
 
 

Službeni glasnik 
Grada Donjeg 

Miholjca 
 
Godina XXIII.                            Donji Miholjac, 02. ožujka 2020.                        Broj  1. 

1. 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADSKO  VIJEĆE 

 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine Republike Hrvatske br. 33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13 - pročišćeni tekst 137/15. 123/17. i 98/19.) i 
članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca (''Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca'' 3/09., 
7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 25.  sjednici održanoj 
dana  27. veljače 2020. godine, donosi  
 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Donjeg Miholjca 

 



Službeni glasnik br. 1/20.  Strana 2 

Članak 1. 
 
 U Statutu  Grada Donjeg Miholjca (''Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca'' 3/09., 
7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.)  točka 1.2. TAJNIK GRADA briše se. 
            

Članak 2. 
 

             Članak  29 a. Statuta: briše se. 
 
 

Članak 3. 
 
 Članak  32. . Statuta  mijenja se i glasi:  
„Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslove državne 
uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom 
području.“  
 

Članak 4. 
 
U članku 34. u alineji jedan riječi „predstojnika ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj 
županiji“ mijenjaju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“ 
     

Članak 5. 
 

 Iza članka 41. dodaje se članak 41.a koji glasi:  
„Upravna tijela Grada Donjeg Miholjca u obavljanju povjerenih poslova državne uprave 
rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju. 
U obavljanju povjerenih poslove državne uprave, upravna tijela Grada Donjeg Miholjca imaju 
ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave. 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka koje donose upravna tijela Grada Donjeg 
Miholjca u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom 
tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se  uređuje pojedino upravno 
područje. 
Na donošenje pojedinačnih akata primjenjuje se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 
 
U izvršavanju općih akata gradskog vijeća, pojedinačne odluke donose i pravne osobe kojima 
su odlukom Gradskog vijeća, u skladu s zakonom povjerene javne ovlasti.“ 
 

Članak 6. 
 
Članak 88. :  briše se. 
 

Članak 7. 
 
Članak 90. mijenja se i glasi:  
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„Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu 
obavljaju nadležna tijela državne uprave, svatko u svome djelokrugu, sukladno posebnom 
zakonu.  
Kod donošenja općih akata propisanih zakonom, Predsjednik Gradskog vijeća dužan je opći akt 
dostaviti nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz 
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom o 
radu Gradskog vijeća, u roku od 15  ( petnaest) dana od dana donošenja općeg akta. 
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je  akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti 
Gradonačelniku.“  
 

Članak 8. 
 
Odredbe Statuta Grada Donjeg Miholjca koje nisu obuhvaćene ovom statutarnom odlukom, 
ostaju na snazi nepromijenjene. 
 

Članak 9. 
 
Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi i  izda pročišćeni tekst Statuta. 
 

Članak 10. 
 
Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Donjeg Miholjca stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca''.  
 
KLASA:   021-05/20-01/1 
URBROJ: 2115/01-01-20-3  
Donji Miholjac, 27. veljače 2020. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
 VIJEĆA: 

Josip Lukačević,v.r. 
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2. 
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO  VIJEĆE 
 
Na temelju članka 90.  i članka 91. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 
i 15/15) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službene glasnik Grada Donjeg 
Miholjca" broj 03/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 
25 sjednici 27. veljače  2020. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za zaduženje  trgovačkom društvu DOROSLOV  

d.o.o. kod Privredne banke Zagreb d.d. 
i davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza 

 
Članak 1. 

 
Daje se suglasnost za zaduženje  trgovačkom društvu DOROSLOV  d.o.o. Donji Miholjac putem 
dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 1.500.000,00 kuna kod Privredne banke Zagreb d.d. 
iz sredstava HABOR-a. Program investicija javnog sektora, za financiranje komunalne opreme. 
 

Članak 2. 
 
Zaduženje za koje se daje suglasnost navedeno iz članka 1. ove Odluke izvršiti će se pod 
sljedećim uvjetima: 

 

  
1. IZNOS I VALUTA: 1.500.000,00 kuna 
2. VRSTA POSLA: Dugoročni kredit -kune iz HBOR sredstava, Program Investicije 

javnog sektora. 
3. NAMJENA POSLA  

-nabava komunalne opreme 
  
Napomena: iznos bez uključenog PDV-a 

4. KRAJNJI ROK 
KORIŠTENJA: 

Najkasnije do 30.09.2020.g.  
 

5. NAČIN 
KORIŠTENJA: 

 Isplatom na račun dobavljača opreme na temelju dokumentacije 
za namjensko korištenje kredita. 

6. UVJETI 
KORIŠTENJA 

Uvjet za korištenje kredita je: 
- Odluka nadležnih tijela Doroslov d.o.o., o predmetnom 
zaduženju, 
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-Jamstvo Grada Donjeg Miholjca na temelju Odluke GV Grada 
Donjeg Miholjca i Suglasnosti Ministarstva Financija RH. 

7. NAČIN VRAĆANJA: Povrat kredita u 120 mjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg 
dana u mjesecu, s tim da prva rata dospijeva 31.10.2020.g. a 
posljednja 30.09.2030.g. 

8. DOSPIJEĆE PRVE 
RATE: 

31.10.2020.g. 

9. KRAJNJI ROK 
VRAĆANJA: 

30.09.2030.g. 

10. PERIOD POČEKA  
(grace period) 

Bez počeka 

11. KAMATNA STOPA: 
 redovna: 
 interkalarna: 
 zatezna: 

1,75%, fiksna, godišnja. 
u visini redovne, obračunava se kvartalno 
promjenjiva, u skladu sa zakonskim propisima 

 način obračuna: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno unatrag 

 dospijeće: 10 dana od dana obračuna,  
12. NAKNADA: 

 za obradu 
zahtjeva: 

 za 
odobravanj
e i 
korištenje: 

- 0,50%, jednokratno na iznos odobrenog kredita,  
- ne obračunava se 

 za za 
rezervaci
ju 
sredstav
a: 

- ne obračunava se 

   ostale: Sukladno Odluci o naknadama za usluge koje obavlja HBOR 
važećom na dan obračuna. 

13. OSIGURANJE 
POVRATA: 

2 (dvije) mjenice Doroslov d.o.o. uz mjenično očitovanje 
ovjereno od strane javnog bilježnika. 
1 (jedna) zadužnica Doroslov d.o.o. potvrđena od strane javnog 
bilježnika.  
-Jamstvo Grada Donjeg Miholjca na temelju Odluke GV Grada 
Donjeg Miholjca i Suglasnosti Ministarstva Financija RH. 

  
  

Članak 3. 
 

Daje se jamstvo trgovačkom društvu DOROSLOV d.o.o. Donji Miholjac, Naselje Tržnica 2a., za 
ispunjenje preuzetih obveza prema članku 1. i 2.  ove Odluke. 
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Članak 4. 

 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca za sklapanje ugovora o jamstvu s Privrednom 
bankom Zagreb d.d.  nakon stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 5. 
 

Suglasnost navedena u članku 1. ovog članka stupa na snagu danom donošenja, a jamstvo 
navedeno u članku 3. ove Odluke stupiti će na snagu nakon dobivanja suglasnosti ministra 
financija Vlade Republike Hrvatske. 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka će se objaviti u „ Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“. 
 
KLASA:   403-01/20-01/2 
URBROJ: 2115/01-03-20-2 
Donji Miholjac, 27. veljače 2020. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG  
VIJEĆA: 

Josip Lukačević,v.r. 
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3. 
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO  VIJEĆE 
 
Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.)  i 
članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 
03/09., 07/09., 02/13., 06/13. i 01/18.), Gradsko  vijeće  Grada Donjeg Miholjca na svojoj 25. 
sjednici, održanoj  27. veljače  2020. godine donosi  
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna 

Grada Donjeg Miholjca za 2020. 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu („Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“  br. 12/19.) u članku 5. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:  
„Grad Donji Miholjac u 2020. godini može izdati jamstva  trgovačkim društvima iz stavka 1. 
ovog članka najviše do iznosa od 3.000.000,00 kn. „ 
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.  
 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Donjeg 
Miholjca“.  
 
 
KLASA:  400-08/20-01/1 
URBROJ: 2115/01-01-20-1 
Donji Miholjac,  27. veljače 2020. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Josip Lukačević,v.r. 
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4. 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADONAČELNIK 

 
 Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
(„Narodne novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08 i 
36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17. ) i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
( „Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.), Gradonačelnik 
Grada Donjeg Miholjca, d o n o s i  
 

O D L U K U 
o sufinanciranju dijela cijene prijevoza redovnih 

učenika srednjih škola za razdoblje 
siječanj-lipanj 2020. godine 

 
I. 
 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos i načini te kriteriji subvencioniranja međumjesnog javnog 
prijevoza za redovite učenike srednjih škola s prebivalištem na području Grada Donjeg 
Miholjca.  
 
Pod međumjesnim javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se prijevoz 
od mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta neovisno 
o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave.  
 

II. 
 

Grad Donji Miholjac subvencionirat će u razdoblju od rujna do prosinca 2019. godine, 
međumjesni javni prijevoz za redovite učenike srednjih škola s prebivalištem na području Grada 
Donjeg Miholjca u iznosu od 17,5  %  cijene mjesečne karte, a sukladno Odluci o početku i 
završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odbora učenika osnovnih i srednjih škola 
za školsku godinu 2019./2020. ( „Narodne novine“ br. 48/19.). 
 

III. 
 

Pravo na subvenciju prijevoza temeljem ove Odluke nemaju učenici koji pravo na besplatan 
prijevoz ili sufinanciranje troškova prijevoza do škole ostvare temeljem nekog drugog propisa. 
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IV. 
 

Pravo iz  točke II. i točke III. ove Odluke korisnici mogu ostvariti na način utvrđen uputama 
Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o načinu provođenja Odluka o 
kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za 
školsku godinu 2020./2021.  
 

V. 
 

Sredstva iz  točke II. i točke III. ove Odluke bit će uplaćena javnim prijevoznicima temeljem 
računa ispostavljenog nakon provedenog postupka uređenog uputama iz točke IV.  ove Odluke.  
 

VI. 
 

Na temelju ove Odluke, s prijevoznicima će se sklopit  ugovor o subvencioniranju mjesečnih 
karata učenika srednjih škola za razdoblje navedeno u točki II  ove Odluke. 
 

VII. 
 

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su  u  Proračuna Grada Donjeg Miholjca  za  2020. 
godinu.  
 

VIII. 
 

Grad Donji Miholjac može privremeno ili trajno prekinuti sufinanciranje troškova prijevoza 
učenika ukoliko dođe do znatnog smanjenja prihoda Proračuna zbog okolnosti na koje Grad 
Donji Miholjac ne može utjecati (zakonska regulativa i sl.).  
 

IX. 
 

Ova  Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u „Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca“. 
 
 
KLASA:    602-03/20-01/1 
URBROJ:  2115/04-03-20-1 
Donji Miholjac 03. siječnja 2020.                                                    
 

GRADONAČELNIK: 
Goran Aladić, dipl.oec,v.r. 
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5. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
 
 Na temelju članka 43, stavka 3. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  
(„Narodne novine“ br. 78/15.  i 102/19.) i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ( „Službeni 
glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.), gradonačelnik Grada 
Donjeg Miholjca donosi 
 

O D L U K U 
o imenovanju osobe za nepravilnosti 

 
I. 

 
Ovom Odlukom imenuje se VESNA MILIČIĆ, dipl.iur., voditeljica odsjeka za društvene 
djelatnosti, osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Donjem Miholjcu.  
Kontakt podaci  osobe za nepravilnosti:  
 Telefon: 031/631-215 
 Fax:       031/631-160 
 E-mail:  vesna.milicic@donjimiholjac.hr  
 

II. 
 
Sukladno odredbama članka 43. stavka 3. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 
osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je :  

1. Zaprimati obavijesti o nepravilnostima, 
2. Pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima, 
3. Sastavljati godišnje izvješće o nepravilnostima  
4. Obavljati i ostale zadaće propisane podzakonskim propisima donesenim na temelju 

Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.   
 
 

III. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o imenovanju osobe za 
nepravilnosti KLASA: 470-03/13-01/1, URBROJ: 2115/01-03-13-01 od 01. ožujka 2013. 
godine.  
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IV. 
  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca“.. 
 
KLASA:   470-03/20-01/1 
URBROJ: 2115/01-03-20-1 
Donji Miholjac,  04. veljače 2020. 
 

GRADONAČELNIK: 
Goran Aladić,dipl.oec.,v.r. 

 
6. 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADONAČELNIK 

 
Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. 61/11., 4/18.-Uredba i 112/19.) i članka  
31. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 
2/13., 06/13. i 1/18.), na prijedlog pročelnika upravnih odjela, gradonačelnik Grada Donjeg 
Miholjca, donosi 
 

P L A N 
PRIJMA U SLUŽBU U GRAD DONJI MIHOLJAC ZA 2020. GODINU 

 
I. 
 

Plan prijma u službu u Gradu Donjem Miholjcu  odnosi se na prijam službenika i namještenika 
u  Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene  djelatnosti i stručne poslove i u 
Upravni odjel za proračun i financije sukladno Pravilniku o  unutarnjem redu Gradske uprave ( 
„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 11/15. i 12/15-ispravak.). 
 

II. 
 

Plan prijma utvrđuje se za 2020. godinu ( kratkoročni plan). 
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III. 
 

Plan prijma utvrđuje se temeljem pisanog prijedloga pročelnika Upravnog odjela za komunalne, 
gospodarske, društvene  djelatnosti i stručne poslove i pročelnika Upravnog odjela za proračun 
i financije. 
 

IV. 
 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu za komunalne, gospodarske, 
društvene  djelatnosti i stručne poslove i u Upravnom odjelu za proračun i financije dan 31. 
prosinca 2019. godine, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, 
potreban broj vježbenika, naveden je u tablici koja je sastavni dio ovog Plana. 
 

V. 
 

Radna mjesta u upravnim odjelima popunjavaju se u skladu s osiguranim financijskim 
sredstvima u proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu. 
 
U Upravnom odjel za komunalne, gospodarske, društvene  djelatnosti i stručne poslove i u 
Upravnom odjelu za proračun i financije popunjavat će se radna mjesta prema ovom Planu 
sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave. 
 

VI. 
 
Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavat će se  putem javnog natječaja, 
premještajem, sporazumom o prijmu u službu ili zadržavanjem u službi vježbenika koji je 
položio državni stručni ispit. 
 
Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavat će se putem oglasa koji se 
obvezatno objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.  
 

VII. 
 

Gradonačelnik  će u suradnji s pročelnicima upravnih odjela  u slučaju ukazane potrebe ili 
promjene Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave utvrditi izmjene ili dopune utvrđenog 
Plana prijma. 
 

VIII. 
 

Plan prijma u službu u Gradu Donjem Miholjcu za 2020. godinu stupa na snagu danom 
donošenja,  a objavit će se  u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“. 
 
KLASA:   112-01/20-01/ 3 
URBROJ: 2115/01-03-20-3 
Donji Miholjac, 06. veljače 2020. 

GRADONAČLENIK: 
Goran Aladić dipl.oec. 



Službeni glasnik br. 1/20.  Strana 13 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U GRAD DONJI MIHOLJAC ZA 2020. GODINU 
 

UPRAVNI  ODJEL ZA KOMUNALNE, GOSPODARSKE, DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI  I  STRUČNE POSLOVE 

 
 
Red.br. Naziv radnog mjesta Stvarno stanje 

popunjenosti na 
dan 31.12.2019. 
(na neodređeno 
vrijeme) 

Potreban broj 
službenika i 
namještenika u 
2020. 

Potreban broj 
vježbenika-
volontera u 2020. 
godini 

1. Pročelnik, magistar struke ili 
stručni specijalist pravne 
struke 

1 - - 

2. Voditelj odsjeka za stručne 
djelatnosti, magistar struke ili 
stručni specijalist pravne 
struke 

1 1 - 

3. Viši upravni referent za opće 
poslove, sveučilišni 
prvostupnik ili stručni 
prvostupnik pravne struke ili 
ekonomske struke 

1 - - 

4. Stručni referent, srednja 
stručna sprema upravne ili 
gimnazijske struke 

1 - - 

5. Telefonist, srednja stručna 
sprema tehničke ili strojarske 
struke 

1 - - 

6. Domar, vozač, srednja stručne 
sprema 

1 - - 

7. Spremač, niža stručna sprema  
ili osnovna škola 

1 - - 

8. Voditelj odsjeka za društvene 
djelatnosti, magistar struke ili 
stručni specijalist pravne 
struke 

1  - 

9. Referent za društvene 
djelatnosti, srednja stručna 
sprema upravne, ekonomske 
ili gimnazijske struke 

- - - 

10. Voditelj odsjeka za 
gospodarstvo, komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša, 
magistar struke ili stručni 

1 - - 



Službeni glasnik br. 1/20.  Strana 14 

specijalist pravne ili 
ekonomske struke 

11. Savjetnik za gospodarstvo, 
magistar struke ili stručni 
specijalist pravne ili 
ekonomske struke 

1 - - 
 

12.  Viši upravni referent za 
poljoprivredu i gospodarstvo, 
sveučilišni prvostupnik ili 
stručni prvostupnik pravne ili 
ekonomske struke 

1 - - 

13. Viši stručni suradnik za 
komunalno gospodarstvo, 
magistar struke ili stručni 
specijalist pravne ili 
ekonomske struke 

1 - - 

14. Viši stručni suradnik za 
prostorno uređenje i 
graditeljstvo, magistar struke 
ili stručni specijalist 
građevinske ili arhitektonske 
struke 

1 - - 

15. Viši upravni referent za zaštitu 
okoliša i urbanizam, 
sveučilišni prvostupnik ili 
stručni prvostupnik 
građevinske struke 

1  - 

16. Komunalni redar, srednja 
stručna sprema upravnog ili 
tehničkog smjera 

1 - - 

 UKUPNO  15 1 - 

 
 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 
 
Red.br. Naziv radnog mjesta Stvarno stanje 

popunjenosti na 
dan 31.12.2019. 
(na neodređeno 
vrijeme) 

Potreban broj 
službenika i 
namještenika u 
2020. 

Potreban broj 
vježbenika-
volontera u 2020. 
godini 

1. Pročelnik, magistar struke ili 
stručni specijalist ekonomske 
struke 

1 - - 

2. Voditelj odsjeka za 
financijsko i materijalno 
računovodstvo, magistar 

- 1 - 



Službeni glasnik br. 1/20.  Strana 15 

struke ili stručni specijalist 
ekonomske struke 

3. Računovodstveni referent- 
konter, srednja stručna sprema 
ekonomske, upravne ii 
gimnazijske struke 

- - - 

4. Računovodstveni referent- 
analitičar, srednja stručna 
sprema ekonomskog, 
upravnog ili društvenog 
smjera 

1 - - 

5. Računovodstveni referent- 
blagajnik, srednja stručna 
sprema ekonomske, upravne ii 
gimnazijske struke 

1 - - 

6. Računovodstveni referent za 
neprofitne udruge 

- - - 

7. Voditelj odsjeka za proračun, 
VSS 

1 - - 

8. Viši stručni suradnik za 
proračun, VSS 

1 1 - 

 UKUPNO  5 2 - 
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7. 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, 

GOSPODARSKE, DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI 

I STRUČNE POSLOVE 
 

KLASA :  UP/I-551-06/19-01/4 
URBROJ:  2115/01-04-20-4 
Donji Miholjac, 10. veljače 2020. 

     Grad Donji Miholjac, Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i 
stručne poslove, na temelju odredbe članka 39. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku 
(Narodne novine, broj 47/09), u postupku povodom zahtjeva Darka Kneževića iz Donjeg 
Miholjca, Pavla Radića 96, za utvrđivanje prava na sufinanciranje troškova stanovanja, donosi 

 

R J E Š E NJ E 
 
Obustavlja se postupak pokrenut povodom zahtjeva Darka Kneževića iz Donjeg Miholjca, 
Pavla Radića 96, za utvrđivanje prava na sufinanciranje troškova stanovanja. 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Darko Knežević (u daljnjem tekstu: podnositelj)  iz Donjeg Miholjca, Pavla Radića 96 dana 31. 
10. 2019. godine podnio je zahtjev Upravnom odjelu za komunalne, gospodarske, društvene 
djelatnosti i stručne poslove za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova stanovanja. 

 
U tijeku postupka dana 20.11. 2019. godine podnositelju upućen poziv da se javi u Gradsku 
upravu Grada Donjeg Miholjca radi dopune zahtjeva i dostavljanja sve potrebne dokumentacije. 

 
Dana 10.01.2020. podnositelju je ponovno upućen poziv radi dopune zahtjeva i dostavljanja 
sve potrebne dokumentacije, pri čemu je službenika Gradske uprave Grada Donjeg Miholjca 
sin podnositelja zahtjeva izvijestio da je podnositelj zahtjeva preminuo. 
 
Smrtnim listom Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Matični ured Donji 
Miholjac, KLASA:223-04/20-002/37, URBROJ:2158-01-21/31-20-1 od 07. 02. 2020. godine 
utvrđeno je da je Darko Knežević umro 07. 01. 2020. godine. 

 
Prema odredbi članka 39. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, ako u tijeku postupka 
stranka umre ili prestane postojati, postupak se može obustaviti ili nastaviti ovisno o naravi 
upravne stvari koja je predmet postupka, a prema odredbi stavka 2. istog članka, o obustavi 
postupka donosi se rješenje koje se dostavlja nasljednicima, odnosno pravnim slijednicima. 
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S obzirom na to da je u konkretnom slučaju riječ o upravnoj stvari koja je vezana isključivo uz 
osobu podnositelja zahtjeva, koji je umro, zbog čega se postupak ne može nastaviti, valjalo je 
postupak obustaviti u skladu s odredbom članka 39. stavka 2. Zakona o općem upravnom 
postupku. 
 
U postupku nisu poznati pravni nasljednici pa će se Rješenje objaviti u Službenom glasniku 
Grada Donjeg Miholjca sukladno članku 39. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku. 
 
 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU : 
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba nadležnom Upravnom odjelu za imovinsko-pravne 
i opće poslove Osječko-baranjske županije, u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja. 
 

     Žalba se podnosi putem ovog Upravnog odjela,  pismeno i usmeno na zapisnik, a može se 
dostaviti i poštom preporučeno.  

 
Žalba kao i ovo rješenje oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9., stavak 
2., točka 15. Zakona o upravnim pristojbama ( “Narodne novine” br. 115/16). 
 

PROČELNICA: 
Sanja Hatvalić, mag.iur.,v.r. 

 
8. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 335-01/20-01/1 
URBROJ:  2115/01-03-20-02 
Donji Miholjac, 12. veljače 2020. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.), a u svezi 
članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ 
broj  85/15, 121/16, 99/18, 25/19) i članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni 
glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 

R J E Š E N J E 
   

I. 
 
 Ugostiteljskom obrtu TIA, Caffe baru VE-TO iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 10, 
odobrava se produženje radnog vremena: 
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- od 08:00 h– 03:00 h dana 14.02.2020. na dan 15.02.2020.godine zbog obilježavanja 
Valentinova                                      

II. 
 
          Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku 
Grada Donjeg Miholjca”. 
 

GRADONAČELNIK 
 Goran Aladić,dipl.oec.,v.r. 

9. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADONAČELNIK 

 
KLASA: 510-05/19-01/1 
URBROJ: 2115/01-03-20-2 
Donji Miholjac, 09. siječnja 2020. 

 
 Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.) i članka 11. Odluke o izvršavanju proračuna 
Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 
12/19.), a povodom zahtjeva Kliničkog bolničkog centra Osijek, Klinike za psihijatriju, J. 
Hutlera 4, Osijek, gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 
 Kliničkom bolničkom centru Osijek, Klinici za psihijatriju, odobrava se donacija u 
iznosu od 5.000,00 kuna za nabavku uređaja Neurofeedback u svrhu poboljšanja kvalitete 
zdravstvene i socijalne skrbi pacijenata s područja Grada Donjeg Miholjca, kao s područja cijele 
osječko-baranjske županije, osobito onih kojih boluju od PTSP-a. 
 

II. 
 

Utvrđeni iznos novčane pomoći iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se Kliničkom 
bolničkom centru Osijek, Klinici sa psihijatriju na žiro račun otvoren kod Hrvatske narodne 
banke, IBAN: HR1210010051863000160, model i poziv na broj: 65 7587-116-26400, s 
naznakom Klinika za psihijatriju, na teret sredstava proračuna Grada Donjeg Miholjca, s 
Pozicije 255, pomoć obiteljima i kućanstvima (socijalni programi). 
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III. 
 
 Izvršenje ovog Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za proračun i financije Grada 
Donjeg Miholjca. 
 

           GRADONAČELNIK: 
            Goran Aladić,dipl.oec.,v.r. 

 
10. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADONAČELNIK 

 
KLASA: 402-10/20-01/1 
URBROJ: 2115/01-03-20-2 
Donji Miholjac, 20. siječnja 2020. 

 
 Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.) i članka 11. Odluke o izvršavanju proračuna 
Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 
12/19.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 
 Osnovnoj školi „August Harambašić“ iz Donjeg Miholjca, Prilaz stadionu 1a, odobrava 
se financijska pomoć u iznosu od 25.000,00 kuna za kupnju parnog konvekcijskog aparata za 
pripremanje hrane. 

II. 
 

Utvrđeni iznos novčene pomoći iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se Osnovnoj 
školi „August Harambašić“ Donji Miholjac iz proračuna Grada Donjeg Miholjca za 
2020.godinu s pozicije P - 231. 
 

III. 
 
 Izvršenje ovog Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za proračun i financije Grada 
Donjeg Miholjca. 
 

GRADONAČELNIK: 
Goran Aladić,dipl.oec.,v.r. 
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11. 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADONAČELNIK 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
(„Narodne novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08 i 
36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.) Gradonačelnik 
Grada Donjeg Miholjca, d o n o s i  

 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti za provedbu programa 

 obuke neplivača na području Grada Donjeg Miholjca u 2020.godini 

I. 

Zajednica športskih udruga Grada Donjeg Miholjca podnijela je Gradu Donjem Miholjcu 
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za provedbu programa obuke neplivača na području Grada 
Donjeg Miholjca u 2020.godini. 

II. 

Grad Donji Miholjac daje suglasnosti Zajednici športskih udruga Grada Donjeg Miholjca za 
provedbu programa obuke neplivača na području Grada Donjeg Miholjca u 2020.godini. 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,  a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca“. 

 

KLASA:  402-03/20-01/1 
URBROJ: 2115/01-03-20-2 
Donji Miholjac, 21. siječnja 2020.godine 
 

GRADONAČELNIK: 
Goran Aladić, dipl.oec,v.r. 
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12. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADONAČELNIK 

 
KLASA: 402-10/20-01/2 
URBROJ: 2115/01-03-20-2 
Donji Miholjac, 02. veljače 2020. 

 
 Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.) i članka 11. Odluke o izvršavanju proračuna 
Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 
12/19.), a povodom zahtjeva Duga Ane iz Novigrada Podravskog, Gajeva 112, gradonačelnik 
Grada Donjeg Miholjca donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 
 Duga Ani, Gajeva 112 iz Novigrada Podravskog odobrava se iznos od 200,00 kuna za 
pokrivanje djela troška liječenja za dijete Doris Dugu koja boluje od zloćudnog tumora bubrega. 
 

II. 
 

Utvrđeni iznos novčane pomoći iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se za liječenje 
Doris Duge na broj računa: HR8724840083118666638 otvoren kod Raiffeisen banke iz 
proračuna Grada Donjeg Miholjca s Pozicije 255, pomoć obiteljima i kućanstvima (socijalni 
programi). 
 

III. 
 
 Izvršenje ovog Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za proračun i financije Grada 
Donjeg Miholjca. 
 

GRADONAČELNIK: 
Goran Aladić,dipl.oec.,v.r. 
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13. 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 372-01/20-01/1  
URBROJ: 2115/01-03-20-1  
Donji Miholjac, 07. veljače 2020.  
 
Na temelju članka 6. stavak 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne 
novine”, br. 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 5. a Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga 
prostora (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, br. 2/12., 2/13., 5/14. i 8/16.) i članka 31. 
Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, br. 3/09., 7/09., 
2/13., 6/13. i 1/18.), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi  
 

 

Z A K LJ U Č A K 
o kriterijima za određivanje početnog iznosa 

mjesečne zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Zaključkom utvrđuju se kriteriji za određivanje i izračun početnog iznosa mjesečne 
zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca koji se daju u zakup na 
temelju javnog natječaja, kao i u postupcima bez provođenja javnog natječaja sukladno 
odredbama Zakona i podzakonskih akata.  
 

Članak 2. 
 

Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovne prostore određuje se prema površini poslovnoga 
prostora, zonama u kojima se poslovni prostor nalazi i vrstama djelatnosti koje će se u 
poslovnom prostoru obavljati, a utvrđuje se umnoškom površine poslovnoga prostora (po metru 
četvornom) i visine jedinične zakupnine utvrđene ovim Zaključkom.   
 

Članak 3. 
 

Utvrđuju se zone za određivanje početnog iznosa mjesečne zakupnine, kako sljedi: 
- I zona: poslovni prostori koji se nalaze na području Grada Donjeg Miholjca,  
- II zona: poslovni prostori koji se nalaze na području prigradskih naselja Grada Donjeg 
Miholjca.  
 

Članak 4. 
 

Početni iznos zakupnine za zakup poslovnog prostora po m2 prostora, mjesečno, koji se nalazi 
u I zoni, određuje se prema vrstama djelatnosti, i to: 
a) ugostiteljska djelatnost: 30,00 kuna,  
b) trgovačka djelatnost: 20,00 kuna, 
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c) ostale uslužne djelatnosti: 15,00 kuna,  
d) uredska djelatnost: 10,00 kuna,  
e) pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu RH i JLS - e: 5,00 kuna,  
f) upravna tijela državne i područne (regionalne) samouprave: 5,00 kuna,  
g) udruge građana i političke stranke: 2,00 kune,  
h) skladišni prostor: 2,00 kune,  
i) otvoreni poslovni prostor: 2,00 kune,  
j) garaže: 3,00 kune.  

Članak 5. 
 

Početni iznos zakupnine za zakup poslovnog prostora po m2 prostora, mjesečno prema vrstama 
djelatnosti iz članka 4. ovoga Zaključka koji se nalazi u II zoni, utvrñuje se u 50% - tnom iznosu 
od visine zakupnine poslovnoga prostora koji se nalazi u I zoni.  
 

 

Članak 6. 
 

Danom stupanja na snagu ovoga Zaključka prestaje važiti Zaključak o kriterijima za 
određivanje početnog iznosa mjesečne zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada 
Donjeg Miholjca (“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”, broj: 1/!7.). 
 

Članak 7. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca”.  

                                                                                                   
GRADONAČELNIK: 

Goran Aladić,dipl.oec.,v.r. 
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14. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADONAČELNIK 

 
KLASA: 402-10/20-01/3 
URBROJ: 2115/01-03-20-2 
Donji Miholjac, 11. veljače 2020. 

 
 Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.) i članka 11. Odluke o izvršavanju proračuna 
Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 
12/19.), a povodom zahtjeva REGIONALNOG KLUBA IPA OSJEČKO-BARANJSKA, Trg 
Lavoslava Ružičke 1, Osijek, gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 
 REGIONALNOM KLUBU IPA OSJEČKO – BARANJSKA, Trg Lavoslava Ružičke 1 
iz Osijeka, odobrava se donacija u iznosu od 300,00 kuna za nabavku elektroničke opreme 
Klinici za Pedijatriju KBC Osijak u humanitarnom projektu uređenja i opremanja KBC-a Osijek 
u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene i socijalne skrbi najmanjih pacijenata s područja 
Grada Donjeg Miholjca, kao s područja cijele osječko-baranjske županije. 
 

II. 
 

Utvrđeni iznos novčane pomoći iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se 
REGIONALNOM KLUBU IPA OSJEČKO BARANJASKA, na račun otvoren kod Privredne 
banke Zagreb, IBAN: HR7523400091110111498, s naznakom svrha uplate ime projekta „Kuna 
Kilemetar“, na teret sredstava proračuna Grada Donjeg Miholjca, s Pozicije 255, pomoć 
obiteljima i kućanstvima (socijalni programi). 
 

III. 
 
 Izvršenje ovog Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za proračun i financije Grada 
Donjeg Miholjca. 
 

           GRADONAČELNIK: 
            Goran Aladić,dipl.oec.,v.r. 
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S A D R Ž A J 
  GRADSKO VIJEĆE Stranica 

   
1.  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta  

Grada Donjeg Miholjca 
1 

   
2. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom  

društvu Doroslov d.o.o. kod Privredne banke Zagreb d.d. 
i davanje jamstva za ispunjenje preuzetih obveza 

4 

   
3.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju  

proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu 
7 

   
   
   
 GRADONAČELNIK  

   
4. Odluka o sufinanciranju dijela cijene prijevoza redovnih  

učenika srednjih škola za razdoblje siječanj-lipanj  
2020. godine 

8 

   
5. Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti u Gradu  

Donjem Miholjcu 
10 

   
6. Plan prijma u službu u Grad Donji Miholjac za  

2020. godinu 
11 

   
7. Rješenje o obustavi postupka pokrenutog povodom  

zahtjeva Darka Kneževića iz Donjeg Miholjca radi 
utvrđivanja prava na sufinanciranje troškova stanovanja 

16 

   
8. Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskom  

obrtu Tia, caffe baru VE-TO iz Donjeg Miholjca 
17 

   
9. Zaključak o davanju donacije za nabavu uređaja  

Neurofeedback u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene 
zaštite u Kliničkom bolničkom centru Osijek, Klinike  
za psihijatriju 

18 

   
10. Zaključak o davanju financijske pomoći Osnovnoj školi  

„August Harambašić“ iz Donjeg Miholjca 
19 

   
11. Zaključak o davanju suglasnosti za provedbu programa 

obuke neplivača na području grada Donjeg Miholjca u  
2020. godini 

20 

   
12. Zaključak o pokrivanju dijela troškova liječenja za dijete Doris 

Dugu iz Novigrada Podravskog, Gajeva 112.  
21 
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13. Zaključak o kriterijima za određivanje početnog  

iznosa mjesečne zakupnine za poslovne prostore u  
vlasništvu Grada Donjeg Miholjca 

22 

   
14. Zaključak o davanju donacije za nabavku elektroničke 

opreme Klinici za Pedijatriju KBC Osijek u svrhu  
poboljšanja zdravstvene i socijalne skrbi  

23 

   
 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
IZDAJE: Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca 
  Glavni i odgovorni urednik: Sanja Hatvalić, mag.iur.    
  Godišnja pretplata iznosi 300,00 kuna 
  Uplata se vrši na broj računa: HR7425000091808600006   
  Proračun Grada Donjeg Miholjca 
  ŠIFRA: HR68  7811+OIB 
  sa naznakom za:  “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" 
 


