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Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine" 
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 
141/06, 146/08 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Kutjeva 
(“Sl. gl. Grada Kutjeva", broj 4/09) Gradsko vijeće Grada 
Kutjeva, na sjednici 23. listopada 2009. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Kutjeva 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, način i 
postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Kutjeva (u 
daljnjem tekstu: Grad). 
 

Članak 2. 
Nekretnine članka 1. ove Odluke Grad može 

prodati: 

- ako se radi o nekretnini koja je predviđena za 
rekonstrukciju radi privođenja te građevine namjeni 
sukladno dokumentima prostornog uređenja, 
- ako se radi o nekretnini kojeg je Grad suvlasnik u 
idealnom dijelu, 
- ako se radi o nekretnini čije je održavanje nesvrsishodno 
i neracionalno, 
- u drugim slučajevima kada to ocjeni opravdanim 
Gradonačelnik Grada Kutjeva (u daljnjem tekstu: 
Gradonačelnik). 
 

Članak 3. 
Početna kupoprodajna cijena nekretnine utvrđuje 

se na temelju nalaza ovlaštene osobe građevinske struke ili 
na temelju podataka o tržišnoj vrijednosti nekretnine. 
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Članak 4. 
Nekretnina se prodaje putem javnog natječaja (u 

daljnjem tekstu: natječaj). 
Odluku o raspisivanju natječaja donosi 

Gradonačelnik. 
 

Članak 5. 
Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih 

ponuda. 
 

 
Članak 6. 

Natječaj provodi Komisija. Komisija se sastoji od 
predsjednika i dva člana i istog broja zamjenika. 

Komisiju imenuje Gradonačelnik na vrijeme od 
dvije godine. 
 

Članak 7. 
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u 

dnevnom tisku najmanje 15 dana prije održavanja 
natječaja. 
Tekst objave iz stavka 1. ovoga članka sadrži naročito 
slijedeće: 
1. adresu, površinu i zemljišno-knjižnu oznaku nekretnine, 
2. početni iznos kupoprodajne cijene po m2, 
3. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj i 
način njezina plaćanja, 
4. odredbu o roku i načinu plaćanja kupoprodajne cijene, 
5. popis dokumentacije koju je neophodno priložiti uz 
ponudu, 
6. rok za podnošenje ponude na natječaj, 
7. dan i sat kada se može razgledati nekretnina, 
8. mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda, 
9. odredbu da se natječaj može provesti i ako na istom 
sudjeluje samo jedan ponuditelj, 
10. odredbu da se najpovoljnijom ponudom smatra ponuda 
s najvišim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene, 
11. odredbu da pravo prvenstva na sklapanje ugovora o 
kupoprodaji ima ponuditelj koji je zakupnik nekretnine 
(poslovnog prostora), ako udovolji uvjetima natječaja, 
sudjeluje na njemu i prihvati najviše ponuđenu 
kupoprodajnu cijenu, 
12. odredbu da se ponude ponuditelja za koje je 
evidentirano dugovanje s osnova zakupnine, kamate i 
troškova za korištenje nekretnine (poslovnog prostora) u 
vlasništvu Grada neće uzeti u razmatranje, 
13. odredbu da se u slučaju neprihvaćanja prava prvenstva 
ugovor o kupoprodaji sklapa s najpovoljnijim 
ponuditeljem, 
14. odredbu da se odmah po otvaranju ponuda pristupi 
usmenom javnom nadmetanju ako dva ili više ponuditelja 
ponude istu kupoprodajnu cijenu, 
15. odredbu da se ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, 
uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu 
nekretnine, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene 
vraća se najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, 
16. odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća 
najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od sklapanja 
ugovora o kupoprodaji. 

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i 
podatke u svezi prodaje nekretnine. 

 
Članak 8. 

Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora 
sadržavati: 
- presliku osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička 
osoba, 
- izvornik ili ovjerenu presliku isprave o upisu u sudski ili 
drugi odgovarajući registar, ako je ponuditelj pravna 
osoba, 
- visinu ponuđene kupoprodajne cijene, 
- dokaz o uplati jamčevine, 
- naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine. 
 

 
Članak 9. 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, na 
prijedlog Komisije, donosi: 
- Gradonačelnik, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu 
nekretnine koja ne prelazi iznos od 1.000.000,00 (jedan 
milijun) kuna, 
- Gradsko vijeće, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu 
nekretnine koja prelazi iznos od 1.000.000,00 (jedan 
milijun) kuna. 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona 
ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i 
najveći iznos kupoprodajne cijene po m2. 
 

 
Članak 10. 

Na temelju odluke nadležnog tijela iz članka 9. 
ove Odluke, Grad i najpovoljniji ponuditelj sklapaju 
ugovor o kupoprodaji nekretnine najkasnije u roku od 30 
dana od dana donošenja odluke. 

Ugovor o kupoprodaji nekretnine sklapa 
Gradonačelnik ili osoba koju Gradonačelnik za to ovlasti. 
 

 
Članak 11. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o stjecanju, raspolaganju i upravljanju 
nekretninama („Sl. gl. Grada Kutjeva“, broj 1/98). 
 

 
Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“. 
 
 
Klasa: 940-01/09-01/05 
Urbroj: 2177/06-02-09-1 
U Kutjevu, 23. listopada 2009. godine 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 
      
           Predsjednik: 

Vlado Krauthaker, v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
(Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno 
tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka  32. Statuta 
Grada Kutjeva („Sl. gl. Grada Kutjeva“, br. 4/09), Gradsko 
vijeće Grada Kutjeva na sjednici održanoj 23. listopada 
2009. godine, donosi 

 
O D L U K U 

o naknadama za rad u gradskim tijelima 
 

I.  OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna mjerila za 
obračun naknade troškova te visina i način isplate troškova 
predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, članova 
Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća, te 
predsjednika vijeća mjesnog odbora Grada Kutjeva.  

 
II.  OBRAČUN  TROŠKOVA 

Članak 2. 
 Ovom Odlukom određuje se visina neto naknade 
za rad u gradskim tijelima kako slijedi:  
1. predsjednik Gradskog vijeća:  1.000,00 kn 
2. potpredsjednik Gradskog vijeća      400,00 kn 
3. vijećnik Gradskog vijeća      200,00 kn 
4. predsjednik radnog tijela      180,00 kn   
5. član radnog tijela      150,00 kn 
6. predsjednik vijeća mjesnog odbora    100,00 kn 
 

Članak 3. 
 Pravo na obračun troškova  pripada: 
- predsjedniku i potpredsjedniku Gradskog vijeća - od dana 
imenovanja do dana prestanka  funkcije, u skladu s 
Zakonom i Statutom Grada Kutjeva, 
- vijećnicima - od dana utvrđivanja statusa vijećnika do 
dana prestanka odnosno mirovanja  mandata na način i pod 
uvjetima utvrđenim Zakonom i Statutom Grada Kutjeva,  
- predsjednicima i članovima radnih tijela - od dana 
imenovanja na tu dužnost do dana  razrješenja, sukladno 
Statutu i Odluci o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada 
Kutjeva, 
- predsjednicima vijeća mjesnog odbora - od dana 
imenovanja na tu dužnost do dana  razrješenja, sukladno 
Statutu i Pravilima mjesnog odbora. 
 

Članak 4 
 Obračun  troškova utvrđenih u članku 2. ove 
Odluke, isplaćuje se: 
- predsjedniku i potpredsjedniku Gradskog vijeća  
polugodišnje, 
- vijećnicima Gradskog vijeća - za svaku sjednicu kojoj su 
nazočni, 
- predsjednicima radnih tijela - za svaku sjednicu radnog 
tijela kojom predsjedaju ( u slučaju odsutnosti  troškovi  se 
isplaćuju osobi koja je predsjedala sjednicom), 
- članovima radnih tijela - za svaku sjednicu kojoj su 
nazočni. 
- predsjednicima vijeća mjesnog odbora - za svaku 
sjednicu kojoj su nazočni.  
 

 

 
Članak 5. 

 Ukoliko su predsjednik i potpredsjednik 
Gradskog vijeća ujedno članovi radnih tijela Gradskog 
vijeća ne ostvaruju pravo na obračun troškova za rad u tim 
tijelima. 
 

Članak 6. 
 Službenici i namještenici upravnih tijela Grada 
Kutjeva imenovani u stalna radna tijela, a poslove i 
zadatke obavljaju za vrijeme radnog vremena ne ostvaruju 
pravo na troškove u smislu ove odluke.    

 
Članak 7 

 Predsjednici radnih tijela za svoje članove i tajnik 
Gradskog vijeća za vijećnike Gradskog vijeća i članove 
stalnih radnih tijela Vijeća, dužni su upravnom tijelu za 
proračun i financije dostavljati podatke o nazočnosti 
članova na sjednicama.  
 Isplata naknade se vrši  polugodišnje. 
 Isplatu obračunatih troškova u smislu prethodnog 
stavka obavlja upravni tijelo za proračun i financije. 

 
Članak 8. 

 Vijećnici i članovi radnih tijela koji imaju 
prebivalište izvan sjedišta Gradske uprave  (Kutjevo) 
ostvaruju pravo na troškove prijevoza vezanih uz 
nazočnost sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela u 
visini 2 (dvije) kune po prijeđenom kilometru.  
 

Članak 9. 
 Vijećnicima i članovima radnih tijela kada su 
upućeni na službeno putovanje pripada dnevnica i naknada 
putnih troškova u visini i na način određen za službenike i 
namještenike u upravnim tijelima Grada Kutjeva. 
 Službenim putovanjem smatra se obavljanje 
poslova temeljem izdanog putnog naloga izvan grada 
Kutjeva, kojeg odobrava i potpisuje predsjednik Gradskog 
vijeća i gradonačelnik. 
 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 10. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o naknadi putnih i drugih troškova vijećnicima, 
članovima Poglavarstva te članovima radnih tijela 
Gradskog vijeća i Poglavarstva (klasa: 021-02/94-04/05, 
2177/06-p6/94-01/01 i „Sl. gl. Grada Kutjeva“, br. 1/01 i 
3/04). 

 
Članak 11. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
danom objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“, a 
primjenjuje se od 1. srpnja 2009. godine. 

 
Klasa: 402-01/09-01/01 
Urbroj: 2177/06-02-09-1 
U Kutjevu, 23. listopada 2009. godine 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 
      
           Predsjednik: 

Vlado Krauthaker, v.r. 
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Gradsko vijeće Grada Kutjeva, na temelju članka 

8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07 i 125/08), te članka 10. i članka 32. Statuta Grada 
Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 04/09), 
na sjednici održanoj dana 23. listopada 2009. godine, 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o javnim priznanjima Grada Kutjeva 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom ustanovljavaju se vrste javnih 
priznanja Grada Kutjeva, utvrđuju se uvjeti za njihovo 
dodjeljivanje, oblik i izgled javnih priznanja te postupak i 
tijela koja provode postupak i dodjelu javnih priznanja. 
 

Članak 2. 
 Grad Kutjevo dodjeljuje javna priznanja za 
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za 
razvitak i ugled Grada Kutjeva, a poglavito za uspjehe u 
unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke 
kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, 
sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti. 
 

Članak 3. 
 Javno priznanje Grada Kutjeva ne može se 
dodijeliti državnim dužnosnicima, dužnosnicima Požeško-
slavonske županije i Grada Kutjeva za vrijeme trajanja 
njihova mandata. 
 Javno priznanje Grada Kutjeva može se dodijeliti 
službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Grada 
Kutjeva, ali samo za dostignuća i doprinos iz članka 2. 
Odluke koja su postigli izvan redovnog obavljanja svojih 
aktivnosti vezanih uz rad u Odjelu. 
 

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA 
 

Članak 4. 
 Javna priznanja Grada Kutjeva jesu: 
1. IMENOVANJE POČASNIM GRAĐANINOM 
GRADA KUTJEVA 
2. NAGRADA GRADA KUTJEVA ZA ŽIVOTNO 
DJELO 
3. GODIŠNJA NAGRADA GRADA KUTJEVA 
4. ZAHVALNICE GRADA  
 

1. Imenovanje počasnim građaninom 
Članak 5. 

 Počasnim građaninom može se imenovati 
državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji 
nema prebivalište na području Grada Kutjeva, a koji je 
osobito zaslužan za napredak i promicanje Grada Kutjeva. 
 

Članak 6. 
 Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti 
i ne daje nikakva posebna prava. 
 Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna 
priznanja. 
  

 
Počast se može opozvati ako se osoba proglašena 

počasnim građaninom pokaže nedostojnim takve počasti. 
 Odluku o opozivu počasti donosi Gradsko vijeće 
Grada Kutjeva na prijedlog ovlaštenog predlagatelja iz ove 
Odluke. 
 

Članak 7. 
 Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna 
povelja o imenovanju počasnim građaninom Grada 
Kutjeva. 
 Povelja se izrađuje u posebnoj grafičkoj opremi, 
stiliziranim slovima. 
 
 

2. Nagrada za životno djelo 
Članak 8. 

 Nagrada Grada Kutjeva za životno djelo je javno 
priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi s prebivalištem 
na području Republike Hrvatske radi odavanja priznanja 
za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog 
radnog i životnog vijeka i koje u određenoj oblasti ili u 
svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan 
i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada 
Kutjeva. 

Članak 9. 
 Nagrada za životno djelo dodjeljuje se isključivo 
osobi kojoj do sada ista nije dodijeljena. 
 Grad Kutjevo u pravilu godišnje dodjeljuje 
najviše dvije Nagrade za životno djelo. 
 

3. Godišnja nagrada 
Članak 10. 

 Godišnja nagrada Grada Kutjeva je javno 
priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi 
fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i 
drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u 
domeni gospodarskog i društvenog života Grada Kutjeva 
kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća 
ostvarena tijekom posljednje dvije godine koje prethode 
godini u kojoj se nagrada dodjeljuje. 
 U jednoj kalendarskoj godini mogu se dodijeliti 
najviše četiri godišnje nagrade Grada Kutjeva. 
 

4. Zahvalnica 
Članak 11. 

 Zahvalnica Grada Kutjeva je javno priznanje 
fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i 
drugoj pravnoj osobi za postignuti jednokratni uspjeh, 
doprinos promidžbi Grada Kutjeva, zbog dane donacije, za 
uspješnu suradnju i druge osobite zasluge. 
 

III. OBLIK I IZGLED JAVNIH PRIZNANJA 
 

Članak 12. 
 Nagrada Grada Kutjeva za životno djelo sastoji se 
od odgovarajuće plakete na kojoj je ispisan naziv nagrade, 
ime i prezime dobitnika nagrade, dostignuće za koje se 
nagrada dodjeljuje i datum uručenja, potpise predsjednika 
Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Kutjeva i od 
pozlaćenog grba Grada Kutjeva na kojem je ispisan naziv 
nagrade i datum uručenja. 



Broj 6/2009 SLUŽBENI GLASNIK GRADA KUTJEVA Stranica 5 
 

Godišnja nagrada Grada Kutjeva sastoji se od 
odgovarajuće plakete na kojoj je ispisan naziv nagrade, 
ime i prezime dobitnika nagrade ako je dobitnik fizička 
osoba, odnosno naziv pravne osobe, dostignuće za koje se 
nagrada dodjeljuje i datum uručenja, potpise predsjednika 
Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Kutjeva i od 
posrebrenog grba Grada Kutjeva na kojem je ispisan naziv 
nagrade i datum uručenja. 
 Zahvalnica Grada Kutjeva sastoji se od 
odgovarajuće diplome tiskane na tvrdom papiru na kojoj je 
ispisan naziv priznanja, ime i prezime dobitnika priznanja 
ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe 
ili udruge, dostignuće za koje se priznanje dodjeljuje i 
datum uručenja, potpis gradonačelnika Grada Kutjeva. 
 

Članak 13. 
 Dobitnik nagrade za životno djelo Grada Kutjeva 
uz pisano priznanje i pozlaćeni grb Grada Kutjeva dobiva i 
novčani iznos koji utvrđuje Gradsko vijeće, u pravilu 
prilikom donošenja Proračuna za narednu godinu, ali 
obvezno prije dodjele nagrade. 
 Dobitnik godišnje nagrade Grada Kutjeva uz 
pisano priznanje i posrebreni grb Grada Kutjeva dobiva i 
novčani iznos koji utvrđuje Gradsko vijeće, u pravilu 
prilikom donošenja Proračuna za narednu godinu, ali 
obvezno prije dodjele nagrade. 
 Ukoliko je jednu nagradu dobilo zajednički više 
osoba, novčani iznos dijeli se ravnopravno na nagrađene 
osobe. 
 

IV. POSTUPAK ZA DODJELU PRIZNANJA 
 

Članak 14. 
 Postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih 
priznanja iz ove Odluke, pokreće nadležno izvršno tijelo 
Grada Kutjeva. 
 Javna priznanja Grada Kutjeva, osim proglašenja 
nekog Počasnim građaninom i Zahvalnice, dodjeljuju se na 
temelju javnog poziva. 
 Javni poziv objavljuje se u sredstvima javnog 
priopćavanja i na web stranici Grada Kutjeva, u pravilu, 
osim kada se radi o izbornoj godini, tijekom veljače i 
otvoren je najkasnije do 1. svibnja tekuće godine. 
 U izbornoj godini, javni se poziv objavljuje 
početkom godine i otvoren je maksimalno 45 dana. 
 Javni poziv sadrži uvjete za dodjelu javnih 
priznanja Grada te uputu o dokumentaciji koju je potrebno 
priložiti uz prijedlog. 
 Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka odnosno 
na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom ne 
uzimaju se u razmatranje. 
 U natječaju se objavljuju uvjeti za dodjelu i rok 
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja. 
 U izbornoj godini, javni se poziv objavljuje 
početkom godine i otvoren je maksimalno 45 dana. 
 

Članak 15. 
 Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Kutjeva, 
osim zahvalnice, donosi Gradsko vijeće Grada Kutjeva na 
način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje 
odvojeno. 
  

 
Odluku o dodjeli zahvalnice donosi gradonačelnik 

Grada Kutjeva. 
 Odluke o dobitnicima javnih priznanja Grada 
Kutjeva obvezno se objavljuju na web stranici Grada 
Kutjevo, a mogu se objaviti i u „Službenom glasniku 
Grada Kutjeva“. 
 Javna priznanja Grada Kutjeva uručuju se 
dobitnicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u 
povodu Dana Grada Kutjeva dana 8. rujna. 
 Zahvalnica Grada Kutjeva, osim u slučaju iz 
prethodnog stavka ovog članka, može se uručiti i u drugim 
svečanim i protokolarnim prigodama. 
 Javna priznanja uručuju gradonačelnik i 
predsjednik Gradskog vijeća ili osobe koje oni ovlaste 
posebnim pisanim ovlaštenjem. 
 

Članak 16. 
 Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada 
Kutjeva, osim proglašenja nekog Počasnim građaninom i 
Zahvalnice, mogu dati: 
- najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, 
- radna tijela Grada Kutjeva osim Komisije za dodjelu 
priznanja Grada Kutjeva, 
- nadležno izvršno tijelo Grada Kutjeva, 
- ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i 
drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada 
Kutjeva, 
- vjerske zajednice i 
- skupina od najmanje 10 građana s prebivalištem na 
području Grada Kutjeva. 
 Prijedlog za proglašenje počasnim Građaninom 
Grada Kutjeva podnosi najmanje 1/3 članova Gradskog 
vijeća ili nadležno izvršno tijelo. 
 Zahvalnicu dodjeljuje gradonačelnik 
samoinicijativno, a može i na osnovi prijedloga 
predsjednika Gradskog vijeća ili zamjenika gradonačelnika 
ili Pročelnika JUO-a Grada Kutjeva. 
 Kada je za proglašenje počasnim građaninom 
Grada Kutjeva predložen strani državljanin, uz prijedlog 
obvezno je priložiti mišljenje nadležnog tijela Republike 
Hrvatske za odnose s javnošću. 
 

Članak 17. 
 Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada 
Kutjeva podnosi se u pisanom obliku na za to utvrđenom 
obrascu i treba sadržavati: 
- potpune podatke o podnositelju prijedloga, 
- potpune podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi 
fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi, 
- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih 
se daje prijedlog za dodjelu priznanja te 
- vrstu javnog priznanje za koje se predlaže. 
 Podnositelj prijedloga ne može sam sebe 
predložiti za dodjelu javnog priznanja Grada Kutjeva. 
 

Članak 18. 
 Prijedlog za dodjelu priznanja, osim zahvalnice, 
podnosi se Komisiji za dodjelu priznanja. 
 Prijedlog za dodjelu zahvalnice podnosi se 
gradonačelniku. 
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Članove Komisije iz prethodnog stavka imenuje 
Gradsko vijeće Grada. 
 Evidenciju dodijeljenih javnih priznanja i 
administrativne poslove za Komisiju obavlja stručna 
služba gradonačelnika i Gradskog vijeća JUO-a Grada 
Kutjeva. 
 Način provođenja evidencije određuje Pročelnik 
JUO-a Grada Kutjeva. 
 
 

Članak 19. 
 Na zahtjev Komisije, podnositelj prijedloga dužan 
je dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i 
dokumentaciju koji se odnose za podnijeti prijedlog. 
 Komisija je dužna očitovanje iz stavka 1. ovog 
članka, zajedno s obrazloženim prijedlogom za dodjelu 
priznanja, dostaviti nadležnom izvršnom tijelu do početka 
lipnja tekuće kalendarske godine. 
 Komisija može, uz suglasnost podnositelja 
promijeniti vrstu priznanja, kao i područje iz kojeg se 
kandidatu predlaže dodijeliti javno priznanje. 
 Komisija za dodjelu priznanja može, uz pismeno 
obrazloženje predložiti, da se neko od priznanja ne 
dodijeli. 
 
 

Članak 20. 
 U jednoj kalendarskoj godini može se jednoj 
fizičkoj ili pravnoj osobi dodijeliti samo jedno javno 
priznanje. 
 Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom 
za života, uručit će se članovima njegove obitelji, bračnom 
drugu odnosno zakonskim nasljednicima. 
 Novčane nagrade isplaćuju se na žiro-račun, 
tekući račun ili štednu knjižicu dobitnika. 
 
 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 21. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o priznanjima Grada Kutjeva („Službeni glasnik 
Grada Kutjeva“, broj 3/08). 
 

Članak 22. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“. 
 
 
Klasa: 061-01/09-01/01 
Urbroj: 2177/06-01-09-1 
U Kutjevu, 23. listopada 2009. godine 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 
      
           Predsjednik: 

Vlado Krauthaker, v.r. 
 
 
 
 

 
Na osnovi članka 34. Zakona o popisima birača 

(“Narodne novine”, broj 19/07.) i članka 32. Statuta Grada 
Kutjeva („Sl. gl. Grada Kutjeva“, br. 4/09), Gradsko vijeće 
Grada Kutjeva na sjednici održanoj 23. listopada 2009. 
godine, donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za popis 

birača Grada Kutjeva 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom osniva se Povjerenstva za popis 
birača Grada Kutjeva. 
 Povjerenstvo iz prethodnog stavka provjerava 
pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za 
upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje nije uvažio 
nadležno tijelo koje vodi taj popis, i utvrđuje popis birača. 
 U Povjerenstvo za popis birača Grada Kutjeva 
imenuju se: 
1. Tomislav Posedi , za predsjednik 
2. Josip Silović, za člana 
3. Tomislav Raštegorac, za člana 
 
1. Pile Miškić, za zamjenika predsjednika 
2. Stjepan Kordiš, za zamjenika člana, 
3. Željka Antunović, za zamjenika člana 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“. 
 
Klasa: 011-01/09-01/01 
Urbroj: 2177/06-02-09-1 
U Kutjevu, 23. listopada 2009. godine 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 
      
           Predsjednik: 

Vlado Krauthaker, v.r. 
 

 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01 
- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 
36/09), članka 32. Statuta Grada Kutjeva („Sl. gl. Grada 
Kutjeva“, br.4/09) i članka 15. Poslovnika gradskog vijeća 
Grada Kutjeva („Sl. gl. Grada Kutjeva“, br. 4/09), Gradsko 
vijeće Grada Kutjeva, na sjednici održanoj dana 23. 
listopada 2009. godine, donosi 
 

R J E Š E N J E 
o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost 
 
1. U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
Gradskog vijeća Grada Kutjeva biraju se: 
- za predsjednika: Pile Miškić 
- za zamjenika predsjednika: Maja Bartolović 
- za članove: 1. Željko Jambrek, 2. Franjo Krsnik i 3. Miro 
Petrvicky  
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2. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti 
Rješenje o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise 
(„Sl. gl. Grada Kutjeva“, broj 3/09). 
 
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objavljuje se u Službenim glasniku Grada Kutjeva“.  
 
Klasa: 023-03/09-01/04 
Urbroj: 2167/06-02-09-2-6 
U Kutjevu, 23. listopada 2009. godine 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 
      
           Predsjednik: 

Vlado Krauthaker, v.r. 
 

 
 

Gradsko vijeće Grada Kutjeva, na temelju članka 
8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07 i 125/08), te članka 10. i članka 32. Statuta Grada 
Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 04/09), 
na sjednici održanoj dana 23. listopada 2009. godine, 
donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o osnivanju i imenovanju Komisije za dodjelu priznanja 

Grada Kutjeva 
 

I. 
 Za dodjelu priznanja Grada Kutjeva osniva se 
Komisija. 
 Komisija se sastoji od predsjednika i četiri člana. 
 Komisiju se imenuje na vrijeme od četiri godine. 
 

II. 
 U Komisiju za dodjelu priznanja Grada Kutjeva 
imenuju se: 
- za predsjednika: Josip Silović 
- za članove: 1. Drago Glavaš, 2. Željko Jambrek, 3. Ivan 
Vranić i 4. Marija Zec 

 
III. 

 Komisija za dodjelu priznanja Grada Kutjeva 
obavlja poslove u skladu s odredbama Odluke o javnim 
priznanjima Grada Kutjeva. 
 

IV. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“. 
 
Klasa: 061-01/09-01/02 
Urbroj: 2177/06-01-09-1 
U Kutjevu, 23. listopada 2009. godine 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 
      
           Predsjednik: 

Vlado Krauthaker, v.r. 
 
       

 
Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti 

od elementarnih nepogoda ("NN", broj: 73/97) i članka 32. 
Statuta Grada Kutjeva ("Službeni glasnik Grada Kutjeva", 
broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Kutjeva na sjednici 
održanoj dana 23. listopada 2009. godine, donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda 
 

I. 
U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda imenuju se: 
1. Andrija Mitrović, predsjednik  
2. Ana Marković, za zamjenicu predsjednika 
3. Ivica Ribičić, za član  
4. Goran Josipović, član  
5. Miro Petrovicky, član 
 

II. 
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti 

Rješenje o osnivanju Gradske komisije za procjenu štete 
od elementarnih nepogoda („Sl. gl. Grada Kutjeva“, br. 
4/05). 
 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u 

"Službenom glasniku Grada Kutjeva". 
 
Klasa: 023-03/09-01/04 
Urbroj: 2128-02-09-2-8 
U Kutjevu, 23. listopada 2009.godine 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 
      
           Predsjednik: 

Vlado Krauthaker, v.r. 
 

 

 
 
 

Na temelju članka 32. Zakona o izborima 
općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i 
gradonačelnika Grada Zagreba, Gradsko izborno 
povjerenstvo Grada Kutjeva, objavljuje 
 
 

Z A V R Š N O   I Z V J E Š Ć E 
o visini i izvorima sredstava koja su pojedini kandidati za 

gradonačelnika Grada Kutjeva koristili za financiranje 
izborne promidžbe 

 
I. 

 Gradsko izborno povjerenstvo priredilo je ovo 
izvješće na temelju podataka o visini i izvoru sredstava 
koja su koristili za izbornu promidžbu kandidati za izbor 
gradonačelnika Grada Kutjeva. 
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II. 
 Podaci primljeni od kandidata: 
 
1. KANDIDAT: DAMIR GALIĆ, ZA 
GRADONAČELNIKA GRADA KUTJEVA 
- IVAN MIHALJ, ZA ZAMJENIKA 
GRADONAČELNIKA GRADA KUTJEVA  
 
HRVATSKA STRANKA PRAVA 
 
IZVOR FINANCIRANJA:  
- donacija u novcu od Damir Galić,  
Bektež 20, MBG: 1309970301806  5.000,00 kn 
- naknada troškova izborne promidžbe od  
Grada Kutjeva     5.000,00 kn 
Ukupno:     10.000,00 kn 
 
PREGLED UTROŠENIH SREDSTAVA: 
- troškovi promidžbenog materijala  3.000,00 kn 
- troškovi hrane, grickalica, napitaka i  
potrošnog materijala   5.000,00 kn 
- troškovi goriva i telefona   2.000,00 kn 
Ukupno:     10.000,00 kn 
 
2. KANDIDAT: ANTE PAVKOVIĆ, ZA 
GRADONAČELNIKA GRADA KUTJEVA 
 - ZVONIMIR ŠKOPEC, ZA ZAMJENIKA 
GRADONAČELNIKA  GRADA KUTJEVA 
 
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA i HRVATSKA 
SOCIJALNO LIBERALNA  STRANKA 
 
IZVOR FINANCIRANJA:  
- sredstva stranke(Hrvatska seljačka stranka) 6.000,00 kn 
- sredstva donatora   4.000,00 kn 
- vlastita sredstva    3.500,00 kn 
Ukupno:     13.500,00 kn 
  
PREGLED UTROŠENIH SREDSTAVA:  
- promidžbeni materijal, objave u javnim glasilima, putni 
troškovi  te organizacija skupova 
Ukupno:     13.500,00 kn 
 
 

 
3. KANDIDAT: JOSIP SILOVIĆ, ZA 
GRADONAČELNIKA GRADA KUTJEVA 
- PILE MIŠKIĆ, ZA ZAMJENIKA 
GRADONAČELNIKA GRADA  KUTJEVA 
 
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 
 
IZVOR FINANCIRANJA:  
- donacija u novcu od Josip Silović,  
Kralja Tomislava 5   5.000,00 kn 
Ukupno:     5.000,00 kn 
 
PREGLED UTROŠENIH SREDSTAVA: 
- troškovi promidžbenog materijala  2.000,00 kn 
- troškovi hrane, grickalica i napitaka i  
potrošnog materijala   2.500,00 kn 
- troškovi goriva i telefona   500,00 kn 
Ukupno:     5.000,00 kn 
 
 
U Kutjevu, 15. listopada 2009. 
 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
GRADA KUTJEVA 

      
    Predsjednik: 
          Jaroslav Mahaček, v.r 
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