
NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA 
 

        Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine„ broj: 118/18.), članka 
7. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne 
novine“, broj: 72/17.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni Glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“, br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Donjeg 
Miholjca, na __ sjednici održanoj dana _______ 2019. godine, donosi  
 

 
P R O G R A M 

 

POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 
NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA  

ZA 2019. GODINU   
 

 
I.  OPĆE ODREDBE  
 

Članak 1. 
 

        Programom potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donjeg 
Miholjca za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se mjere i aktivnosti za 
unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Donjeg Miholjca temeljem 
kojih se iz Proračuna Grada Donjeg Miholjca dodjeljuju bespovratna financijska sredstva i 
potiče razvoj ruralnog prostora. Programom se načelno uređuju uvjeti i kriteriji za 
ostvarivanje potpora za realizaciju projekata iz poljoprivrede i ruralnog razvoja.  

 

Članak 2. 
 

        Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EU) br.1408/2013, od 18. prosinca 
2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de 
minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013., dalje: Uredba bor. 
1408/2013) i Uredbi Komisije (EU) 2019/316, od 21. veljače 2019. godine, o izmjeni Uredbe 
(EU) br. 1408/2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.) (u daljnjem tekstu: 
Uredba de minimis).  
 

       Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore 
dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, 
uz iznimku: (a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih 
na tržište; (b) potpora za djelatnosti povezane s izvozom prema trećim zemljama ili državama 
članicama, odnosno potpora koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, uspostavom i 
djelovanjem distribucijske mreže ili drugim tekućim izdacima koji su povezani s izvoznom 
djelatnošću;  
(c) potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvoznih.  
 

       Sukladno članku 2., točka 1. Uredbe de minimis “poljoprivredni proizvodi“ znači 
proizvodi iz Priloga I., popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz 
iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 
17. prosinca 1999. Uredba 1407/2013 primjenjuje se na potpore koje se dodjeljuju 
poduzetnicima u svim sektorima osim na: 2 a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji 
djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 ( 
1 ); b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji 
poljoprivrednih proizvoda; c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru 
prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: o ako je 
iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od 
primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju; o ako su 
potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne 
proizvođače;  
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d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore 
koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem 
distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću; e) 
potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.  
 

Članak 3. 
 

         Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe de minimis pod pojmom „jedan poduzetnik“ 
obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:  
(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;  
(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog 
ili nadzornog tijela drugog poduzeća;  
(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; 
(d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 
dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.  
 

       Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do 
(d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.  
 
 

II.  POTPORE U POLJOPRIVREDI  
 

Članak 4. 
 

         Grad Donji Miholjac će potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada 
Donjeg Miholjca u 2019. godini dodjeljivati za sljedeće aktivnosti:  

 

MJERA 1. Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od 
                  nepovoljnih vremenskih uvjeta,  
MJERA 2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje,  
MJERA 3. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče, 
MJERA 4. Potpora za uzgoj pčelinjih zajednica,  
MJERA 5. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava, junica i krmača,  
MJERA 6. Potpora za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova,  
MJERA 7. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla, 
MJERA 8. Potpora za povrtlarsku proizvodnju, 
MJERA 9. Sufinanciranje kalcizacije poljoprivrednog zemljišta, 
MJERA 10. Sufinanciranje legalizacije poljoprivrednih objekata, 
MJERA 11. Okrupnjavanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, 
MJERA 12. Potpore za zelenu gnojidbu.  
 
 

III.  KORISNICI PROGRAMA  
 

Članak 5. 
 

        Korisnici potpore iz članka 2. ovoga Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva 
upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik), a imaju 
prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Donjeg Miholjca, stoku i poljoprivredne 
površine na području Grada Donjeg Miholjca, nemaju dugovanja prema Gradu Donjem 
Miholjcu i Republici Hrvatskoj, te da je ulaganje izvršeno u tekućoj godini.  
 

      Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte iz poljoprivrede:  
 

•     obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu OPG),  
•     obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,  
•     trgovačko društvo, udruga ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 
•     druga pravna osoba.  
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IV.  PLANIRANA SREDSTVA, MJERE I AKTIVNOSTI  
 

Članak 6. 
 
        Za provođenje ovoga Programa u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2019. godinu, 
temeljem članka 2. stavka 1. točke 10. Programa korištenja sredstava od raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Donjeg 
Miholjca u 2019. godini, KLASA: 320-01/18-01/4, URBROJ: 2115/01-01-19-1, od 31. 
siječnja 2019. godine, („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj: 1/19.), za ovu 
namjenu planirana su sredstva u iznosu 607.000,00 kuna.  
      
     Grad Donji Miholjac će u 2019. godini dodjeljivati potpore za sljedeće aktivnosti:  
 
1. Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od nepovoljnih 
    vremenskih uvjeta (planirani iznos: 70.000,00 kuna), 
2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje (planirani iznos: 100.000,00 kuna), 
3. Potpora za postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (planirani iznos: 
    70.000,00 kuna),  
4. Potpore za uzgoj pčelinjih zajednica (planirani iznos: 100.000,00 kuna),  
5. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava, junica i krmača (planirani iznos: 70.000,00 
    kuna),  
6. Potpore za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova (planirani iznos: 37.000,00 kuna),  
7. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla (planirani iznos: 120.000,00 kuna),                
8. Potpora za povrtlarsku proizvodnju: (planirani iznos: 100.000,00 kuna),               
9. Sufinanciranje kalcizacije poljoprivrednog zemljišta (planirani iznos: 60.000,00 kuna),               
10. Sufinanciranje legalizacije poljoprivrednih objekata (planirani iznos: 75.000,00 kuna), 
11.Okrupnjavanje Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava  
     (planirani iznos: 70.000,00 kuna), 
12. Potpore za zelenu gnojidbu (planirani iznos: 30.000,00 kuna).           
 
U K U P N O: 607.000,00 kuna 
 
     Korisnici potpora koji su u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV-e kao prihvatljiv 
trošak za potpore iz ovoga Programa.  
 

Članak 7. 
 
MJERA 1. Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih 
kultura od nepovoljnih vremenskih uvjeta  
 

        Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnje u poljoprivredi odobrit 
će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu 
od rizika mogućih elementarnih nepogoda. Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, 
odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja.  
 

        Potpora se odobrava u visini od 40% iznosa uplaćene premije za tekuću godinu. Najviši 
iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom korisniku potpore može iznositi do 
3.000,00 kuna. Pravo na potporu imaju korisnici koji se nisu prijavili na istu mjeru po 
Programu ruralnog razvoja.  
 

MJERA 2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje  
 

         Pravo na potporu za nabavu i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje u biljnoj 
proizvodnji ostvaruje se za minimalnu površinu od 0,5 ha trajnog nasada, odnosno minimalno 
1.000 m² za uzgoj povrtlarskih kultura, jagoda, cvijeća, ljekovitog bilja i drugih kultura na 
otvorenom, a 300 m² u zaštićenom prostoru.  
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         Potpora se odobrava za kopanje ili bušenje bunara, nabavu sustava za navodnjavanje 
(spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za 
navodnjavanje) u visini do 40% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 
6.000,00 kuna, po korisniku ove potpore. 
 
MJERA 3. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od 
tuče 
 

        Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, 
nosači, stupovi i sidra) odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj 
godini nabavi i postavi sustav zaštite od tuče na površini od najmanje 0,2 ha višegodišnjeg 
nasada.  
 

        Potpora se odobrava u visini do 40% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše u 
iznosu do 6.000,00 kuna, po korisniku ove potpore.  
 
MJERA 4. Potpora za uzgoj pčelinjih zajednica  
 
         Grad Donji Miholjac će za poticanje proizvodnje meda i proizvoda na bazi meda u 
2018. godini subvencionirati sljedeće izdatke proizvođačima meda na području Grada Donjeg 
Miholjca:  

 - košnice pčela - uzgoj pčelinjih zajednica.  
Iznos potpore po jednoj pčelinjoj zajednici iznosi 20,00 kuna.  
 

        Zbog otežanih uvjeta pčelarenja i visine troškova, ova potpora se odobrava kao podrška 
održavanju pčelarske proizvodnje kao značajne grane poljoprivrede s obzirom da su pčele 
prirodni oprašivači, te na taj način doprinose oplodnji, razmnožavanju i opstanku pojedinih 
biljnih vrsta. Pčele su nezamjenjivi oprašivači i u voćarskoj proizvodnji, omogućujući tako 
bolju oplodnju voćaka, time i bolju rodnost pojedinih voćnih vrsta.  
 

       Potpora se odobrava pčelarima upisanim u Evidenciji pčelara i pčelinjaka i Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava.  
 

       Potpora se odobrava najviše u iznosu do 5.000,00 kuna, po korisniku ove potpore.  
 
MJERA 5. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava, junica i krmača  
 
        Grad Donji Miholjac će u 2019. godini sufinancirati umjetno osjemenjivanje krava, 
junica i  krmača na području Grada Donjeg Miholjca.  
 

        Sufinancirat će se usluga umjetnog osjemenjivanja za maksimalno 10 usluga 
osjemenjivanja, u iznosu od 150,00 kuna po plotkinji (krave i junice),   
 

        Sufinancirat će se usluga umjetnog osjemenjivanja za maksimalno 20 usluga 
osjemenjivanja, u iznosu od 20,00 kuna, po krmači.  
 

        Potpora se odobrava temeljem prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu 
do 3.000,00 kuna, po korisniku ove potpore.  
 
MJERA 6. Potpora za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova  
 
         Potpora će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini 
posadilo visokokvalitetne voćne sadnice ili u vinogradu posadilo visokokvalitetne lozne 
cijepove na najmanjoj površini od 0,5 ha.  
 

          Potpora se odobrava u visini do 40% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše u 
iznosu do 5.000,00 kuna, po korisniku ove potpore.  
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MJERA 7. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla  
 

          Grad Donji Miholjac će sufinancirati kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim 
gospodarstvima na području Grada Donjeg Miholjca radi praćenja stanja poljoprivrednog 
zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu, s ciljem optimizacije gnojidbe i postizanja 
visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz smanjenje ekološkog opterećenja 
okoliša.  
           
          Grad Donji Miholjac sudjeluje u sufinanciranju kontrole plodnosti tla u visini do 80% 
od cijene jednog uzorka i preporuke za gnojidbu, temeljem prihvatljivih dokumentiranih 
troškova, a najviše u iznosu do 2.000,00 kuna, po korisniku ove potpore. 
 

MJERA 8. Potpora za povrtlarsku proizvodnju  
 
         Potpora za povrtlarsku proizvodnju odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu 
koje u tekućoj godini obavlja svoju proizvodnju u zaštićenom prostoru (plasteniku, 
stakleniku) na površini od najmanje 300 m2  ili 0,5 ha na otvorenom prostoru. 
 

         Potpora se odobrava za nabavu sadnog ili sjemenskog materijala, kao i za nabavu 
plastenika i opreme (folija, konstrukcije i ostalih elemenata opreme), u visini do 40% 
prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kuna, po korisniku ove 
potpore. 
 

MJERA 9. Sufinanciranje kalcizacije poljoprivrednog zemljišta 
 

Potpora za kalcizaciju poljoprivrednog zemljišta odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu 
u iznosu do 30% plaćene cijene materijala za kalcizaciju bez troškova prijevoza i dodatnih 
sredstava (palete, vreće i dr.), odnosno do maksimalno 4.000,00 kuna ovisno o financijskim 
sredstvima kojima se raspolaže u mjeri.  
 

Ova mjera vezana je s MJEROM 7., te dodjeljivanje sredstava za troškove materijala 
utrošenog za kalcizaciju zemljišta neće se odobriti bez preporuke gnojidbe gdje je naznačena 
potrebna količina kalcizacijskog materijala. 
 
MJERA 10. Sufinanciranje legalizacije poljoprivrednih objekata 
 

Grad Donji Miholjac sufinancirat će legalizaciju poljoprivrednih objekata. 
Pravo na potporu imaju poljoprivredna gospodarstva koja će legalizirati gospodarske objekte 
za poljoprivrednu djelatnost i koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: 
 

a) da je gospodarski objekt izgrađen na području Grada Donjeg Miholjca, 
b) da je namjenjen za poljoprivrednu djelatnost. 

 

Bespovratna sredstva koristit će se kao sredstva za izradu projektne dokumentacije i drugih 
dokumenata (dozvola) za građenje gospodarskih objekata namjenjenih poljoprivrednoj 
proizvodnji ili legalizaciji postojećih nelegalnih objekata. Sredstva za izradu i ishođenje 
dokumentacije potrebne za izgradnju novih i adaptaciju/legalizaciju postojećih objekata na 
poljoprivrednom gospodarstvu dodjeljuju se u iznosu do 20% dokumentiranih troškova, koje 
je u tekućoj godini ostvarilo pravo gradnje/adaptacije sukladno važećim zakonskim 
propisima, odnosno o financijskim sredstvima kojima se raspolaže u mjeri. Sredstva služe za 
izradu i ishođenje sljedeće dokumentacije: projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni 
projekt, izvedbeni projekt), lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog 
projekta, građevinska dozvola, usluge projektanta i geodete, te pokrivanje troškova 
komunalnog i vodnog doprinosa. 
 

MJERA 11. Okrupnjavanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 
 

Grad Donji Miholjac dodjeljuje bespovratna novčana sredstva za povećanje posjeda zemljišta 
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva.  
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Potpora iznosi do 1.000,00 kuna/ha za poljoprivredno zemljište kupljeno u svrhu 
okrupnjavanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno ovisno o financijskim 
sredstvima kojima se raspolaže u mjeri. Maksimalno je moguće po jednom obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu iskoristiti 5.000,00 kuna. 
 

MJERA 12. Potpore za zelenu gnojidbu 
  
Ova potpora odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini 
provelo sideraciju poljoprivrednog zemljišta na najmanjoj površini od 1 hektara. 
 

Potpora se odobrava u visini do 100% dokumentiranih troškova sjemenskog materijala, a 
najviše u iznosu do 600,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu. 
 
 

VI. POSTUPAK DODJELE POTPORA  
 

Članak 8. 
 
         Postupak dodjele potpora iz članka 2. ovoga Programa provodi se temeljem objavljenog 
Javnog poziva za podnošenje zahtjeva na web stranici Grada Donjeg Miholjca 
www.donjimiholjac.hr.  
         Javni poziv za dodjelu potpora raspisat će se tijekom 2019. godine nakon dobivanja 
mišljenja nadležnog ministarstva o usklađenosti prijedloga Programa s Uredbom de minimis. 
        Zahtjevi po objavljenom Javnom pozivu podnose se Upravnom odjelu za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca, a rješavaju se 
prema redoslijedu prispijeća, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.  
        Ukupan iznos svih potpora po jednom korisniku iz ovoga Programa ne može iznositi više 
od 20.000,00 kuna tijekom jedne kalendarske godine. 

 
Članak 9. 

 
         Postupak obrade podnesenih zahtjeva za pojedinu potporu iz članka 2. ovog Programa 
provodi Povjerenstvo za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoja na području Grada 
Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Gradonačelnik Grada 
Donjeg Miholjca.  
         Odluku o dodjeli potpora donosi Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, na prijedlog 
Povjerenstva. 

 
Članak 10. 

 
         Korisnici potpora dužni su odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su 
odobrena i omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. 
         Korisnici koji nenamjenski utroše odobrena sredstva dužni su odobrena sredstva vratiti 
ili gube pravo sljedećih pet godina na poticajna sredstva Grada Donjeg Miholjca. 

 
Članak 11. 

 
         Stručne i administrativno-tehničke poslove potrebne za provođenje ovoga Programa 
obavlja Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove i 
Upravni odjel za proračun i financije Grada Donjeg Miholjca. 
 
VII. ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 12. 
 
        Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovoga 
Programa.  
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       Ukupan iznos potpora male vrijednosti (de minimis) koji je dodijeljen pojedinom 
korisniku ne smije prelaziti iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne 
godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.  
        Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne 
potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze 
iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i programa 
po kojim je potpora dodijeljena.  
        Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu 
priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz 
drugih izvora.  
        Grad Donji Miholjac će svakom korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je 
dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.  
 

Članak 13. 
 
         Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Grada Donjeg Miholjca“.  
 
 
KLASA: 320-01/19-01/7 
URBROJ: 2115/01-01-19-7  
Donji Miholjac, _____ 2019.  
                                                                                                                      PREDSJEDNIK  
                                                                                                                GRADSKOG VIJEĆA:  
                                                                                                                      Josip Lukačević 


