Službeni glasnik
Grada
Donjeg Miholjca
Godina VI.

Donji Miholjac, 28. srpnja 2003.

Broj: 6.

83.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa:963-01/02-01/60
Ur.broj: 2115/01-02-03-3
D.Miholjac, 10. srpnja 2003.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01. i 11/02.), a u svezi Odluke o povjeravanju
poslova oko izgradnje komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni KG "Park" d.o.o.
Donji Miholjac, Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 41. sjednici održanoj
dana 10. srpnja 2003. godine donosi

Službeni glasnik br. 6/03.

Strana 155.

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izgradnju
infrastrukture u Industrijskoj zoni
Članak 1.
Ovom Odlukom ustrojava se Povjerenstvo za izgradnju infrastrukture u
Industrijskoj zoni u Donjem Miholjcu.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
Članak 2.
Zadaća Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke je:
- odlučivanje o načinu realizacije radova na izgradnji
infrastrukture,
- odlučivanje o izboru izvoñača radova,
- odlučivanje o načinu izbora dobavljača materijala,
- razmatranje dinamike izvoñenja radova,
- razmatranje problematike zatvaranja financijske konstrukcije,
- koordinacija izmeñu investitora i Grada, te državnih tijela,
- razmatranja drugih pitanja u svezi realizacije radova.

komunalne

Članak 3.
U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:
1. Mirko ðebić, za predsjednika,
2. Jozo Korov, za člana,
3. Valent Poslon, za člana,
4. Martin Marolin, za člana,
5. Milan Patača, za člana.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Jozo Korov,ing.grañ.,v.r.

Službeni glasnik br. 6/03.
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84.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-01/03-01/34
Ur.broj: 2115/01-02-03-3
Donji Miholjac, 24. srpnja 2003.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01. i 11/02.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg
Miholjca na 42. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2003. godine donosi

ODLUKU
o povjeravanju poslova oko izvoñenja radova
na rekonstrukciji - revitalizaciji vodocrpilišta (zdenci)
u Donjem Miholjcu

Članak 1.
KG "Park" d.o.o. Donji Miholjac, Naselje Tržnica 2. povjerava se voñenje
radova na rekonstrukciji - revitalizaciji vodocrpilišta (zdenci) u Donjem Miholjcu, a
koje je dio vodovodnog sustava "Slavonska Podravina".

Članak 2.
Radovi na rekonstrukciji - revitalizaciji iz članka 1. ove Odluke sadrže:
- izgradnju zamjenskog zdenca, te spajanje s postojećim i ugradnja
opreme,
- izmjena tlačnog voda na vodocrpilištu,
- isporuka opreme i nadogradnja NVS II. faza na vodocrpilištu,
- isporuka opreme i radovi na mjerenju pritiska i frekventne
regulacije pronañene vode,
- radovi na skidanju starog i postavljanju novog pokrova nad
pomoćnim dijelom grañevine vodocrpilišta u Donjem Miholjcu,
- nadzor

Službeni glasnik br. 6/03.
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Članak 3.

U Povjerenstvo za provoñenje postupka i odabir najpovoljnijeg izvoñača
radova na rekonstrukciji - revitalizaciji vodocrpilišta (zdenci) u Donjem Miholjcu, u ime
Grada Donjeg Miholjca imenuje se Jozo Korov, ing.grañ. gradonačelnik Grada
Donjeg Miholjca.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca".

GRADONAČELNIK:
Jozo Korov,ing.grañ.,v.r.
85.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-01/03-01/34
Ur.broj: 2115/01-02-03-4
Donji Miholjac, 24. srpnja 2003.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01. i 11/02.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg
Miholjca na 42. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2003. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju člana Povjerenstva za provoñenje
postupka i odabir najpovoljnijeg ponuñača za izradu
tehničke dokumentacije II. faze pročišćavanja
otpadnih voda u Donjem Miholjcu

Članak 1.
Josip Crnčević iz Donjeg Miholjca, u ime Grada Donjeg Miholjca imenuje se u
Povjerenstvo za provoñenje postupka i odabir najpovoljnijeg ponuñača za izrdu
tehničke dokumentacije II. faze pročišćavanja otpadnih voda u D.Miholjcu.

Službeni glasnik br. 6/03.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca".

GRADONAČELNIK:
Jozo Korov,ing.grañ.,v.r.
86.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 371-02/03-01/12
Ur.broj: 2115/01-02-03-3
Donji Miholjac, 11. srpnja 2003.
Na temelju članka 71. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 20/03.),
točke 1. Zaključka Gradskog poglavarstva Grada D.Miholjca, klasa: 371-02/03-01/12,
ur.broj: 2115/01-02-03-2 od 10. srpnja 2003. godine
predsjednik Gradskog
poglavarstva Grada Donjeg Miholjca, donosi

RJEŠENJE
I.
Ranki Horvat iz Rakitovice, Nova 58. dug u visini od 5.782,96 kn s naslova
Ugovora o najmu sa stan - stambena zgrada u vlasništvu Grada D.Miholjca u
D.Miholjcu, ðanovačka 3. otpisuje se u cijelosti.
II.
Izvršenje ovog Rješenja povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo,
poduzetništvo, društvene djelatnosti i financije Grada D. Miholjca.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Jozo Korov, ing.grañ.,v.r.
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87.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 944-15/03-01/35
Ur.broj: 2115/01-02-03-2
Donji Miholjac, 10. srpnja 2003.
Na temelju članka 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00. i 11401.) i članka 29.
Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Mihljca" br. 3/98,
2/01, 10/01. i 11/02.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca, na 41. sjednici,
održanoj dana 10. srpnja 2003. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju u zakup dijela nekretnina u k.o.
Podgajci Podravski
I.
Dozvoljava se davanje u zakup u svrhu poljoprivredne obrade dijela
nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, upisanih u z.k.ul.br. 214, k.o. Podgajci
Podravski, koje se sastoje iz k.č.br. 115, oranica i voćnjak, u površini od 37 a 86 m2.
II.
Početni iznos zakupnine za korištenje dijela nekretnina iz točke I. ovoga
Zaključka, utvrñuje se u početnom iznosu od 265,00 kn godišnje.
Rok trajanja zakupa je 3 godine.
III.
Davanje u zakup dijela nekretnina iz točke I. ovoga Zaključka javnim
natječajem prikupljanjem pisanih ponuda, izvršit će Povjerenstvo za davanje u zakup
i prodaju nekretnina Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Administrativno-tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ove
točke, obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo, društvene djelatnosti i
financije Grada Donjeg Miholjca.
IV.
Javni natječaj u pravilu sadrži:
a) oznaku, površinu i namjenu nekretnina,
b) podatke o tom etko se može natjecati (fizičke i pravne osobe),
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c) početni iznos godišnje zakupnine,
d) visinu i način polaganja jamčevine,
e) dokumentciju koja se prilaže natječaju,
f) rok podnošenja pisanih ponuda,
g) uvjete i način plaćanja zakupnine,
h) mjesto i vrijeme održavanja javnog natječaja,
i) uvjete za utvrñivanje uspjeha natjecatelja javnog natječaja,
j) rok sklapanja ugovora o zakupu.
Javni natječaj iz stavka 1. ove točke obvezatno se objavljuje na oglasnoj ploči
Gradskog poglavarstva, a može se objaviti i putem drugi sredstava javnog
priopćavanja.
V.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda natjecatelja koja uz ispunjenje
uvjeta javnog natječaja sadrži najviši ponudbeni iznos godišnje zakupnine.
Prvenstveno pravo na zakup nekretnina imaju vlasnici susjednih grañevinskih
parcela uz uvjet prihvaćanja najpovoljnije ponude.
VI.
Meñusobna prava i obveze ugovornih strana glede dodjele u zakup dijela
nekretnina iz točke I. ovog Zaključka, utvrñuju se ugovorom o zakupu nekretnina koji
u ime Grada Donjeg Miholjca kao zakupodavatelja zaključuje gradonačelnik, s jedne
strane i zakupoprimatelj s druge strane u roku 8 dana od dana utvrñivanja
najpovoljnije ponude.
VII.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Jozo Korov,ing.grañ.,v.r.

Službeni glasnik br. 6/03.
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88.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 371-02/03-01/12
Ur.broj: 2115/01-02-03-2
Donji Miholjac, 10. srpnja 2003.
Na temelju članka 71. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 20/03.) i
članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca"
br. 3/98, 2/01, 10/01. i 11/02.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 41.
sjednici održanoj dana 10. srpnja 2003. godine donosi

ZAKLJUČAK
I.
Daje se suglasnost predsjedniku Gradskog poglavarstva Grada Donjeg
Miholjca da može otpisati dugove fizičkih osoba u cijelosti i to kako slijedi:
1. Ranki Horvat iz Rakitovice, Nova 58. dug u visini od 5.782,96 kn s naslova
Ugovora o najmu stana, klasa: 370-03/00-01/13, od 9. 03. 2000. za stan
- stambena zgrada u vlasništvu Grada D.Miholjca, u D.Miholjcu, ðanovačka
3.
2. Ivici Bertelović iz Donjeg Miholjca, R.Boškovića 19. dug u visini od 2.174,99
kn s naslova Ugovora o najmu stana, klasa: 371-02/99-01/08 od 6. ožujka
2000. godine - stambena zgrada u vlasništvu Grada D.Miholjca, u D.
Miholjcu, Ruñera Boškovića 19.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Jozo Korov, ing.grañ.,v.r.
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89.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 371-02/03-01/11
Ur.broj: 2115/01-02-03-3
Donji Miholjac, 11. srpnja 2003.

Na temelju članka 71. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 20/03.),
točke 1. Zaključka Gradskog poglavarstva Grada D.Miholjca, klasa: 371-02/03-01/12,
ur.broj: 2115/01-02-03-2 od 10. srpnja 2003. godine
predsjednik Gradskog
poglavarstva Grada Donjeg Miholjca, donosi

RJEŠENJE
I.
Ivici Bertelović iz Donjeg Miholjca, R.Boškovića 19. dug u visini od 2.174,99 kn
s naslova Ugovora o najmu sa stan - stambena zgrada u vlasništvu Grada D.Miholjca
u D.Miholjcu, R.Boškovića 19. otpisuje se u cijelosti.
II.
Izvršenje ovog Rješenja povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo,
poduzetništvo, društvene djelatnosti i financije Grada D. Miholjca.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Grada D.Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Jozo Korov, ing.grañ.,v.r.

Službeni glasnik br. 6/03.
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90.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 944-05/03-01/57
Ur.broj: 2115/01-02-03-2
Donji Miholjac, 24. srpnja 2003.
Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00. i 114/01.) 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 42. sjednici
održanoj dana 24. srpnja 2003. godine, donosi

ZAKLJUČAK
O PRODAJI DIJELA NEKRETNINE U K.O. DONJI MIHOLJAC
I.
Dozvoljava se prodaja dijela nekretnine upisane u z.k.ul.br. 2940, k.o. Donji
Miholjac, označene kao k.č.br. 777/1 – vlasništvo Grada Donjeg Miholjca.
II.
Početni iznos prodajne cijene dijela nekretnine iz točke I. ovog Zaključka
utvrñuje se u iznosu od 35 EUR-a/m2 u protuvrijednosti HK, na dan plaćanja.
Namjena nekretnine je proširenje postojeće susjedne grañevinske parcele.
Početni iznos prodajne cijene dijela označene nekretnine ne sadrži sredstva
komunalnog doprinosa, promjene namjene zemljišta, troškova parcelacije kao i
ostale obveze temeljem odredaba posebnih propisa.
III.

Prodaju dijela nekretnine iz točke I. ovog Zaključka javnim natječajem
prikupljanjem pisanih ponuda izvršit će Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju
nekretnina Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Administrativno-tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo iz stavka I. ove
točke obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo, društvene djelatnosti i
financije.
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IV.

Javni natječaj u pravilu sadrži:
a) oznaku, površinu i namjenu nekretnina,
b) podatke o tome tko se može natjecati (fizičke i pravne osobe)
c) početni iznos prodajne cijene,
d) visinu i način polaganja jamčevine,
e) dokumentaciju koja se prilaže natječaju,
f) rok podnošenja pisanih ponuda,
g) uvjete i način plaćanja prodajne cijene,
h) mjesto i vrijeme održavanja javnog natječaja,
i) uvjete za utvrñivanje uspjeha natjecatelja javnog natječaja,
j) rok sklapanja ugovora o prodaji.
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.
V.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda natjecatelja, koja uz ispunjenje
uvjeta javnog natječaja sadrži najviši ponudbeni iznos prodajne cijene nekretnine.
Prvenstveno pravo na kupnju nekretnine imaju vlasnici susjednih grañevinskih
parcela uz uvjet prihvaćanja najpovoljnije ponude.
VI.
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 prodavatelj, zaključuje gradonačelnik, s jedne strane, i kupac, s druge
strane, u roku 8 dana od dana utvrñivanja najpovoljnije ponude.
VII.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Jozo Korov, ing.grañ.,v.r.

Službeni glasnik br. 6/03.

Strana 165.

91.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 350-02/02-01/03
Ur.broj: 2115/01-01-03-23
Donji Miholjac, 24. srpnja 2003.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01. i 11/02.), Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg
Miholjca na 42. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2003. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK
1. Javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana ureñenja grada Donjeg
Miholjca održat će se od 20. kolovoza do 20. rujna 2003. godine.
2. Javni uvid u prijedlog Prostornog plana ureñenja grada Donjeg Miholjca za
vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti u zgradi Gradskog poglavarstva
Grada Donjeg Miholjca, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.
3. Javno izlaganje prijedloga Prostornog plana ureñenja Grada Donjeg
Miholjca, organizirat će se dana 4. rujna 2003. godine u prostorijama Gradske
vijećnice u Donjem Miholjcu, s početkom u 11,00 sati.
4. Očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Prostornog plana ureñenja
grada Donjeg Miholjca, u pisanom obliku, mogu se dostavljati u roku predviñenom za
trajanje javne rasprave, na adresu - Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1., 31540 Donji
Miholjac ili upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida u zgradi Gradskog
poglavarstva Grada Donjeg Miholjca. Očitovanja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko
napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u
obzir.
5. Nositelj aktivnosti u postupku provoñenja javne rasprave je Povjerenstvo za
praćenje javne rasprave u sastavu: gradonačelnik, Jozo Korov, predsjednik, Biserka
Mijatović, član i Darinka Dombi, član.

GRADONAČELNIK:
Jozo Korov,ing.grañ.,v.r.
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92.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 620-01/03-01/1
Ur.broj: 2115/01-02-03-3
Donji Miholjac, 24. srpnja 2003.
Na temelju članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/98, 1/01, 10/01. i 11/02.), a u svezi članka 7. Ugovora o dodjeli
na upravljanje, korištenje i održavanje športskog objekta streljane s pripadajućim
zemljištem u Donjem Miholjcu, klasa: 620-01/02-01/05, ur.broj: 2115/01-02-02-2 od
10. lipnja 2002. godine, Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca, na 42. sjednici
održanoj dana 24. srpnja 2003. godine, donosi

ZAKLJUČAK
I.
Daje se suglasnost Športskom streljačkom klubu "Miholjac", Donji Miholjac,
Stadion bb., za davanje u podzakup, odnosno sukorištenje dijela športskog objekta streljana s pripadajućim zemljištem: Klubu mladih Donji Miholjac, Društvu invalida
Donji Miholjac, Radio klubu "Nikola Tesla" Donji Miholjac i Udruzi demokratske
alternative i razvoja Donji Miholjac.
II.
Sukladno ovom Zaključku Športski streljački klub "Miholjac" Donji Miholjac i
sukorisnici iz točke I. ovog Zaključka, zaključit će Ugovor o podzakupu kojime će
utvrditi meñusobna prava i obveze, s tim da su sukorisnici u obvezi dužni plaćati sve
režije s naslova korištenja predmetnoga prostora.
III.
Danom stupanja na snagu ovoga Zaključka, prestaje važiti Zaključak
Gradskog poglavarstva Grada Donjeg Miholjca, klasa: 620-01/03-01/1, ur.broj:
2115/01-02-03-2 od 17. lipnja 2003. godine.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Jozo Korov,ing.grañ.,v.r.

Službeni glasnik br. 6/03.
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_______________________________________________________________
IZDAJE:

Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
Glavni i odgovorni urednik: Boris Mandekić,dipl.iur.
Godišnja pretplata iznosi 150,00 kuna
Uplata se vrši na broj računa: 2393000-1808600006
Proračun Grada Donjeg Miholjca
ŠIFRA. 21 7803 + matični broj
sa naznakom za: “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”

