
 
 

Službeni glasnik 
Grada Donjeg 

Miholjca 
 
Godina XXIII.                            Donji Miholjac, 17. travnja 2020.                              Broj  3. 

29. 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADSKO VIJEĆE 

 
Na temelju članka  18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13., 6/13., 1/18. i 1/20.)  i članka 35. stavak 1. Zakona o lokalnoj 
i područnoj ( regionalno) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) , Gradsko vijeće Grada 
Donjeg Miholjca na 26. sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine donijelo je  
 

O DL U K U 
o hitnim mjerama pomoći stanovništvu i pravnim subjektima 

na području Grada Donjeg Miholjca  
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Članak 1.  

 
Ovom se Odlukom, uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili 
određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava 
život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava 
gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu nastalu povodom proglašenja 
epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS – CoV 2, utvrđuju  hitne mjere 
koje se odnose na pomoć stanovništvu i pravnim subjektima na području Grada Donjeg 
Miholjca. 
 

Članak 2.   
 

U svrhu pomoći stanovništvu i pravnim subjektima na području Grada Donjeg Miholjca donose 
se sljedeće  hitne mjere:  

1. Oslobađaju se svi zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca i 
zakupci javnih  površina koji za vrijeme trajanja zabrane obavljanja djelatnosti sukladno 
odredbama Stožera civilne zaštite RH ne obavljaju djelatnost,  plaćanja zakupa 
poslovnog prostora odnosno zakupa javnih površina u razdoblju od 01. 03. 2020.  
godine pa nadalje do dana početka ponovnog obavljanja djelatnosti, 

2. Obustavlja se provođenje svih ovršnih postupaka za nenaplaćena potraživanja prema 
Gradu Donjem Miholjcu za vrijeme trajanja izvanrednih mjera prouzrokovanih 
epidemijom bolesti COVID 19, osim onih kojima prijeti nastup zastare potraživanja, 

3. Sve udruge koje su u zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, 
oslobađaju se plaćanja zakupa poslovnog prostora u razdoblju od 01. 03. 2020. godine 
do prestanka uvedenih mjera zabrane okupljanja, 

4. Obustavlja se obračun zateznih kamata na zakašnjele plaćanja prema Gradu Donjem 
Miholjcu od dana stupanja na snagu ove Odluke do 31.12.2020. godine. 

 
 

Članak 3.  
 

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca i upravna tijela 
Grada Donjeg Miholjca.  
 

Članak 4.  
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca“.  
 
KLASA:  402-01/20-01/5 
URBROJ: 2115/01-01-20-1 
Donji Miholjac,  17. travnja 2020.                                                                           

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA: 

Josip Lukačević, v.r. 
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30. 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADSKO VIJEĆE 

 
 
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18., 
110/18. i 32/20.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13., 6/13., 1/18. i 1/20.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca 
na 26.  sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine donijelo je 
 

O D L U K  U 
o oslobađanju plaćanja komunalne naknade  

i o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade 
 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom, uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili 
određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava 
život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava 
gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu nastalu povodom proglašenja 
epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS – CoV 2, utvrđuju mjere koje se 
odnose na obveznike plaćanja komunalne naknade. 
Za vrijeme važenja mjere propisane ovom Odlukom nastaviti će se sa redovitim aktivnostima. 

 
Članak 2. 

 
Slijedom okolnosti navedenih u članku 1. ove Odluke, svi vlasnici poslovnih prostora i 
neizgrađenog građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti na 
području Grada Donjeg Miholjca oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za prvi kvartal 
2020. godine.  

 
Članak 3.  

 
Dospijeće plaćanja prvog kvartala komunalne naknade za 2020. godinu za sve obveznike 
plaćanja komunalne naknade  prema Gradu Donjem Miholjcu pomiče na datum 01. lipnja 2020. 
godine, 

 
Članak 4. 

 
Dio naplaćenih sredstava komunalne naknade moguće je koristiti i u druge namjene različite 
od namjena za koje se koriste u uobičajenim okolnostima što je potrebno posebno iskazati u 
izvršenju proračuna. 
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Članak 5. 

 
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da posebnim zaključkom propiše način 
postupanja upravnih tijela u provedbi ovih mjera za one situacije koje nisu detaljno propisane 
ovom Odlukom. 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana o dana objave u „Službenom glasniku Grada Donjeg 
Miholjca“.  
 
KLASA:  363-03/20-01/8 
URBROJ: 2115/01-01-20-1 
Donji Miholjac, 17. travnja 2020.                                                         PREDSJEDNIK  
                                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA:  
                                                                                                             Josip Lukačević,v.r.  
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31. 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADSKO VIJEĆE 

 
 
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju  (''Narodne novine'' broj 10/97., 
107/07., 94/13. i 98/19. .) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13., 6/13., 1/18. i 1/20.), Gradsko vijeće Grada Donjeg 
Miholjca na 26. sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine donijelo je  
 
 

O D L U K U  
o oslobađanju plaćanja cijene Dječjeg vrtića 

„Pinokio“ Donji Miholjac 
 

Članak 1.  
 

Oslobađaju se roditelji djece koja su upisana u dječju vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac plaćanja 
svih redovnih programa  dječjeg vrtića za vrijeme trajanja obustave rada ustanove.  
 

Članak 2.  
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Donjeg 
Miholjca“.    

 

KLASA: 601-01/20-01/3 
URBROJ: 2115/01-01-20-1  
Donji Miholjac, 17. travnja 2020.   
 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA: 

Josip Lukačević,v.r. 
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32. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
 
 
Temeljem članaka 42., a u svezi s člankom 67.  Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 
broj 115/16. i 101/17.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“ br. :  3/09., 7/09., 2/13.,  6/13., 1/18. i 1/20.)  te prethodne Suglasnosti 
ministra Financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, 
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinca lokalne i područne  ( regionalne) 
samouprave ( „Narodne novine“ broj: 1/17.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 26.  
sjednici održanoj 17. travnja  2020. godine, donijelo je 

 

O D L U K U  
O  IZMJENAMA I DOPUNAMA  ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA 

GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ broj: 11/19.),  („Narodne novine“ broj: 129/19.) u članku 3. postotak „8%“, 
zamjenjuje se postotkom „5%“.  
 

Članak 2. 
 

Glava II. POREZ NA POTROŠNJU“  briše se.   
Članak 4.,  briše se.  
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Donjeg 
Miholjca“,  a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine, osim odredbi o prirezu porezu na 
dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je ova Odluka 
objavljena u  „Narodnim novinama“. 
 
KLASA:   410-01/20-01/1 
URBROJ: 2115/01-01-20-1 
Donji Miholjac, 17. travnja 2020.                                                            PREDSJEDNIK 
                                                                                                    GRADSKOG VIJEĆA: 

         Josip Lukačević,v.r. 
 

 



Službeni glasnik br. 3/20.  Strana 72 

33. 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADSKO VIJEĆE 

 
 
Na  temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine”, 
broj 10/97 i 107/07 i 94/13) i članka 18 Statuta Grada Donjeg Miholjca  („Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“, broj: 3/09., 7/09., 2/13., 6/13., 1/18. i 1/20), Gradsko vijeće Grada 
Donjeg Miholjca na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 17. travnja  2020. godine d o n o s i  
 

O D L U K U 
o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje 

roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Pinokio „ Donji Miholjac 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića 
„Pinokio“ čiji je osnivač Grad Donji Miholjac.  
 

Članak 2. 
 

Sukladno osiguranim sredstvima za provedbu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 
i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Donjeg Miholjca za svaku kalendarsku 
godinu, predškolska ustanova kojoj je osnivač Grad Donji Miholjac dužna je prioritetno 
provoditi sljedeće programe:  

1. redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 
skrbi djece predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program) usklađen s radnim 
vremenom zaposlenih roditelja,  

2. program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.  
 

Članak 3. 
 

Prioritet prilikom upisa u programe predškolskih ustanova imaju djeca s prebivalištem na 
području Grada Donjeg Miholjca. 
 
Iznimno, ako su zadovoljene potrebe djece s prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca 
za ostvarivanjem prioritetnih programa, predškolska ustanova može upisivati i djecu koja 
nemaju prebivalište na području Grada Donjeg Miholjca.  
 

Članak 4. 
 

Roditelj  odnosno zakonski skrbnik djeteta korisnika usluga s prebivalištem na području Grada 
Donjeg Miholjca dužan je sudjelovati u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica koje ostvaruje 
njegovo dijete ovisno o vrsti i trajanju programa.  
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Roditelji  odnosno zakonski skrbnici djece koja nemaju prebivalište na području Grada Donjeg 
Miholjca plaćaju punu ekonomsku cijenu vrtića.  
 

Članak 5. 
 

Program dječjih vrtića i jaslica organizira se u pravilu za pet radnih dana tjedno, osim za vrijeme 
blagdana.  
U vrijeme ljetnih praznika djeca ostvaruju program kroz rad dežurnih vrtića sukladno rasporedu 
o dežurstvima vrtića. Plaćanje vrtića za tri ljetna mjeseca izvršava se na sljedeći način: 

lipanj – srpanj - kolovoz : ukoliko dijete ne pohađa vrtić a upisano je redoviti program plaća 
akontaciju u iznosu od 100,00 kn  
 
lipanj: ukoliko dijete pohađa vrtić pola mjeseca plaća 50% od cijene odabranog programa  

srpanj i kolovoz- roditelji djece korisnika plaćaju usluge po danima provedenim u vrtiću. 
 

Članak 6. 
 
Redoviti program  
Roditelj  odnosno zakonski skrbnici djeteta Korisnika usluga sudjeluje u cijeni programa 
ovisno o vrsti i trajanju programa dječjih vrtića i jaslica, kako slijedi:  
 
Redni broj VRSTA PROGRAMA Iznos sudjelovanja 

(u kunama) 
1.  10-satni jaslični program  200,00 
2.  10-satni vrtićki program  200,00 
3.  5-iposatni program  125,00 
Roditelji  odnosno zakonski skrbnici s više djece ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u 
cijeni programa 
i to: 
- za drugo dijete u vrtiću roditelj  odnosno zakonski skrbnik sudjeluje s 80 % cijene 
određenog programa; 
- za treće i svako sljedeće dijete roditelj odnosno zakonski skrbnik sudjeluje s 70 % cijene 
određenog programa; 

 
Članak 7. 

 
Oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni programa dječjeg vrtića: 
- djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim 100%-tnim stupnjem invaliditeta, temeljem 
rješenja ovlaštene komisije za utvrđivanje stupnja invaliditeta; 
- djeca bez oba roditelja; 
- djeca čija obitelj koristi stalnu novčanu pomoć Centra za socijalnu skrb , temeljem Rješenja. 
- djeca s teškoćama u razvoju temeljem Rješenja 
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Članak 8. 
 

Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa:  
 
- za dijete samohranog roditelja roditelj sudjeluje s 50% cijene utvrđenog programa ( temeljem 
rješenja)  
- za dijete koje zbog bolesti i to preko 30 dana ne koristi program vrtića, roditelj odnosno 
zakonski skrbnik sudjeluje s 50% cijene utvrđenog programa.  
- za dijete koje zbog bolesti ne koristi program 10 i više dana roditelj odnosno zakonski skrbnik 
plaća 70% cijene vrtića samo uz predočenje ispričnice od nadležnog liječnika koju je dužan 
dostaviti vrtiću do zadnjeg dana u mjesecu  

Članak 9. 

Roditelj  odnosno zakonski skrbnik može koristiti samo jednu olakšicu koja je za njega 
najpovoljnija.  

Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju predškolske ustanove na temelju 
dokumentacije koju dostavljaju roditelji odnosno zakonski skrbnici.  

Članak 10. 

Upravni odjel Grada Donjeg Miholjca nadležan za poslove predškolskog odgoja  utvrđuje pravo 
na oslobađanje, odnosno umanjenje obveze sudjelovanja roditelja odnosno zakonskog skrbnika  
u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica iz članaka 7. i 8. ove 
Odluke.  

Članak 11. 

Program predškole 

Program predškole namijenjen je djeci koja nisu obuhvaćena nekim od organiziranih oblika 
predškolskog odgoja i naobrazbe, a prve sljedeće školske godine kreću u prvi razred osnovne 
škole i  za  djecu s područja Grada Donjeg Miholjca  je besplatan.  

Ako odgojna skupina nije popunjena do propisanog normativa, iznimno se u program predškole 
mogu upisati i djeca koja nemaju prebivalište na području Grada Donjeg Miholjca uz uvjet da 
plaćaju ekonomsku cijenu programa.  

Članak 12. 

Ekonomska cijena  

Kalkuliranu ekonomsku cijenu vrtića sadrži izdatke za dolje navedeno:  
• bruto plaće  
• naknade i materijalna prava djelatnika  
• prehranu djece  
• materijalne izdatke  
• energiju i komunalije  
• tekuće održavanje objekata i opreme  
• prijevoz djece  
• nabavu namještaja i opreme  
• nabavu sitnog inventara  



Službeni glasnik br. 3/20.  Strana 75 

• nabavu potrošnog materijala po potrebi  

Članak 13. 

Ekonomska cijena boravka :  

• za cjelodnevni program iznosi 1.300, 00 kn- od čega se iz proračunskih sredstava osnivača 
izdvaja 1.100,00 kn po djetetu  

• za poludnevni boravak iznosi 650,00 kn – od čega se iz proračunskih sredstava osnivača 
izdvaja 525,00 kn po djetetu  

Članak 14. 

Roditelj odnosno zakonski skrbnik djeteta korisnika usluga dječjeg vrtića odnosno jaslica, 
dužni su sudjelovanje u cijeni programa dječjeg vrtića uplatiti na žiro-račun dječjeg vrtića, 
najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec  

Ako roditelj odnosno zakonski skrbnik ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana od isteka 
zadnjeg dana dospijeća obveze iz stavka 1. ovog članka, dječji vrtić može otkazati pružanje 
usluge, a potraživanje naplatiti aktiviranjem sredstava osiguranja plaćanja ili drugim 
raspoloživim sredstvima.  

Dječji vrtić će također otkazati roditelju odnosno zakonskom skrbniku čije dijete izostaje iz 
vrtića, a roditelj odnosno zakonski skrbnik o razlogu izostanka ne izvijesti u roku od 30 dana 
od početka izostanka.  

Članak 15. 

Roditelj odnosno zakonski skrbnik je dužan obavijestiti dječji vrtić o prekidu korištenja 
usluga najmanje osam dana prije prekida.  

Članak 16. 

Dječji vrtić i roditelj odnosno zakonski skrbnik  djeteta korisnika usluge sklapaju ugovor o 
neposrednim pravima i obvezama u skladu s odredbama ove Odluke te općeg akta dječjeg 
vrtića.  

Članak 17. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA: 551-06/12-05/2, 
URBROJ: 2115/01-01-12-03 od 11. rujna 2012. godine( „službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ br. 6/12.) 

Članak 18. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u “Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca“.  

KLASA:  601-01/20-01/4 
URBROJ: 2115/01-01-20-1 
Donji Miholjac, 17. travnja 2020.                                               PREDSJEDNIK 
                                                                                               GRADSKOG VIJEĆA:  
                                                                                                   Josip Lukačević,v.r. 
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34. 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADSKO VIJEĆE 

  
 

Sporazum temeljem članka 18. stavaka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (''Narodne 
novine'' broj 82/15., 118/18. i 31/20.), a slijedom Odluke o zabrani napuštanja mjesta 
prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (''Narodne novine'' broj 35/20., 39/20. i 
44/20.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ 
br. 03/09., 07/09., 02/13., 06/13., 01/18. i 1/20.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 
svojoj 26.. sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine, donosi  
 
 

O D L U K U  
o zajedničkom organiziranju 

poslova civilne zaštite 
 

Članak 1.  
Ovom Odlukom odobrava  se zajedničko organiziranje  poslova civilne zaštite jedinica lokalne 
samouprave: Grada Donjeg Miholjca i Općina Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina 
i Viljevo.   
 

Članak 2. 
Grad Donji Miholjac  prihvaća zajedničko organiziranje poslova civilne zaštite sa jedinicama 
lokalne samouprave navedenim u članku 1. ove Odluke, a s kojima je prostorno povezan u 
jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike. 
 

Članak 3. 
 

O zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite Grad Donji Miholjac i Općine 
Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo zaključit će sporazum.  
 

Članak 4.  
 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca  za  potpisivanje sporazuma o zajedničkom 
organiziranju poslova civilne zaštite iz članka 3. ove Odluke.  
 
 
 
 
 



Službeni glasnik br. 3/20.  Strana 77 

 
Članak 5. 

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca“.  

KLASA: 810-01/20-01/11 
URBROJ: 2115/01-01-20-1 
Donji Miholjac,  17. travnja 2020.                                                     PREDSJEDNIK 
                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                           Josip Lukačević,v.r. 

35. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 325-03/19-01/3 
URBROJ: 2115/01-01-20-02 
Donji Miholjac, 17. travnja 2020.g. 
 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ br. 3/07, 9/07, 2/13, 6/13 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 26. 
sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine, donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
u povodu razmatranja nacrta Odluke o odvodnji otpadnih voda  

na području aglomeracije Donji Miholjac 
 

 
I. 
 

 Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca prihvaća nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda 
na području aglomeracije Donji Miholjac. 
   
 

II. 
 

Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca predlaže skupštini Osječko baranjske županije 
donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Donji Miholjac u 
sadržaju kako glasi u prilogu ovog Zaključka.  
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                                                              III.  
 

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

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                        Josip Lukačević,v.r. 
 

36. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 325-03/19-01/3 
URBROJ: 2115/01-01-20-03 
Donji Miholjac, 17. travnja 2020.g. 
 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ br. 3/07, 9/07, 2/13, 6/13 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 26. 
sjednici održanoj dana 17. travnja 2020. godine, donosi 

 

Z A K L J U Č A K 
u povodu razmatranja nacrta Odluke o odvodnji otpadnih voda  

na području aglomeracije Magadenovac 
 

I. 
 

 Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca prihvaća nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda 
na području aglomeracije Magadenovac. 
   

II. 
 

Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca predlaže skupštini Osječko baranjske županije 
donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Magadenovac u sadržaju 
kako glasi u prilogu ovog Zaključka.  

 
                                                              III.  
 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku 

Grada Donjeg Miholjca“ 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                        Josip Lukačević,v.r. 
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37. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
 
 
KLASA: 402-10/20-01/10 
URBROJ: 2115/01-03-20-2 
Donji Miholjac, 01. travnja 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. 
 
 UDRUZI GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ, Palmotićeva 25, Zagreb, 
odobrava se financijska pomoć od 15.000,00 kuna za pomoć građanima za saniranje šteta 
nastalih kao posljedica potresa. 

II. 
 

Utvrđeni iznos novčene pomoći iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se UDRUZI 
GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ na račun broj: HR6923400091511555516 otvoren 
kod Privredne banke Zagreb, s pozivom na broj 750, s pozicije P-11 ( Ostale tekuće donacije – 
proračunska pričuva gradonačelnika). 
 

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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___________________________________________________________________ 
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" 


