-01-02-2  
D.Miholjac, 3. lipnja 2002. 
 
 Na temelju članka 46. točke 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 
92/94) i članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 10. sjednici 
održanoj dana 3. lipnja 2002. godine donosi 
 

O D L U K U 
o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješ ća o 

izvršenju Prora čuna grada Donjeg Miholjca 
za 2001. godinu 
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Članak 1. 
 
 Usvaja se Godišnje financijsko izvješće o izvršenju Proračuna grada Donjeg 
Miholjca za 2001. godinu. 
 

Članak 2. 
 
 Godišnje financijsko izvješće o izvršenju Proračuna grada Donjeg Miholjca 
sadrži: 
 - ukupno ostvarene prihode u iznosu od   8.369.124,00 kn 
 - ukupno izvršene izdatke u iznosu od   7.960.192,00 kn 
 - višak prihoda nad rashodima u iznosu od     408.932,00 kn 
 

Članak 3. 
 
 Pregled izvršenja bilančanog dijela Proračuna grada Donjeg Miholjca za 
2001. godinu sastavni je dio financijskog izvješća. 
 

Članak 4. 
 
 Izdaci u Proračunu u iznosu od 7.960.192,00 kn rasporeñuju se po 
nositeljima, korisnicima i namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: 
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Članak 5. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca." 
 
 
      PODPREDSJEDNIK GRADSKOG 
                VIJEĆA: 
       Darko Samardžić,dipl.ing.grañ.,v.r. 
      38. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 550-01/02-01/07 
Ur.broj: 2115/01-01-02-1 
D.Miholjac, 3. lipnja 2002.  
 
 Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine RH" br. 
73/97., 27/01, 59/01. i 82/01.) i članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.), Gradsko vijeće 
Grada Donjeg Miholjca na 10. sjednici održanoj dana 3. lipnja 2002. godine donosi 
 

O D L U K U 
o zadovoljavanju potreba i interesa 

grañana u socijalnoj skrbi 
 
 I. OSNOVE I MJERILA 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom utvrñuju se osnove i mjerila za ostvarivanje prava u 
zadovoljavanju potreba i interesa grañana u socijalnoj skrbi. 
 

Članak 2. 
 
 Zadovoljavanje potreba i interesa grañana u socijalnoj skrbi ostvaruje se 
kroz: 
 1. Pravo na pomo ć za podmirenje troškova stanovanja, 
 2. Pravo na pomo ć za troškove prehrane, 
 3. Pravo na jednokratne nov čane pomo ći,    
 4. Pravo na potporu za rad socijalno humanitarnih udruga, 
 5. Pravo na ostale pomo ći. 
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 1. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 
 

Članak 3. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškkova stanovanja mogu ostvariti 
državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području grada Donjeg 
Miholjca neprekidno posljednjih 5 godina do trenutka podnošenja zahtjeva. 
 Korisnici ovog prava su samci ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za 
podmirenje troškkova stanovanja utvrñenih ovom Odlukom, a nisu ih u mogućnosti 
ostvariti svojim radom ili prihodom iz drugih izvora. 
 
 

Članak 4. 
 
 Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na: 
 1. najamninu stana, 
 2. komunalnu naknadu, 
 3. električnu energiju, 
 4. plin - grijanje, 
 5. vodu - odvodnju i 
 6. odvoz smeća. 
 

Članak 5. 
 
 Pravo na troškove stanovanja u smislu članka 4. ove Odluke može ostvariti 
samac ili obitelj na temelju: 
 1. MATERIJALNOG STATUSA:  ako mjesečni prihod samca ili obitelji iz 
prethodnog mjeseca ne prelazi visinu sredstava osnovice utvrñenih ovom Odlukom 
i to: 
 a) za samca u iznosu od 100% osnovice 
 b) za obitelj: za odraslu osobu   80% osnovice 
   za dijete do 7 godina  80% osnovice 
   za dijete od 7 do 15 godina 90% osnovice 
   za dijete od 15 do 18 godina 100% osnovice 
 
 Iznos prihoda utvrñen prema stavku 1. točka 1. ovog članka povećava se na 
ime: 
 - potpune radne nesposobnosti samca za 50% osnovice 
 - potpune radne nesposobnosti odrasle 
   osobe u obitelji     30% osnovice 
 - dijete samohranog roditelja   25% osnovice 
 
 Potpuno radno nesposobna osoba u smislu ove Odluke smatra se: 
 - osoba starija od 65 godina života 
 - dijete do navršene 15 godine života 
 - osoba čija je potpuna radna nesposobnost utvrñena općim propisima. 
 
 2. SOCIJALNOG STATUSA:  ako je samac ili obitelj korisnik prava na 
pomoć za uzdržavanje prema Zakonu o socijalnoj skrbi. 
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Članak 6. 
 
 Prihodi samca ili obitelji u smislu članka 5. stavak 1. točka 1. ove Odluke 
smatraju se sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, 
prihod od imovine ili prihod ostvaren na neki drugi način. 
 U prihode iz prethodnog stavka ne uračunava se pomoć za uzdržavanje, 
novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za njegu i pomoć, ortopedski 
dodatak, osobna invalidnina i doplatak za djecu. 
 

Članak 7. 
 
 Osnovica iz članka 5. stavak 1. točka 1. ove Odluke sukladna je osnovici 
koju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, utvrñuje Vlada Republike Hrvatske. 
 
 
 
 1.1.1. NAJAMNINA 
 

Članak 8. 
 
 Pomoć za podmirenje troškova najamnine može se odobriti samcu ili obitelji 
koji u najmu ne koriste stan koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za 
zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i to: 
 - za samca stan do površine   25 m2 
 - za dvočlanu obitelj stan do površine  35 m2 
 - za tročlanu obitelj stan do površine  45 m2 
 - za četveročlanu obitelj stan do površine 55 m2 
 - za svakog daljnjeg člana dodaje se    5 m2 
 

Članak 9. 
 
 Iznos pomoći za podmirenje troškova najamnine samca ili obitelji može 
iznositi do 50% ugovorenog iznosa, ali ne može iznositi više od 50% osnovice 
utvrñene člankom 7. ove Odluke. 
 

Članak 10. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine nema samac ili obitelj 
ako to pravo mogu ostvariti po drugom temelju ili imaju u vlasništvu drugu kuću, 
kuću za odmor, stan ili dio stana ili kuće koji im ne služi za osnovne stambene 
potrebe. 
 
 1.1.2. KOMUNALNA NAKNADA 
 

Članak 11. 
 
 Pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade odobrava se samcu ili 
obitelji u visini od 100% iznosa utvrñenog po rješenju nadležnog organa. 
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1.1.3. ELEKTRIČNA ENERGIJA 
 

Članak 12. 
 
 Pomoć za podmirenje troškova električne energije odobrava se mjesečno 
prema ukupnom broju članova obitelji u iznosu i to: 
 
 - do 2 člana    do 30,00 kn 
 - do 4 člana     do 40,00 kn 
 - za 5 i više članova   do 50,00 kn 
 
 
 1.1.4. PLIN - GRIJANJE 
 

Članak 13. 
 
 Pomoć za podmirenje troškova plina - grijanja odobrava se mjesečno prema 
broju članova obitelji i to: 
 - za samca    do 10 m3 
 - za 2-članu obitelj    do 14 m3 
 - za 3-članu obitelj   do 18 m3 
 - za 4-članu obitelj   do 22 m3 
 - za 5-članu obitelj i više  do 26 m3 
 
 
 1.1.5. VODA - ODVODNJA 
 

Članak 14. 
 
 Pomoć za podmirenje troškova vode - odvodnje odobrava se prema 
ukupnom broju članova obitelji dva puta godišnje i to: 
 
 - za 2 člana    do   7 m3 
 - za 4 člana    do 10 m3 
 - za 5 i više članova   do 12 m3 
 
 
 1.1.6. ODVOZ SMEĆA 
 

Članak 15. 
 
 Pomoć za podmirenje troškova odvoza smeća mjesečno odobrava se 
samcu ili obitelji prema površini stana iz članka 8. ove Odluke u visini od 50% 
iznosa cijene po m2 utvrñenoj po nadležnom organu. 
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 2. POMOĆ ZA TROŠKOVE PREHRANE 
 

Članak 16. 
 
 Pomoć za troškove prehrane može se odobriti staroj i nemoćnoj osobi koja 
nije u mogućnosti sama pripremati obroke hrane, a ispunjava uvjete materijalnog 
statusa iz članka 5. ove Odluke. 
 Pomoć za prehranu osigurava se dostavom ručka korisniku od strane 
ustanove koja u okviru svoje djelatnosti obavlja i poslove pučke kuhinje, s kojom se 
zaključuje ugovor. 
 Iznimno se može odobriti topli obrok učenicima osnovnih škola koji 
ispunjavaju uvjete iz članka 5. ove Odluke, a na temelju popisa takovih učenika od 
strane matične škole. 
 
 
 3. JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 
 

Članak 17. 
 
 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti samo osobe po 
socijalnom kriteriju iz članka 5. stavak 1. točka 2. ove Odluke, a na prijedlog Centra 
za socijalnu skrb. 
 Jednokratna novčana pomoć može se odobriti za: 
 1. Adaptaciju stambeno prostora   
 2. Za nabavku kućanskih aparata ili pokućstva 
 

Članak 18. 
 
 Iznimno od članka 16. ove Odluke jednokratna novčana pomoć može se 
odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti (elementarne nepogode, 
bolesti, smrti ili druge nevolje) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti 
osnovne životne potrebe. 
 

Članak 19. 
 
 Izvršenje odobrenih jednokratnih novčanih pomoći iz članka 17. i 18 ove 
Odluke vrši se u skladu s člankom 27. ove Odluke. 
 
 4. POTPORE ZA RAD SOCIJALNO HUMANITARNIH UDRUGA 
 

Članak 20. 
 
 Pravo na potporu i sudjelovanje Grada u troškovima Programa imaju 
socijalno humanitarne udruge i druge neprofitne udruge i organizacije s područja 
grada Donjeg Miholjca koje su uredno registrirane kod nadležnog tijela. 
 Pravo na potporu imaju poglavito one udruge i organizacije koje potiču 
dobrovoljni rad, dobrosusjedsku pomoć i druge oblike dobročinstva. 
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Članak 21. 
 
 Iznimno od članka 20. ove Odluke potpora u većem iznosu može se odobriti 
udruzi ili ustanovi koja vrši usluge pripremanja hrane za socijalno ugrožene osobe 
(pučka kuhinja). 
 
 5. OSTALE POMOĆI 
 

Članak 22. 
 
 Odbor može na prijedlog udruga, ustanova, organizacije ili gradonačelnika 
odobravati i druge pomoći koje nisu utvrñene ovom Odlukom. 
 

Članak 23. 
 
 ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB GRADA DONJEG MIHOLJCA. 
 
 Odbor ima 7 članova. Poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca imenuje članove 
Odbora, s tim da je predsjednik Odbora član Gradskog poglavarstva zadužen za 
oblast zdravstva i socijalne skrbi, te predstavnici: Centra za socijalnu skrb, Crvenog 
križa, Caritasa i dr. 
 Zadatak Odbora je provoñenje Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa 
grañana u socijalnoj skrbi. 
 Mandat članova Odbora vezan je za mandat članova Gradskog 
poglavarstva. 
 
 

II. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA 
 

Članak 24. 
 
 Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se u obliku pismenog 
zahtjeva stranke Odjelu za društvene djelatnosti Grada Donjeg Miholjca. 
 Uz zahtjev stranke su dužne priložiti svu potrebitu dokumentaciju o 
ispunjavanju uvjeta za priznavanje pojedinog prava utvrñenog ovom Odlukom. 
 Odjel za društvene djelatnosti voditi će evidenciju i dokumentaciju o 
ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja sukladno 
odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. 
 

Članak 25. 
 
 O pravima utvrñenim ovom Odlukom rješava u prvom stupnju Odjel za 
društvene djelatnosti Grada Donjeg Miholjca. 
 O žalbi protiv rješenja organa iz stavka 1. ovog članka odlučuje nadležno 
upravno tijelo Osječko-baranjske županije. 
 

Članak 26. 
 
 Odluku o visini pomoći utvrñenih člankom 16., 17., 18., 20., 21. i 22. ove 
Odluke donosi Odbor. 
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Članak 27. 
 
 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno 
korisniku ili plaćanjem računa, djelomično ili u cijelosti, izravno ovlaštenoj pravnoj ili 
fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu. 
 

Članak 28. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja utvrñenih ovom 
Odlukom ne može ostvariti samac ili obitelj ako imaju osobe koje su ih dužne i 
mogu uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima o čemu odlučuje 
prvostupanjsko tijelo. 
 
 
 III. ZAKLJU ČNE ODREDBE 
 

Članak 29. 
 
 Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca donijet će prema potrebi uputstvo za 
provedbu ove Odluke. 
 

Članak 30. 
 
 O pravima iz članka 16. do 21. ove Odluke rješavati će se ukoliko budu 
osigurana sredstva u Proračunu Grada Donjeg Miholjca. 
 

Članak 31. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donšenja, a objaviti će se u "Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca". 
 
 
 
      PODPREDSJEDNIK GRADSKOG 
                 VIJEĆA: 
      Darko Samardžić,dipl.ing.grañ.,v.r. 
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      39. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 601-01/02-01/02 
Ur.broj: 2115/01-01-02-2 
D.Miholjac, 3. lipnja 2002. 
 
 Na temelju članka 16. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca" br. 3/98, 02/01. i 10/01.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 10. 
sjednici održanoj dana 3. lipnja 2002. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihva ćanju Godišnjeg financijskog izvješ ća 

Dječjeg vrti ća "Pinokio" Donji Miholjac za 
razdoblje 1.01.2001. do 31.12.2001. godine 

 
 

I. 
 
 Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića "Pinokio" Donji 
Miholjac za razdoblje 1.01.2001. do 31.12.2001. godine. 
 
 

II. 
 
 Godišnje financijsko izvješće prilaže se ovom Zaključku i čini njegov 
sastavni dio. 
 
 

III. 
  
 Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Donjeg 
Miholjca". 
 
 
      PODPREDSJEDNIK GRADSKOG 
                VIJEĆA: 
       Darko Samardžić,dipl.ing.grañ.,v.r. 
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      40. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 602-03/02-01/02 
Ur.broj: 2115/01-01-02-2 
D.Miholjac, 3. lipnja 2002. 
 
 
 Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.) Gradsko vijeće Grada Donjeg 
Miholjca na 10. sjednici održanoj dana 3. lipnja 2002. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 
 Prihvaća se izvješće ravnatelja Srednje škole Donji Miholjac o stanju u 
Srednjoj školi Donji Miholjac. 
 

II. 
 
 Predlaže se ravnatelju Srednje škole Donji Miholjac da osnuje i imenuje 
Povjerenstvo koje će utvrditi stanje školske zgrade, sačiniti tendere, prikupiti 
ponude, te utvrditi prioritete radova sa dinamikom realizacije. 
 

III. 
 
 Grad Donji Miholjac će podržati prezentaciju atraktivnih programa Srednje 
škole i uključiti se u rješavanje predmetne problematike u skladu sa svojim 
mogućnostima. 
 

IV. 
 
 Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca". 
 
 
 
      PODPREDSJEDNIK GRADSKOG 
                VIJEĆA: 
      Darko Samardžić,dipl.ing.grañ.,v.r. 
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      41. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 214-01/02-01/05 
Ur.broj: 2115/01-01-01-1 
D.Miholjac, 3. lipnja 2002. 
 
 Na temelju članka 3. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" 
br. 58/93.), članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
D.Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.), te Programa aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2002. godini ("Narodne novine" br. 
34/02.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 10. sjednici održanoj dana 3. 
lipnja 2002. godine donosi 
 

P R O G R A M     A K T I V N O S T I 
U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 
2002. GODINI NA PODRUČJU GRADA 

DONJEG MIHOLJCA  
 

I. 
 
 U 2002. godini, a poglavito u periodu žetvenih radova, glavne turističke 
sezone i elementarnih nepogoda, Grad Donji Miholjac - Gradsko poglavarstvo u 
okviru svog djelokruga rada i odgovornosti pokretati će, usmjeravati, organizirati, 
pratiti, poduzimati i provoditi sve potrebite mjere i aktivnosti koje će pridonijeti 
učinkovitoj sveukupnoj zaštiti od požara. 
 

II. 
 
 Grad Donji Miholjac - Gradsko poglavarstvo provoditi će slijedeće mjere i 
aktivnosti: 
 
 1. Na temelju odredbi Zakona o zaštiti od požara, sukladno Zakonu o  
     šumama i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu višekratno objavljivati i 
     upozoravati stanovništvo na odredbe Odluke o uvjetima spaljivanja  
     korova i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla, uz poduzimanje 
     odgovarajućih mjera sigurnosti i utvrñivanje uvjeta za dosljednju  
     primjenu te odluke. 
  NOSITELJ ZADATKA: Vatrogasna zajednica Donji Miholjac 
  SUDJELOVATELJI:      Gradska uprava, PP Donji Miholjac 
  ROK:        odmah 
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 2. Izraditi planove, te uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja 
     fizičkog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite objekata i  
     površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja 
      požara, posebno na poljooprivrednim i šumskim površinama za  
      vrijeme ljetnog perioda, uključujući i zabranu nekontroliranog  
      pristupa i boravka na takvim površinama u vrijeme velikih opasnosti 
      za nastajanje i širenje požara. 
     NOSITELJ ZADATKA: Trgovačka društva iz oblasti poljo- 
      privrede i šumarstva, KG "Park" 
      d.o.o. Donji Miholja u suradnji s  
      nadležnim tijelima PU Osječko-ba- 
      ranjske županije, PP D.Miholjac i  
      Vatrogasnom zajednicom D.Miholjac 
  SUDJELOVATELJ:  Gradska uprava 
  ROK:    odmah 
 
 3. U toku trajanja žetvenih aktivnosti ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu 
     i patrole, vatrogasna dežurstva u Donjem Miholjcu i naseljima na  
     području Grada D.Miholjca, sušarama i skladištima, silosima, na  
     žitnim tablama, te šumskim predjelima koji graniče sa žitnim poljima 
     sa odgovarajućom vatrogasnom opremom i sredstvima za pravovre- 
     meno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku. 
  NOSITELJI ZADATKA: Trgovačka društva iz oblasti poljo- 
      privrede i šumarstva, lovačke, ribo- 
      lovne udruge, Vatrogasna zajednica 
      Grada D.Miholjca putem DVD-a, a u 
      suradnji s nadležnim tijelima PU  
      Osječko-baranjske županije. 
  ROK:    odmah                    
 
 4. U cilju upoznavanja stanovništva s opasnostima od nastanka požara 
     i posljedicama koje izaziva, podizanja razine protupožarne kulture, 
     razraditi, predložiti i organizirati objavljivanje poruka sa sadržajem  
     zaštite od požara putem Radia i brošura, pripremiti predavanja i  
     razgovore te tiskati letke i plakate s porukama i odgovarajućim sli- 
     kovnim rješenjima uz te poruke. 
  NOSITELJ ZADATKA: Vatrogasna zajednica Grada  
      Donjeg Miholjca 
  SUDJELOVATELJ:  Gradska uprava 
  ROK:    odmah 
 
 5. Izvršiti pregled deponije za odlaganje komunalnog otpada, te  
     poduzeti odgovarajuće mjere na prevenciji sprečavanja nekontroli- 
     ranog paljenja otpada i smeća na deponiji, ustrojiti stalna ili povre- 
     mena dežurstva, odnosno obilaske deponije, a u cilju pravovreme- 
     nog postupanja i sprečavanja širenja požara na šumske i druge  
     površine.  
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  NOSITELJI ZADATKA: KG "Park" d.o.o. D.Miholjac u  
      suradnji s Vatrogasnom zajednicom 
      Grada D.Miholjca i Inspekcijom  
      protupožarne zaštite 
  ROK:    odmah 
 
 6. Izvršiti pregled i odgovarajuću sanaciju svih "divljih" deponija otpada 
     i smeća na području grada Donjeg Miholjca koje se nalaze u blizini  
     žitnih polja ili šumskih površina, a u cilju sprečavanja nekontroliranog 
     paljenja otpada i smeća na deponijama i pravovremenog postupanja 
     u sprečavanju širenja požara na druge površine. 
  NOSITELJ ZADATKA: Gradsko poglavarstvo putem  
      komunalnog redara i Komunalne  
      službe Grada D.Miholjca 
  ROK:    odmah 
 
 7. Sačiniti plan uvjeta, ustroja i načina korištenja teške grañevinske  
     mehanizacije za eventualne potrebe hitne izrade prosjeka i probijanja 
     protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskih požara i dru- 
     gih požara na otvorenim prostorima, te osiguranje ljudskih potencijala 
     za te namjene. 
  NOSITELJI ZADATKA: Gradski stožer civilne zaštite u  
      suradnji sa trgovačkim društvima koja 
      posjeduju tešku grañevinsku mehani- 
      zaciju 
  ROK:    odmah             
 
  

III. 
 
 Zadužuje se Vatrogasna zajednica Grada Donjeg Miholjca da se u okvirima 
svojih nadležnosti iz ovog Programa maksimalno angažira putem ljudstva i opreme 
dobrovoljnih vatrogasnih društava na području grada Donjeg Miholjca, u 
odgovarajućoj realizaciji navedenih zadataka. 
 U tom cilju Vatrogasna zajednica vršiti će koordinaciju odreñenih aktivnosti 
iz ovog Programa izmeñu pojedinih nositelja i pravovremeno izvješćivati Gradsko 
poglavarstvo kao i nadležna tijela državne uprave o eventualnim poteškoćama u 
provoñenju Programa kao i predlagati druge mjere i postupke na njegovoj 
dosljednoj realizaciji. 
 Takoñer Vatrogasna zajednica Grada Donji Miholjac dužna je odmah izvršiti 
sve pripreme u svezi s izvršenjem zadataka iz ovog Programa, a posebno u 
okvirima svojih materijalnih i drugih mogućnosti za osposobljavanje vatrogasne 
opreme DVD-a na području Grada Donjeg Miholjca, kao i  osigurati stalna 
dežurstva na području Grada Donjeg Miholjca za vrijeme trajanja žetvenih 
aktivnosti. 
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IV. 
 
 Zadužuje se DVD Donji Miholjac, kao vatrogasna jezgra na području Grada 
Donjeg Miholjca da u okvirima svojih zakonskih nadležnosti osigura punu 
pripravnost ljudskih i tehničkih potencijala u okvirima svojih mogućnosti za 
odgovarajuće djelovanje po ovom Programu, odnosno posebno u razdoblju ljetnog 
perioda u kojem postoji posebna opasnost od nastanka i širenja požara većih 
razmjera. 
 

V. 
 
 Zadužuju se predsjednici Vijeća mjesnih odbora i Vijeća mjesnih odbora na 
području grada Donjeg Miholjca da aktivno surañuju sa Vatrogasnom zajednicom 
Grada Donji Miholjac u izvršavanju zadataka po ovom Programu, a posebno po 
pitanju osiguravanja potrebnih dežurstava i organiziranja motriteljsko-dojavnih 
službi. 
 

VI. 
 
 Sve aktivnosti navedene u ovom Programu nositelji zadataka potrebno je da 
provode u što tješnjoj suradnji i u koordinaciji s Vatrogasnom zajednicom Grada 
D.Miholjca, Gradskim poglavarstvom i Gradskom upravom Grada Donjeg Miholjca. 
 

VII. 
 
 Temeljem ovog Programa aktivnosti svi nositelji su obavezni izvješće o 
provedenim aktivnostima dostaviti Gradskom vijeću i Gradskom poglavarstvu s 
rokom 30. rujna 2002. godine. 
 

VIII. 
 
 Ovaj Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2002. godini na području Grada Donjeg Miholjca 
stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u "Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca", i isti će se dostaviti svim nositeljima aktivnosti i Programa. 
 
 
 
      PREDSJEDNICA GRADSKOG 
            VIJEĆA: 
      Dubravka Babić,ing.grañ.,v.r. 
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      42. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 944-01/02-01/ 
Ur.broj:  2115/01-02-02-1 
D.Miholjac,  17. travnja 2002. 
 
 Na temelju članka 60. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01.) i članka 29., a u svezi s člankom 52. 
Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca"  3/98, 
2/01. i 10/01.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 20. sjednici 
održanoj dana 17. travnja 2002. godine donosi 
 

O D L U K U 
o povjeravanju Mjesnim odborima obavljanje poslova 

davanja u zakup površina zemljišta namijenjenih 
za kosidbu 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom Mjesnim odborima na području grada Donjeg Miholjca, 
povjerava se obavljanje poslova u svezi davanja u zakup površina zemljišta 
namijenjenih za kosidbu. 
 

Članak 2. 
 
 Sredstva ostvarena obavljanjem poslova iz članka 1. ove Odluke, Mjesni 
odbori koristiti će za poboljšanje uvjeta života i rada grañana na području 
djelokruga Mjesnih odbora. 
 

Članak 3. 
 
 Za provedbu ove Odluke nadležni su predsjednici Vijeća mjesnih odbora. 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u 
"Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca". 
 
 
 

      PREDSJEDNIK GRADSKOG  
              POGLAVARSTVA: 
      Nedeljko Kovačić, dipl.oec.,v.r.  
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      43. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 373-01/02-01/04      
Ur.broj: 2115/01-02-02-2 
Donji Miholjac, 17. travnja 2002.  
 
 Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 
117/01.) i 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 20. sjednici održanoj dana 17. travnja 2002. godine donosi 
 
 

O D  L U K U          
o osnivanju i imenovanju članova Stru čnog  
povjerenstva za provedbu postupka nabave 

 - Konzervatorske studije zašti ćenog  
perivoja u Donjem Miholjcu 

 
 

I. 
 
 Osniva se stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave - 
Konzervatorske studije zaštićenog perivoja u Donjem Miholjcu.      
 

II. 
 
 U Stručno povjerenstvo iz čl. I. ove Odluke imenuju se:    
 1. Jozo Korov - za predsjednika, 
 2. Oliver Grigić, predstavnik Županijskog zavoda za prostorno  
     ureñenje - za člana 
 3. Davorin Fekete, predstavnik Šumarije D.Miholjac - za člana 
 4. Damir Keszthely, predstavnik Mjesnog odbora D.Miholjac 
     - za člana 
 5. Darinka Dombi - za člana 
  

III. 
 

 Zadaće Stručnog povjerenstva utvrñene su u članku 15. stavak 4. Zakona o 
javnoj nabavi. 
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IV. 
 

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

      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
             POGLAVARSTVA: 
                Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r.  
 
      44. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
    GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 370-01/02-01/08 
Ur.broj: 2115/01-02-02-1 
Donji Miholjac, 21. svibnja 2002.  
 
 
 Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (“Narodne novine” br. 
91/96.) i 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 21. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2002. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
O DAVANJU U NAJAM STANOVA  

 
 I. UVODNE ODREDBE 
 

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

Članak 2. 
 
 Stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko 
potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu grañevinsku cjelinu i imaju 
poseban ulaz.  
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Članak 3. 
 
 Stan u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: stan) može se 
dati u najam osobi koja, pored općih uvjeta za dobivanje u najam stana, sukladno 
posebnim propisima, ispunjava i slijedeće uvjete: 

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

3. da nema pravo korištenja odgovarajućeg stana, na temelju ugovora o         
     najmu stana, zaključenog na neodreñeno vrijeme, 
 4. da nije iskoristila pravo na otkup stana, sukladno Zakonu o prodaji                         
     stanova, na kojima postoji stanarsko pravo, 

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

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

Članak 4. 
 
 Odgovarajućim stanom  koji se prema dopuštenom standardu, na području 
Grada Donjeg Miholjca, u pogledu veličine može dati u najam, a koji odgovara 
potrebama obiteljskog domaćinstva u odnosu na broj članova odreñuje se: 
 - za jednog člana, stan površine do 35 m2,  

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

Članak 5. 
 
 Red prvenstva za davanje u najam stanova odreñuje se temeljem 
najpovoljnije ponude. 
 Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje 
uvjeta iz javnog natječaja sadrži najviši ponuñeni mjesečni iznos najamnine. 
 Invalidi domovinskog rata, razvojačeni hrvatski branitelji, članovi obitelji 
poginulih hrvatskih branitelja, ako sudjeluju i udovoljavaju uvjetima postignutim na 
natječaju i uvjetima najpovoljnije ponude, imaju prvenstveno pravo na sklapanje 
ugovora o najmu stana, ako nisu korisnici mirovine ostvarene temeljem odredaba 
posebnog propisa, s tim da su se dužni o tome pravu pismeno očitovati u roku 8 
dana od dana održanog javnog natječaja.  
 
 IV. POSTUPAK DAVANJA U NAJAM STANOVA 
 
 a) Raspisivanje i objava javnog natje čaja 
 

Članak 6. 
 
 Stanovi se daju u najam putem javnog natječaja. 
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 Javni natječaj raspisuje i provodi Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju 
nekretnina Grada Donjeg Miholjca koje osniva i imenuje Gradsko poglavarstvo 
Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 Iznimno od stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka 
može neprodane stanove u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, kao i stanove u 
vlasništvu pravnih osoba koje iste nisu unijele u pretvorbu društvenog vlasništva, a  
predani su na upravljanje bivšem Fondu stambeno-komunalnog gospodarstva 
Općine Donji Miholjac (u daljnjem tekstu Fond), odnosno Gradu Donjem Miholjcu, 
kao pravnom sljedniku Fonda temeljem posebnog propisa (Zakon o prodaji 
stanova) dodijeliti u najam neposrednom pogodbom zatečenim korisnicima tih 
stanova i to kako slijedi:      
 - neprodani stanovi u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca utvrñeni točkom  
   1. pod a) Zaključka o utvrñivanju slobodno ugovorene najamnine 
   ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 1/00.) kao i neprodani stanovi 
   u vlasništvu pravnih osoba, koje isti nisu unijele u postupak pretvorbe 
      društvenog vlasništva utvrñene točkom 1. pod b) redni broj 2. i 3. istog 
   Zaključka na rok do 3 godine 
 - neprodani stanovi u vlasništvu pravnih osoba koje iste nisu unijele 
   u postupak pretvorbe društvenog vlasništva utvrñene točkom 1. pod b) 
   redni broj 1. na rok do 10 godina s mogućnošću produženja najma 
 

Članak 7. 
 
 Povjerenstvo iz članka 6. ove Odluke sastoji se od predsjednika i četiri 
člana. 
 

Članak 8. 
 
 Administrativno-tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo obavlja 
nadležno tijelo Grada Donjeg Miholjca.                     
 

Članak 9. 
 
 Javni natječaj obvezatno se objavljuje na oglasnoj ploči Gradskog 
poglavarstva, a može se dodatno objaviti i putem drugih sredstava javnog 
priopćavanja. 
 

Članak 10. 
 
 Natječaj mora sadržavati odredbe iz kojih su vidljivi uvjeti natječaja, u smislu 
glave II. ove Odluke,  kriteriji na temelju kojih će se odreñivati red prvenstva 
kandidata u smislu glave III. ove Odluke, te naznaku da se uz ponudu na natječaj 
moraju priložiti odgovarajuće isprave s kojima se dokazuju odgovarajuće činjenice, 
bitne za utvrñivanje reda prvenstva kandidata. 
 Natječaj takoñer mora sadržavati podatke o stanu, odnosno stanovima 
(adresu, veličinu i slično), te adresu i rok za podnošenje ponuda, s time da taj rok 
ne može biti kraći od 8 dana od dana objave natječaja. 
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 b) Izbor kandidata 
 

Članak 11. 
 
 O ponudama odlučuje Povjerenstvo. 
 Ponude kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, te ponude uz koje 
nisu priložene odgovarajuće isprave ili koje su podnesene izvan roka, odbit će se, 
odnosno odbaciti, a ostale ponude će se rangirati sukladno odredbama ove 
Odluke. 
 Povjerenstvo, u smislu st. 1. ovog članka, donosi odgovarajući zaključak, 
koji se dostavlja svim kandidatima poštom - preporučeno s povratnicom. 

 
Članak 12. 

 
 Na zaključak iz članka 11. st. 3. ove Odluke prijavljeni kandidati mogu 
Povjerenstvu podnijeti prigovor u roku 8 dana od dana prijama zaključka. 
 Zaključak Povjerenstva po prigovoru dostavlja se zainteresiranim 
kandidatima, na način kao i zaključak iz čl. 11. st. 3. ove Odluke. 
 
 
 V. UGOVOR O NAJMU, PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA  
 
 

Članak 13. 
 
 Po okončanju postupka u smislu čl. 11. i 12. ove Odluke s kandidatom, 
odnosno kandidatima, sukladno utvrñenu redu prvenstva, zaključuje se Ugovor o 
najmu stana. 
 

Članak 14. 
 
 Ugovor o najmu stana iz čl. 13. ove Odluke u ime Grada Donjeg Miholjca 
kao vlasnika stana - najmodavca zaključuje gradonačelnik. 
 Ugovor o najmu stana zaključuje se u pisanom obliku, a sadrži osobito: 
 1. naznačenje ugovornih strana, 
 2. opis stana, odnosno dijela stana koji se daje u najam, 
 3. visinu najamnine i način plaćanja, 
 4. vrstu troškova koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem i način na koji 
              će se plaćati, 
 5. podatke o osobama koje će se zajedno s najmoprimcem 
              koristiti stanom, 
 6. vrijeme trajanja najma, 
 7. odredbe o održavanju stana, 
 8. odredbe o uporabi zajedničkih prostorija, zajedničkih dijelova i  
     ureñaja zgrade i zemljiša koje služi zgradi, 
 9. odredbe o primopredaji stana. 
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 Pored navedenih odredaba, Ugovor o najmu stana može sadržavati i 
slijedeće odredbe: o pravu vlasnika da pregleda stan, pravima, dužnostima i 
obvezama najmoprimca za vrijeme najma, prestanku, otkazu i raskidu ugovora o 
najmu stana, otkaznim rokovima, postupanju u slučaju smrti ili trajnog napuštanja 
stana od strane najmoprimca, o naknadi štete, solidarnosti i zakonskom založnom 
pravu, uvjete o obavljanju poslovne djelatnosti u dijelu stana, adaptacijama, 
preinakama i sl. 
 

Članak 15. 
 
 Ugovor o najmu stana zaključuje se na odreñeno vrijeme od 10 godina. 
 Rok trajanja najma odreñuje Gradsko poglavarstvo. 
 Ugovor o najmu prestaje na način odreñen Zakonom, ovom Odlukom ili 
ugovorom. 
 
 
 VI. SLOBODNO UGOVORENA NAJAMNINA 
 

Članak 16. 
 
 Slobodno ugovorenu najamninu plaćaju korisnici stanova - najmoprimci, 
prema ekonomskim uvjetima, temeljem ugovora o najmu stana. 

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

Članak 17. 
 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u 
najam stanova ("Službeni glasnik Grada Donjeg Mihljca" br. 3/98, 4/99 i 2/00.). 
 

Članak 18. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u 
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 
       PREDSJEDNIK GRADSKOG 
               POGLAVARSTVA: 
            Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r.       
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      45. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 610-02/02-01/01 
Ur.broj:  2115/01-02-02-1 
D.Miholjac,  21. svibnja 2002. 
 
 Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik 
Grada D.Miholjca" br. 3/98, 2/01. i 10/01.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca 
na 21. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2002. godine donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju članova Odbora 

za obilježavanje XXVIII smotre folklora 
"Miholja čko sijelo 2002." 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom osniva se Odbor za obilježavanje XXVIII smotre folklora 
"Miholjačko sijelo 2002.", imenuju članovi Odbora i pobliže ureñuje način rada i 
djelovanja Odbora u organizaciji i pripremama za obilježavanje kulturne 
manifestacije "Miholjačko sijelo 2002.". 
 

Članak 2. 
 
 Zadaća Odbora iz članka 1. je da svojim radom izradi i usvoji Program 
obilježavanja XXVIII manifestacije smotre folklora, vodi brigu o uspješnoj realizaciji, 
a naročito:  
 - donese Program XXVIII smotre folklora 
 - utvrdi izvore financiranja za uspješno provoñenje manifestacije  
   i vodi brigu o realizaciji financijskih sredstava 
 - obavlja kontrolu nad financijsko-materijalnim sredstvima 
 - utvrdi prijedloge kriterija i druge organizacijske uvjete za nastup 
   folklorne skupine 
 - o pripremama izvještava Gradsko poglavarstvo, te ukazuje na 
   poteškoće u realizaciji Programa 
 - odlučuje o svim organizacijskim i tehničkim pitanjima značajnim za 
   uspjeh "Miholjačkog sijela". 
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Članak 3. 
 
 Grad Donji Miholjac osigurati će nužne uvjete za obavljanje tehničkih i 
drugih poslova, a naročito: 
 - izraditi i uputiti pozive za sjednicu Odbora, te voditi zapisnik 
 - voditi brigu o dokumentaciji XXVIII smotre folklora 
 - brinuti o izvršavanju provedbi zaključaka i preporuka Odbora 
 - sudjelovati u financiranju smotre folklora sredstvima osiguranim u  
   Programu javnih potreba Gradskog proračuna, 
 - obavljati i druge poslove koji su bitni za provoñenje Programa. 
 

Članak 4. 
 
 Za nositelja XXVIII smotre folklora "Miholjačko sijelo 2002." odreñuje se 
Turistička zajednica Grada Donjeg Miholjca.                  
   KUD "Matija Gubec" Donji Miholjac osigurati će sve tehničke uvjete za 
održavanje smotre folklora iz članka 1., a prema Programu ove kulturne 
manifestacije. 
 

Članak 5. 
 
 U Odbor iz članka 1. ove Odluke imenuju se: 
 1. Dubravka Babić, za predsjednicu 
 2. Margarita Sklizović, za člana 
 3. Melija Vidaković, za člana 
 4. Mirjana Pečner, za člana 
 5. Stjepan Mikolašević, za člana 
 6. Davorin Dumančić, za člana 
 7. Dražen Ćosić, za člana 
 8. Darko Nikolić, za člana 
 9. Ivan Korov, za člana. 
 

Članak 6. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca" 
 
 
       PREDSJEDNIK GRADSKOG 
               POGLAVARSTVA: 
       Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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      46. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 370-01/02-01/05 
Ur.broj:  2115/01-02-02-1 
D.Miholjac,  17. travnja 2002. 
 
 Na temelju članka 6. i čl. 7. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji 
("Narodne novine" br. 109/01.), čl. 9. st. 2. Predugovora o meñusobnim pravima i 
obvezama u pogledu izgradnje grañevine prema Programu socijalno poticane 
stanogradnje, klasa: 370-01/01-01/06, ur.broj: 2115/01-02-01-6 od 26. 04. 2001. 
godine i 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 20. sjednici održanoj dana 17. travnja 2002. godine, donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o utvr ñivanju visine iznosa sredstava sudjelovanja Grada 
Donjeg Miholjca sadržanih u cijeni m 2 stana iz Programa 

društveno poticane stanogradnje 
 

I. 
 
 Utvrñuje se visina iznosa sredstava sudjelovanja Grada Donjeg Miholjca u 
podmirenju troškova izgradnje stanova u stambenoj zgradi koja će se izgraditi 
sukladno Programu društveno poticane stanogradnje na grañevinskom zemljištu 
upisanom u z.k.ul.br. 3075 k.o. Donji Miholjac, označenom kao k.č.br. 791/8 
površine 1749 m2, vlasništvo Republike Hrvatske, i to po m2 NKP projektirane 
površine stanova koja iznosi: 1892,58 m2, kako slijedi: 
a) ukupna vrijednost grañevinskog zemljišta       120,00 kn 16,00 EUR 
b) ukupna vrijednost komunalnog doprinosa   
    (oslobañanje plaćanja investitora)     30,00 kn   4,00 EUR 
c) ukupna vrijednost ureñenja komunalne 
    infrastrukture (ureñenje pristupne ceste, javnih 
    površina, javne rasvjete)       52,00 kn   7,00 EUR 
d) ukupna vrijednost priključaka na komunalnu 
    infrastrukturu (izvedba priključaka grañevine na 
    infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, odvodnju 
    otpadnih i oborinskih voda, opskrbu plinom,  
    električnom energijom i telekomunikacijska mreža) 222,00 kn 30,00 EUR 
 
 SVEUKUPNO a+b+c+d =    424,00 kn 57,00 EUR 
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II. 
 
 Financijska sredstva iz točke I. ovog Zaključka, Grad Donji Miholjac 
osigurava iz svog Proračuna. 
 

III. 
  
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u 
"Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca". 
 
 
 
       PREDSJEDNIK GRADSKOG 
              POGLAVARSTVA: 
       Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
 
      47. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 370-01/02-01/   
Ur.broj: 2115/01-02-02-1 
Donji Miholjac, 17. travnja 2002. 
 

 Na temelju članka 18. st. 3. Odluke o uvjetima i mjerilima za odobranje 
kupnje stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje ("Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca" br. 1/01.), nakon provedenih javnih natječaja i 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 20. sjednici 
održanoj dana 17. travnja 2002. godine, donosi 

 
Z A K L J U Č A K 

o utvr ñivanju kona čne liste redoslijeda za 
odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno 

poticane stanogradnje 
 

I. 
 

 Ovim Zaključkom utvrñuje se konačna lista redoslijeda za odobravanje 
zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje 
temeljem utvrñenog prijedloga liste reda prvenstva za odobravanje zahtjeva za 
kupnju stanova klasa: 370-01/01-01/11 od 20. srpnja 2001. godine i dopune 
prijedloga liste klasa: 370-01/01-01/11 od 11. travnja 2002. godine, kako slijedi: 
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A) ZA STAN VELI ČINE 35 m2:  
 1. LJERKA STANIŠIĆ iz Rakitovice,  
     Venoseva 5. (JMBG 1501942305705)   42,20 bodova 
 
B) ZA STAN VELI ČINE 45 m2:  
 1. IVONA MIJIĆ iz D.Miholjca, Prilaz 
     Stadionu 4. (JMBG 2508977305714)   34,60 bodova 
  

 2. MARICA KUŽIĆ iz D.Miholjca, F.Kuhača 
     11. (JMBG 1204956305703)    31,00 bodova 
 
C) ZA STAN VELIČINE 55 m2:  
 1. MILAN FALAMIĆ iz Rakitovice, Glavna 15. 
     (JMBG 2004953300705)    34,60 bodova 
 
D) ZA STAN VELIČINE 60 m2:  
 1. IVAN ČURČIĆ iz Krunoslavlja, Glavna 
     86. (JMBG 1808962300708)    34,40 bodova 
 
 

 2. MARJAN MRLA iz Ivanova, V.Nazora 8. 
     (JMBG 1410978330301)    28,50 bodova 
  
 3. BOŽIDAR ALADENIĆ iz Bočkinaca,  
     M.Gupca 54 (JMBG 1312970300703)   22,60 bodova 
 
E) ZA STAN VELIČINE 62 m2:  
 1. DARIJO PREMEC iz D.Miholjca, I. 
     Gundulića 73. (JMBG 2601974300703)  31,00 bodova 
 
F) ZA STAN VELIČINE 65 m2:  
 1. RENATA SIROČIĆ-PLEIĆ iz D.Miholjca 
     Kolodvorska 1. (JMBG 2401967305709)  40,80 bodova 
  

 2. DARIO KADIĆ iz D.Miholjca, Kolodvorska  
     14. (JMBG 2502970300719)    35,80 bodova 
  

 3. ZLATKO ANDRAČIĆ, Sv. ðurañ, A. 
     Radića 107. (JMBG 1712973300702)   30,60 bodova 
 
G) ZA STAN VELIČINE 70 m2:  
 1. TIHOMIR PULJIĆ iz D.Miholjca,  
     ðanovačka 43. (JMBG 2409969300705)  36,60 bodova 
  

 2. GORAN VRBANIĆ iz D.Miholjca, K. 
     Tomislava 10. (JMBG 0509970300708)  30,40 bodova 
 
H) ZA STAN VELIČINE 70-80 m2:  
 1. DRAŽEN ČOSIĆ iz Donjeg Miholjca, A. 
     Mihanovića 98. (JMBG 2001968300729)  38,20 bodova 
  

 2. DRAŽEN KAUČIĆ iz D.Miholjca, A.  
     Kačića 50. (JMBG 1503969300708)   33,40 bodova 
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I) ZA STAN VELIČINE 100 m2:  
 1. IBRAHIM GUŠANI iz Beničanaca,  
     Kralja Tomislava 13 (JMBG 0812970350009  30,60 bodova 
 

II. 
 
 

 Imenovani podnositelji zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno 
poticane stanogradnje utvrñeni u točki I. ovog Zaključka  zaključiti će  predugovor o 
kupnji stanova s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama - APN. 
 

III. 
 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 
 
 
       PREDSJEDNIK GRADSKOG 
         POGLAVARSTVA: 
        Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 370-01/02-01/08 
Ur.broj:  2115/01-02-02-2 
D.Miholjac,  21. svibnja 2002. 
 
 Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova ("Narodne novine" br. 
91/96.) i članka 6. Odluke o davanju u najam stanova klasa: 370-01/02-01/08, 
ur.broj: 2115/01-02-02-1 od 21. svibnja 2002. godine i Zaključka o utvrñivanju 
slobodno ugovorene najamnine ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 1/00, 
1/01. i 3/01.) i članka 29. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
D.Miholjca" br. 3/98., 2/01 i 10/01.), Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 21. 
sjednici održanoj dana 21. svibnja 2002. godine donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju u najam dvosobnog 
stana u Donjem Miholjcu Prilaz 

Stadionu 8/III. 
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Članak 1. 
 
 Dozvoljava se davanje u najam dvosobnog stana u Donjem Miholjcu, Prilaz 
Stadionu 8/III. koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice, ostave i predsoblja 
ukupne površine 56,50 m2, izgrañen na k.č.br. 194 k.o. Donji Miholjac. 
 

Članak 2. 
 
 Slobodno ugovorena najamnina za stan iz članka 1. ovog Zaključka, 
utvrñuje se u početnom iznosu od 100,00 EUR-a u protuvrijednosti hrvatske kune 
prema srednjem tečaju NBH na dan plaćanja, mjesečno. 
 Rok trajanja najma je najduže do 3 godine. 
 

Članak 3. 
 
 Dodjelu u najam predmetnog stana temeljem javnog natječaja prikupljanjem 
pisanih ponuda izvršit će Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju nekretnina 
Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sukladno uvjetima i 
kriterijima propisanim Odlukom o davanju u najam stanova. 
 Javnim natječajem posebno će se utvrditi da su zainteresirani natjecatelji uz 
ponudu na javni natječaj pored ostalih dokaza utvrñenih Odlukom, dužni priložiti i 
dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 3 mjesečne najamnine. 
 Administrativno-tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovog 
članka obavlja Odsjek za upravne i opće poslove. 
 

Članak 4. 
 
 Meñusobna prava i obveze ugovornih strana u svezi davanja u najam stana 
nakon provedenog javnog natječaja, utvrñuju se ugovorom o najmu stana koji u 
ime Grada Donjeg Miholjca, kao najmodavca, zaključuje gradonačelnik, s jedne 
strane i najpovoljniji najmoprimac, s druge strane, u roku 8 dana od dana 
utvrñivanja najpovoljnije ponude. 
 

Članak 5. 
 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u 
"Službenom glasniku Grada D.Miholjca". 
 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
             POGLAVARSTVA: 
       Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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      49. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 023-05/02-01/04 
Ur.broj:  2115/01-02-02-1 
D.Miholjac, 29. svibnja 2002. 
 
 
 Na temelju članka 9. Odluke o upravnim tijelima Grada Donjeg Miholjca, 
klasa: 023-01/02-01/01, ur.broj: 2115/01-01-02-01 od 12. travnja 2002. godine, i 
članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 
3/98, 2/01. i 10/01.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 22. sjednici 
održanoj dana 29. svibnja 2002. godine donosi 
 

P R A V I L N I K 
o unutarnjoj organizaciji Upravnog odjela 

za upravu i op će poslove                   
 

Članak 1. 
 
 Ovim Pravilnikom ureñuje se:  
 - unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela za upravu i opće poslove, te    
   poslovi i zadaci koji se u Upravnom odjelu obavljaju, 
 - ovlasti i odgovornosti službenika i namještenika u obavljanju poslova i 
   zadataka, 
 - broj potrebnih zaposlenika i opis njihovih poslova i zadaća sa stručnim 
   uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova, 
 - način rasporeda djelatnika u upravni odjel i na pojedina radna mjesta, 
 - i ostala organizacijska pitanja. 
 

Članak 2. 
 
 Poslovi Upravnog odjela za upravu i opće poslove organiziraju se sukladno 
Odluci o upravnim tijelima Grada D.Miholjca, zakonskim i drugim propisima. 
 

Članak 3. 
 
 Djelatnici Upravnog odjela za upravu i opće poslove dužni su učinkovito i u 
cijelosti obavljati poslove i zadaće predviñene Odlukom o upravnim tijelima, 
Zakonom, ovim Pravilnikom, Uputama pročelnika i drugim propisima. 
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Članak 4. 
 
 Upravni odjel za upravu i opće poslove ustrojava se kao jedinstveni odjel 
bez ustrojbenih jedinica.                                                    
 

Članak 5. 
 
 Na čelu Upravnog odjela za upravu i opće poslove nalazi se pročelnik kojeg 
na temelju javnog natječaja imenuje Gradsko poglavarstvo. 
 Za pročelnika, sukladno Odluci o upravnim tijelima, može biti imenovana 
osoba koja pored općih zakonom utvrñenih ispunjava i slijedeće uvjete: 
 - da ima najmanje VII/1 stupanj stručne spreme pravnog smjera 
 - da ima najmanje 5 godina radnog staža u struci, 
 - da ima iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci. 
 

Članak 6. 
  
 Pored Odlukom o upravnim tijelima utvrñenih poslova i zadaća pročelnik 
Ureda obavlja stručne i druge poslove koji proizlaze iz Odluke o upravnim tijelima i 
Zakona o lokalnoj samoupravi. 
 Uz poslove voñenja Upravnog odjela, pročelnik organizira obavljanje 
poslova u odjelu kojim rukovodi, a naročito: 
 - brine se o pripremama za održavanje sjednica Gradskog vijeća,  
   Poglavarstva, radnih tijela i radnih sastanaka koje saziva predsjednik 
   Vijeća, Poglavarstva ili radnih tijela, 
 - organizira normalno odvijanje sastanaka i pomaže predsjedniku Vijeća, 
   gradonačelniku i predsjednicima radnih tijela u voñenju sjednicama, 
 - pomaže predsjedavajućima da se pridržavaju odredbi Statuta Grada i 
   Poslovnika o radu, ukazuje na stručno tumačenje zakonskih i drugih  
   odredbi, te njihovu primjenu, 
 - sreñuje akte nakon održanih sjednica i brine se o njihovoj dostavi, 
 - glavni je i odgovorni urednik "Službenog glasnika Grada D.Miholjca", 
 - ukazuje na eventualno kršenje zakonskih i drugih propisa, 
 - pomaže gradonačelniku i predsjedniku Vijeća u poslovima protokola, 
 - sudjeluje u pripremi i donošenju općih i upravnih akata, 
 - organizira obavljanje općih i pomoćno-tehničkih poslova koje odjel 
   obavlja za druge odjele i službe, 
 - donosi pojedinačne akte u svezi s radno-pravnim statusom zaposlenika 
   u upravnom odjelu, 
 - obavlja poslove suradnje sa medijima i javnošću, 
 - obavlja sve druge poslove koje mu povjeri Gradsko vijeće, Poglavarstvo 
      predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnik, 
 - objektivno odgovara za ukupan rad Upravnog odjela. 
 

Članak 7. 
 
 U Upravnom odjelu za upravu i opće poslove djelatnici se rasporeñuju na 
slijedeća radna mjesta prema broju i stručnim uvjetima, a obavljaju slijedeće 
zadaće i poslove: 
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Red. Naziv radnog mjesta s    Broj  Uvjeti za  
broj opisom poslova    izvršitelja rasporeñivanje 
  1.  2.         3.   4. 
 
 
1. UPRAVNI SAVJETNIK ZA  
 ZASTUPANJE GRADA     1  VII/1   
               pravnog smjera  
              položen pravo- 
 - samostalno vodi postupak i rješava u        sudni ispit, 
 najsloženijim upravnim stvarima osobito       5 god. rad.staž 
 pogledu izvršavanja zakona, pod- 
 zakonskih akata i gradskih odluka 
 -zastupa Grad u sporovima ili pravnim   
 poslovima koji se vode pred sudovima i  
 drugim državnim tijelima, 
 - sudjeluje u ime Grada u parničnim i  
 vanparničnim postupcima te kao ovlašteni 
 zastupnik podnosi pismene podneske u  
 tijeku procesnih radnji, 
 - izrañuje nacrte ugovora kojima se ureñuju 
 meñusobna prava i obveze izmeñu Grada   
 i drugih državnih tijela, fizičkih i pravnih  
 osoba, 
 - vodi prekršajni postupak na temelju općih  
 akata koje donosi Gradsko vijeće, 
 - provodi izvršni postupak za prisilnu naplatu 
 potraživanja Grada, a koja proizlaze iz  
 zakonskih, upravnih i općih akata kojima se 
 utvrñuju financijske obveze strankama u  
 postupku pred tijelima gradske uprave, 
 - obavlja stručnu obradu sustavnih i drugih  
 pitanja za donošenje općih akata, 
 - obavlja stručne poslove oko donošenja  
 općih akata na tijelima mjesnih odbora i  
 pomaže tajnicima mjesnih odbora u izradi 
 akata,  
 - obavlja sve poslove koje mu odredi  
 pročelnik 
 
2.  VIŠI STRUČNI REFERENT ZA  
 PROTOKOL      1  VI/1 
         upravnog smjera 
 - obavlja poslove za potrebe gradonačelnika 
 - prima stranke, poruke i prema uputama    
 gradonačelnika obavlja poslove korespon- 
 dencije, 
 - vodi raspored sastanaka i sjednica       
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 - vodi evidencije o gradskim priznanjima i  
 počastima, 
 - obavlja personalne poslove u svezi s  
 radnim odnosima zaposlenika u upravnim  
 tijelima, vodi njihove personalne dosjee,  
 sastavlja i obrañuje statistička izvješća o 
 radnim odnosima, 
 vodi dokumentacijsku grañu i odgovoran je 
 za pravilno voñenje arhive, 
 - brine o ažuriranju web stranica Grada, 
 - brine o otpremi materijala za sjednice, 
 - obavlja sve poslove koje mu naredi  
 gradonačelnik. 
 
3.  ADMINISTRATIVNI REFERENT 
 - STENODAKTILOGRAF    1  IV 
         upravnog smjera 
 - obavlja poslove voñenja zapisnika na 
 sjednicama i sreñivanja izvodnika  
 zapisnika 
 - sastavlja izvode iz zapisnika sa  
 sjednica Vijeća i Poglavarstva 
 - tehnički izrañuje akte donijete na 
 sjednicama Vijeća i Poglavarstva 
 - izrañuje Službeni glasnik Grada  
 Donjeg Miholjca 
 - vodi urudžbeni zapisnik, zaprima akte 
 poslovanja i upravne akte, razvrstava  
 ih i dostavlja u obradu 
 - obavlja i druge daktilografske  
 poslove po nalogu pročelnika 
 
4. TELEFONISTA NA CENTRALI   1 osposobljenost 
 
 - obavlja poslove na kućnoj centrali 
 - daje naputke strankama o radu  
 Gradske uprave 
 - obavlja i druge poslove po nalogu  
 pročelnika 
 
5.  DOMAR - VOZAČ OSOBNOG VOZILA  1 IV. stupanj  
         tehničkog smjera 
         i položen ispit za 
 - tehničko održavanje poslovnih prostora   centralno grijanje 
 u vlasništvu Grada 
 - obavljanje popravaka na opremi koja  
 služi za potrebe Upravnih odjela 
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 - voñenje brige o redovitim kontrolama 
 ureñaja i opreme  koja podliježe periodičnim 
 pregledima 
 - obavlja poslove prijevoza službenim  
 automobilom djelatnika Upravnih odjela 
 - obavlja poslove dostave službene pošte 
 na području grada 
 - obavlja i druge poslove koje mu stavi u 
 zadaću pročelnik 
 
6. ČISTAČICA      1  NKV 
 
 - obavlja poslove koji obuhvaćaju čišćenje 
 i održavanje poslovnih prostorija i prostora 
 oko poslovnih prostorija 
 - obavlja poslove pranja zavjesa, zastora, 
 prozora, tepiha, 
 - obavlja i druge poslove koji se odnose na 
 čistoću i urednost poslovnih prostora 
 - za svoj rad odgovara pročelniku 
 

Članak 8. 
 
 Odluku o rasporedu djelatnika na gore utvrñene poslove i radna mjesta 
posebnim rješenjem donijet će pročelnik upravnog odjela. 
 

Članak 9. 
 
 Pročelnik upravnog odjela može na radna mjesta utvrñena ovim Pravilnikom 
privremeno rasporediti službenike i namještenike koji ne ispunjavaju uvjete u 
pogledu stručne spreme. 
 Privremeni raspored zatečenih službenika i namještenika u Gradskoj upravi 
na poslove iz stavka 1. moguć je ukoliko službenik i namještenik ima  jedan stupanj 
nižu stručnu spremu. 
 Programom zapošljavanja vježbenika utvrditi će se  dinamika i broj 
vježbenika koji će se rasporediti za vrijeme trajanja vježbeničkog staža na radna 
mjesta iz stavka 1. ovoga članka. 
  

Članak 10. 
 
 Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno na radu u Gradskoj 
upravi na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavljaju s radom do konačnog 
rasporeda na pojedina radna mjesta i zadržavaju plaće prema dosadašnjim 
propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto prema Pravilniku o 
unutarnjem redu i posebnom Odlukom Gradskog vijeća kojom se utvrñuju načela 
za obračun plaća službenika i namještenika. 
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Članak 11. 
 
 Detaljnije odredbe o prijemu djelatnika u radni odnos, rasporeñivanje 
djelatnika na radna mjesta, odredbe o prijemu službenika, namještenika i 
vježbenika, te trajanju roka vježbeničkog staža utvrñene su Zakonom. 
 Odredbe o premještaju, raspolaganju i prestanku službe propisane 
posebnim Zakonom, te odredbe utvrñene granskim kolektivnim ugovorom 
primjenjuju se na rad u upravnim odjelima. 
 

Članak 12. 
 
 U Gradskoj upravi mogu se uz suglasnost Gradskog poglavarstva obavljati 
poslovi za državne urede i druge korisnike, a na temelju ugovora koje sklopi Grad s 
tim korisnicima. 
 Pročelnik Upravnog odjela može uz prethodnu suglasnost gradonačelnika 
sklopiti ugovor kojim se povjeravanje pojedinih poslova ugovorom povjerava 
izvršiteljima izvan Gradske uprave. 
 

Članak 13. 
 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon donošenja i objaviti će se 
u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca". 
 
 
 
      
       PREDSJEDNIK GRADSKOG 
              POGLAVARSTVA: 
       Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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      50. 

   
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
   GRADSKO POGLAVARSTVO 
 
Klasa: 023-05/02-01/03 
Ur.broj:  2115/01-02-02-1 
D.Miholjac,  29. svibnja 2002. 
 
 Na temelju članka 9. Odluke o upravnim tijelima Grada Donjeg Miholjca, 
klasa: 023-01/02-01/01, ur.broj: 2115/01-01-02-01 od 12. travnja 2002. godine, i 
članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 
3/98, 2/01. i 10/01.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca na 22. sjednici 
održanoj dana 29. svibnja 2002. godine donosi 
 

P R A V I L N I K 
o unutarnjoj organizaciji Upravnog odjela 

za gospodarstvo, poduzetništvo, društvene 
djelatnosti i financije 

 
Članak 1. 

 

 Ovim Pravilnikom ureñuje se:  
 - unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo,  
   društvene djelatnosti i financije te poslovi i zadaci koji se u Upravnom 
   odjelu obavljaju, 
 - ovlasti i odgovornosti službenika i namještenika u obavljanju poslova i 
   zadataka, 
 - broj potrebnih zaposlenika i opis njihovih poslova i zadaća sa stručnim 
   uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova, 
 - način rasporeda djelatnika u upravni odjel i na pojedina radna mjesta, 
 - način voñenja unutarnjim ustrojbenim jedinicama 
 - i ostala organizacijska pitanja. 
 

Članak 2. 
 

 Poslovi Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo, društvene 
djelatnosti i financije organiziraju se sukladno Odluci o upravnim tijelima Grada 
D.Miholjca, zakonskim i drugim propisima. 
 

Članak 3. 
 

 Djelatnici Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo, društvene 
djelatnosti i financije dužni su učinkovito i u cijelosti obavljati poslove i zadaće 
predviñene Odlukom o upravnim tijelima, Zakonom, ovim Pravilnikom, Uputama 
pročelnika i drugim propisima. 
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Članak 4. 
 
 Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo, društvene djelatnosti i 
financije svoje poslove izvršavat će u okviru slijedećih ustrojbenih jedinica: 
 1. Odsjek za gospodarstvo, komunalne i upravne poslove, 
 2. Odsjek za poduzetništvo, 
 3. Odsjek za društvene djelatnosti, 
 4. Služba za javne financije i računovodstvo. 
 

Članak 5. 
 
 Na čelu Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo, društvene 
djelatnosti i financije nalazi se pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje 
Gradsko poglavarstvo. 
 Za pročelnika, sukladno Odluci o upravnim tijelima, može biti imenovana 
osoba koja pored općih zakonom utvrñenih ispunjava i slijedeće uvjete: 
 - da ima najmanje VII/1 stupanj stručne spreme pravnog ili 
   ekonomskog smjera, 
 - da ima najmanje 5 godina radnog staža u struci, 
 - da ima iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci. 
 

Članak 6. 
  
 Pored Odlukom o upravnim tijelima utvrñenih poslova i zadaća pročelnik 
Ureda obavlja stručne i druge poslove koji proizlaze iz Odluke o upravnim tijelima i 
Zakona o lokalnoj samoupravi. 
 Uz poslove voñenja Upravnog odjela, pročelnik organizira obavljanje 
poslova u odjelu kojim rukovodi, a naročito: 
 - koordinira izvršenje poslova unutar pojedinih odsjeka u odjelu, 
   te redovito dogovara izvršavanje poslova sa voditeljima pojedinih  
   odsjeka, 
 - u odnosu na upravne službenike i namještenike donosi sve akte  
   u svezi sa radnim odnosom i rješava u pravima koja proizlaze iz  
   radnog odnosa, 
 - potpisuje upravne akte u ime Upravnog odjela, 
 - potpisuje akte poslovanja i korespondencije u ime Upravnog odjela, 
 - donosi upravna rješenja u najsloženijim upravnim stvarima koja  
   proizlaze iz nadležnosti pojedinih odsjeka unutar Upravnog odjela, 
 - sudjeluje u izradi stručnih i općih akata koje upravni odjel izrañuje  
   prema zaključcima Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva,  
 - sudjeluje u izradi stručnih i općih akata koje Gradsko vijeće i  
   Poglavarstvo trebaju donijeti na temelju zakonskih propisa, 
 - u ime Upravnog odjela na sjednicama Gradskog vijeća, Poglavarstva i 
   upravnih tijela daje stručna mišljenja iz nadležnosti Upravnog odjela, 
 - odgovoran je Gradskom poglavarstvu i gradonačelniku za pravovre- 
   meno izvršavanje svih zadaća koje proizlaze iz nadležnosti koju  
   Upravni odjel ima, 
 - obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik, Gradsko  
   poglavarstvo, Gradsko vijeće. 
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Članak 7. 
 
 1. ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE  
    I UPRAVNE POSLOVE 
 
 U Odsjeku za gospodarstvo, komunalne i upravne poslove djelatnici se 
rasporeñuju na slijedeća radna mjesta prema broju i stručnim uvjetima, a obavljaju 
slijedeće zadaće i poslove: 
 
Red. Naziv radnog mjesta s    Broj  Uvjeti za  
broj opisom poslova    izvršitelja rasporeñivanje 
  1.  2.         3.   4. 
 
1. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 
 ZA POLJOPRIVREDU I GRADSKU     1   VII/1 
 IMOVINU              pravnog  
                          smjera 
 - obavlja poslove propisane Zakonom i    
 drugim podzakonskim aktima, a koji se  
 odnose na poljoprivredu, šumarstvo i 
 lovstvo  
 - vodi evidencije o poljoprivrednom 
 zemljištu koje se nalazi u vlasništvu  
 Republike Hrvatske ili Grada Donjeg  
 Miholjca. 
 - raspisuje natječaj i provodi tehnički dio 
 poslova vezanih za zakup i prodaju  
 poljoprivrednog zemljišta 
 - ustrojava i vodi evidencije o svim 
 poduzetničkim nekretninama u vlasništvu 
 Grada, a napose o lokalima, poslovnim  
 zgradama i drugim nekretninama s kojima 
 raspolaže Grad, 
 - provodi postupak za davanje u zakup i 
 prodaju poduzetničkih nekretnina, 
 - prati izvršenje ugovora iz kojih proizlaze 
 potraživanja Grada, 
 - ustrojava i vodi evidenciju o nekorištenju 
 poduzetničkih nekretnina, 
 - izrañuje nacrte upravnih akata iz područja 
 trgovine i ugostiteljstva, 
 - obavlja pripremne poslove za raspisi- 
 vanje natječaja za koncesiju 
 - izrañuje nacrte ugovora za zakup i  
 prodaju poljoprivrednog zemljišta 
 - izrañuje plan raspolaganja sredstvima 
 od zakupa, prodaje i koncesije nad 
 poljoprivrednim zemljištem 
 - izrañuje plan raspolaganja sredstvima 
 od zakupa lovišta 
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 - izrañuje plan raspolaganja sredstvima 
 od šumske rente 
 - prati izvršavanje financijskih obveza  
 koja proističu iz ugovora o zakupu, 
 prodaji i koncesiji 
 - poduzima upravne radnje u svezi  
 izvršavanja zakona o poljoprivrednom  
 zemljištu do donošenja rješenja 
 - provodi postupak oko utvrñivanja  
 visine šteta nastalih od elementarnih 
 nepogoda 
 - provodi postupak natječaja za zakup 
 grañevinskog zemljišta koje služi u  
 poljoprivredne svrhe 
 - izrañuje stručne i opće akte iz 
 svoje nadležnosti za potrebe Gradskog 
 vijeća i Poglavarstva 
 - sastavlja izvješća o stanju u području 
 koje je u njegovoj nadležnosti 
 - vodi evidenciju i provodi upravni  
 postupak o neobrañenom poljoprivred- 
 nom zemljištu 
 - obavlja sve ostale poslove koje mu  
 odredi pročelnik. 
 
2. STRUČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU     VII/1 ili VI/1 
 OKOLIŠA, PROSTORNO UREðENJE I     grañevinskog  
 STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE  1   ili arhitekt.  
           smjera 
 - obavlja poslove prikupljanja, sreñivanja 
 evidentiranja i tehničke kontrole u obradi 
 podataka bitnih za poduzimanje mjera za 
 zaštitu okoliša i zaštićenih područja  
 prirode 
 - obavlja manje složene analitičke poslove 
 i izrañuje izvješće o stanju u prostoru i  
 mjerama za zaštitu i korištenje prostora 
 - surañuje u pripremanju planova i  
 istraživanja prostornog ureñenja područja 
 grada, pojedinih naselja i pojedinih  
 dijelova naselja 
 - prati stanje u prostoru i inicira promjene 
 prostornih planova radi usklañivanja sa  
 potrebama gospodarstva i društvenog  
 načina življenja 
 - izrañuje i vodi evidenciju o korištenju  
 javnih površina 
 - izrañuje i vodi evidenciju o nekorištenom 
 grañevinskom zemljištu 
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 - izrañuje i vodi evidenciju o kućama za 
 odmor 
 - izrañuje i vodi evidenciju o obveznicima 
 komunalne naknade 
 - priprema donošenje upravnih rješenja 
 kojima se utvrñuju obveze pravnih i  
 fizičkih osoba radi plaćanja komunalnog 
 doprinosa 
 - izrañuje nacrte upravnih akata kojima se 
 rješava pitanje priključaka fizičkih i pravnih 
 osoba na komunalnu gradsku infrastruktu- 
 ru 
 - vodi evidenciju o datim koncesijama i 
 sklopljenim ugovorima za obavljanje 
 komunalnih djelatnosti, 
 - provodi tehnički dio natječaja za davanje 
 koncesija i sklapanje ugovora kojima se 
 povjerava obavljanje odreñenih komunalnih 
 djelatnosti 
 - obavlja sve ostale poslove koje mu odredi 
 pročelnik. 
 
 
 
3.  UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNI 
 NADZOR      1  IV upravnog 
          ili odgovar. 
          smjera 
 - u stalnim obilascima gradskog područja 
 utvrñuje stanje komunalnog reda na  
 području grada i prigradskih naselja 
 - vodi evidenciju o prekršajima i  
 prekršiteljima komunalnog reda 
 - donosi rješenja o uklanjanju poje- 
 dinih stvari koje se neovlašteno  
 nalaze na javnim površinama 
 - donosi rješenja kojima se prisilno 
 uspostavlja komunalni red na javnim 
 i drugim gradskim površinama 
 - izriče mandatne kazne za prekrši- 
 telje komunalnog reda 
 - podnosi prijave protiv prekršitelja  
 komunalnog reda 
 - obavlja sve ostale poslove koje mu 
 odredi pročelnik. 
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 2.ODSJEK ZA PODUZETNIŠTVO I  
    UPRAVLJANJE IMOVINOM 
 
Red. Naziv radnog mjesta s    Broj  Uvjeti za  
broj opisom poslova    izvršitelja rasporeñivanje 
  1.  2.         3.   4. 
 
 1. STRUČNI SURADNIK ZA            VII/1 ili VI/1 
 PODUZETNIŠTVO       1  pravnog ili odgo- 
         varajućeg smjera 
 - obavlja poslove iz područja  
 poduzetništva, trgovine, ugosti- 
 teljstva i obrtništva 
 - izrañuje nacrte akata koje  
 donosi Gradsko vijeće i Gradsko 
 poglavarstvo 
 - obavlja poslove stručne pripreme 
 na izradi planova i istraživanja 
 vezanih za razvoj poduzetništva 
 na području grada 
 - priprema provoñenje mjera aktivne 
 politike poticanja i razvoja poduzet- 
 ništva na području grada 
 - operativno provodi  izvršavanje 
 programa razvoaj poduzetništva  
 grada, županije i ministarstva 
 - sudjeluje u provoñenju poticajnih 
 mjera za razvoj poduzetništva 
 - priprema programe za realizaciju 
 potpornih institucija: poduzetničkih 
 zona, poduzetničkih inkubatora, 
 poduzetničkih centara i drugo 
 - sudjeluje u izradi nacrta akata  
 kojima se  utvrñuju prava i obveze 
 u području trgovine, ugostiteljstva i 
 obrtništva, 
 - sudjeluje u izradi odluka kojima se 
 utvrñuje visina i vrste pojedinih  
 gradskih poreza i naknada, 
 - sudjeluje u izradi propisa kojima se 
 utvrñuju mjere za poticanje ulaganja 
 u gospodarstvo i malo poduzetništvo 
 - sudjeluje u stvaranju uvjeta za  
 otvaranje novih poduzetničkih pro- 
 jekata, 
 - sudjeluje u izradi planova i projekata 
 koji zahtijevaju financijsku potporu   
 vladinih mjera i mjera županije  
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 - sudjeluje u realizaciji opremanja  
 komunalnom infrastrukturom  
 poduzetničkih zona, 
 - obavlja sve ostale poslove po nalogu  
 pročelnika i gradonačelnika 
 
 3. ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 
Red. Naziv radnog mjesta s    Broj  Uvjeti za  
broj opisom poslova    izvršitelja rasporeñivanje 
  1.  2.         3.   4. 
 
 1. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT    VII/1 
 ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI     1  pravnog ili    
          društvenog smjera 
 - obavlja stručno-analitičke poslove 
 iz područja društvenih službi, a  
 osobito iz područja kulture, zdravstva 
 i socijalne skrbi 
 - izrañuje i vodi evidenciju korisnika 
 sredstava koja se osiguravaju u  
 okviru gradskog proračuna 
 - sudjeluje u izradi Programa javnih  
 potreba iz područja kulture,  
 zdravstva, socijalne skrbi i  
 predškolskog odgoja, 
 - koordinira rad udruga iz područja 
 kulture i sudjeluje u izradi pojedi- 
 načnih kulturnih programa 
 - koordinira izradu programa  
 kulturnih manifestacija od značaja 
 za grad 
 - brine se o izvršenju Programa  
 javnih potreba i realizaciji odobrenih 
 sredstava, te obavlja kontrolu svrho- 
 vitog utroška odobrenih sredstava 
 - koordinira rad kulturnih udruga sa 
 potrebama turističke privrede 
 - sudjeluje u pružanju stručne pomoći 
 nevladinim i drugim udrugama, 
 - rješava pojedinačne zahtjeve grañana 
 iz područja socijalne skrbi, 
 - sastavlja izvješća o realizaciji  
 socijalnog programa 
 - obavlja i druge poslove iz područja 
 društvenih djelatnosti 
 - obavlja sve ostale poslove po nalogu 
 pročelnika 
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 4. SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE I 
     RAČUNOVODSTVO 
 
Red. Naziv radnog mjesta s    Broj  Uvjeti za  
broj opisom poslova    izvršitelja rasporeñivanje 
  1.  2.         3.   4. 
 
 1. STRUČNI SURADNIK ZA       VII/1 
 FINANCIJE - ŠEF RAČUNOVODSTVA     1  ekonomskog 
         smjera 
 - organizira rad službe za javne financije 
 i računovodstvo, 
 - obavlja stručne i druge poslove na  
 izvršavanju proračuna, računovodstve- 
 nih i drugih financijsko-planskih  
 dokumenata 
 - obavlja računovodstvene poslove  
 na izvršenju, knjiženju knjigovodstve- 
 nih poslova korisnika proračuna, 
 - izrañuje dinamički program izvršenja 
 proračunskih obveza, 
 - prati izvršenje obveza po stavkama 
 predviñenim u proračunu 
 - brine se o pravodobnom plaćanju 
 financijskih obveza Grada 
 - brine se o poduzimanju pravodobnih 
 mjera radi naplate potraživanja Grada 
 od pravnih i fizičkih osoba 
 - sastavlja izvješća za Gradsko vijeće 
 i Poglavarstvo o izvršenju pojedinih 
 obveza i potraživanja, kao i izvršenju 
 proračuna u cijelosti 
 - predlaže mjere za poboljšanje naplate 
 potraživanja Grada 
 - brine se o pravodobnom otpremanju 
 upravnih akata kojima se utvrñuju  
 financijske obveze grañana i pravnih 
 osoba prema Gradu D.Miholjcu 
 - koordinira rad na prisilnoj naplati 
 i ovršnom postupku dospjelih potraži- 
 vanja Grada 
 - sudjeluje u izradi i donošenju financij- 
 sko-planskih dokumenata Grada 
 - izrañuje statističke i druge izvještaje 
 u svezi s ostvarivanjem i rasporeñivanjem 
 sredstava proračuna, 
 - vodi brigu o inventuri osnovnih sredstava 
 - vodi brigu o zakonitosti rada odjela u 
 skladu s propisima iz oblasti računovodstva 
 knjigovodstva i financija 
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 - podnosi izvješća o izvršenju proračuna 
 - izrañuje mjesečne, tromjesečne i polu- 
 godišnje izvještaje o izvršenju proračuna 
 - obavlja unutarnji nadzor u računovodstvu 
 - obavlja sve ostale poslove koje mu 
 odredi pročelnik 
 
2. STRUČNI REFERENT ZA POREZNO   VI/1 ili IV 
 KNJIGOVODSTVO     1 ekonomskog  
         smjera 
 - sastavlja evidenciju poreznih obveznika 
 prema Odluci o gradskim porezima 
 i ažurira podatke u bazi podataka 
 - izrañuje tehnički dio rješenja na temelju 
 evidencija koje vodi, kao i na temelju  
 obavijesti koje dobiva od ostalih surad- 
 nika unutar upravnog odjela, a odnosi  
 se na utvrñivanje visine pojedinih poreza 
 - nacrte rješenja dostavlja pročelniku  
 na ovjeru, 
 - brine se o otpremi i distribuciji poreznih 
 rješenja 
 - evidentira pojedinačne uplate po poje- 
 dinim vrstama poreza 
 - poduzima radnje u svezi opomena  za 
 obveznike koji neuredno izvršavaju svoje 
 obveze 
 - dostavlja podatke radi poduzimanja  
 mjera prisilne naplate i ovršnog postupka 
 - izrañuje nacrte akata kojima se utvrñuju 
 vrste i visine gradskih poreza 
 - dostavlja izvješća o realizaciji gradske 
 porezne politike 
 - prati stanje na području porezne politike 
 i predlaže poduzimanje mjera 
 - kontrolira ispravnost prijava gradskih  
 poreza koje su mu dužne dostaviti fizičke 
 i pravne osobe obveznici pojedinih vrsta 
 poreza 
 - sastavlja zapisnik o utvrñenom činjeničnom 
 stanju i podnosi prijavu za pokretanje  
 prekršajnog postupka 
 - obavlja sve ostale poslove koje mu naredi 
 pročelnik 
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3.  VIŠI STRUČNI REFERENT ZA  
 PRORAČUN I MATERIJALNO   1  VI/1  
 KNJIGOVODSTVO - LIKVIDATOR   ekonomskog 
         smjera 
 - izrañuje nacrte financijskih planova, 
 proračuna Grada, rebalansa proračuna 
 te prati realizaciju donijetih plansko-fi- 
 nancijskih dokumenata 
 - ukazuje nadreñenom službeniku na 
 mogućnost nesuglasja izmeñu planiranih 
 i izvršenih pozicija u gradskom proračunu 
 te poduzimanje mjera 
 - sastavlja nacrte, izvješća o izvršenju  
 proračuna 
 - izrañuje statistička i druga izvješća 
 u svezi s rasporeñivanjem sredstava 
 - izrañuje i kompletira dokumentaciju  
 potrebnu za knjiženje u računovodstvu 
 (likvidatura) 
 - brine se o pravilnom knjiženju pojedinih 
 pozicija i ukazuje na potrebu usklañivanja 
 s proračunskim pozicijama 
 - vrši likvidaciju računa dobavljača, 
 putnih računa djelatnika, vijećnika i  
 članova Gradskog poglavarstva 
 - vrši obračun amortizacije i revalorizacije 
 osnovnih sredstava, 
 - usklañuje materijalno 
 sa financijskim knjigovodstvom i  
 inventurnim komisijama 
 - obavlja i sve ostale poslove koje mu  
 povjeri nadreñeni službenik i pročelnik. 
 
4. RAČUNOVODSTVENI REFERENT    IV 
 - KNJIGOVOðA     1 ekonomskog  
        smjera 
 - knjiži sve promjene na žiro-računu 
 gradskog proračuna a koje se odnose 
 na prihode i rashode 
 - priprema podatke za ažuriranje u  
 knjigovodstvenim evidencijama 
 - izrañuje bilance, vrši odlaganje i 
 arhiviranje financijsko-knjigovodstvene 
 dokumentacije 
 - obrañuje dnevne izvode sa žiro- 
 računa i evidentira ulazne račune 
 - ispostavlja račune drugim pravnim 
 osobama 
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 - ispisuje virmanske naloge i brine  
 se o njihovoj realizaciji 
 - surañuje u izradi periodičnih i  
 završnih računa 
 - obavlja i ostale poslove koje mu  
 povjeri nadreñeni službenik i pročelnik. 
 
5.  RAČUNOVODSTVENI REFERENT    IV 
 - BLAGAJNIK     1 ekonomskog 
         smjera 
 - obavlja obračun plaća djelatnika 
 - obavlja uplate raznih obveza o 
 obustavama radnika, te uplate 
 koje opterećuju primanja djelatnika 
 i drugih korisnika proračunskih  
 sredstava 
 - evidentira bolovanja, porodiljski 
 dopust, te dostavlja potrebita  
 izvješća 
 - izdaje uvjerenja djelatnicima s 
 naslova primanja u upravnim  
 tijelima 
 - sastavlja godišnje obračune 
 i dostavlja porezne kartice za 
 djelatnike 
 - ispostavlja dokumente bitne za 
 obavljanje platnog prometa 
 - podiže gotovinu i vodi blagajničke 
 evidencije, 
 - isplaćuje gotovinu iz blagajne i 
 zaprima polog gotovine u  
 blagajnu i polaže na žiro-račun 
 proračuna 
 - dostavlja mjesečne i periodične 
 izvještaje koji prate isplate osobnih 
 primanja službenika i namještenika 
 - obavlja sve ostale poslove koje mu 
 povjeri nadreñeni službenik i pročelnik. 
 

Članak 8. 
 
 Odluku o rasporedu djelatnika na gore utvrñene poslove i radna mjesta 
posebnim rješenjem donijet će pročelnik upravnog odjela. 
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Članak 9. 
 
 Pročelnik upravnog odjela može na radna mjesta utvrñena ovim Pravilnikom 
privremeno rasporediti službenike i namještenike koji ne ispunjavaju uvjete u 
pogledu stručne spreme. 
 Privremeni raspored zatečenih službenika i namještenika u Gradskoj upravi 
na poslove iz stavka 1. moguć je ukoliko službenik i namještenik ima  jedan stupanj 
nižu stručnu spremu. 
 Programom zapošljavanja vježbenika utvrditi će se  dinamika i broj 
vježbenika koji će se rasporediti za vrijeme trajanja vježbeničkog staža na radna 
mjesta iz stavka 1. ovoga članka. 
  

Članak 10. 
 
 Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno na radu u Gradskoj 
upravi na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavljaju s radom do konačnog 
rasporeda na pojedina radna mjesta i zadržavaju plaće prema dosadašnjim 
propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto prema Pravilniku o 
unutarnjem redu i posebnom Odlukom Gradskog vijeća kojom se utvrñuju načela 
za obračun plaća službenika i namještenika. 
 
 

Članak 11. 
 
 Izvršenje poslova u odsjecima organiziraju voditelji odsjeka, odnosno šef 
računovodstva. 
 Voditelje odsjeka odreñuje pročelnik iz redova djelatnika rasporeñenih u 
odsjeku. 
  

Članak 12. 
 
 Detaljnije odredbe o prijemu djelatnika u radni odnos, rasporeñivanje 
djelatnika na radna mjesta, odredbe o prijemu službenika, namještenika i 
vježbenika, te trajanju roka vježbeničkog staža utvrñene su Zakonom. 
 Odredbe o premještaju, raspolaganju i prestanku službe propisane 
posebnim Zakonom, te odredbe utvrñene granskim kolektivnim ugovorom 
primjenjuju se na rad u upravnim odjelima. 
 

Članak 13. 
 
 U Gradskoj upravi mogu se uz suglasnost Gradskog poglavarstva obavljati 
poslovi za državne urede i druge korisnike, a na temelju ugovora koje sklopi Grad s 
tim korisnicima. 
 Pročelnik Upravnog odjela može uz prethodnu suglasnost gradonačelnika 
sklopiti ugovor kojim se povjeravanje pojedinih poslova ugovorom povjerava 
izvršiteljima izvan Gradske uprave. 
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Članak 14. 
 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon donošenja i objaviti će se 
u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca". 
 
      
       PREDSJEDNIK GRADSKOG 
              POGLAVARSTVA: 
       Nedeljko Kovačić,dipl.oec.,v.r. 
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