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96. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 944-01/16-01/3    
URBROJ: 2115/01-01-16-2 
Donji Miholjac, 28. lipnja 2016. 
 
           Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11., 18/13. - 
vjerodostojno tumačenje, 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 4. Zakona o ureñivanju 
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih grañevina (“Narodne novine”, 
broj: 80/11.), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 
146/08., 38/09., 153/09., 90/10. - Odluka, 143/12., 152/14. i 81/15. - pročišćeni tekst) i 
članka 18. Statuta grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik grada Donjeg Miholjca“, br. 
3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 25. sjednici 
održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donosi 
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O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra u op ćoj uporabi 

 
Članak 1. 

 
         Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste, 
zemljišnoknjižnog vlasnika Grada Donjeg Miholjca, na nekretnini upisanoj u zk.ul.broj. 
3425, u k.o. Donji Miholjac, označenoj kao k.č.br. 1124/10, ureñeno zemljište u mjestu, 
ukupne površine 49 m2, namjenjene za izgradnju elektroenergetske grañevine TS 
10(20)/0,4 kV Donji Miholjac 53, sukladno Urbanističkom planu ureñenja Industrijske 
zone Donji Miholjac i Glavnom projektu - Mapa II, pod oznakom: 178/14, izrañenom po 
HEP-Operator distribucijskog sustava, d.o.o., Zagreb, Distribucijsko područje 
Elektroslavonija Osijek, prosinca 2014. godine. 
 

Članak 2. 
 

           Utvrñuje se da je nekretnina iz članka 1. ove Odluke, izgubila značaj javnog dobra 
u općoj uporabi - nerazvrstane ceste, te predstavlja nekretninu planiranu za izgradnju 
grañevine iz članka 2. Odluke.  

Članak 3. 
 
           Općinski sud u Osijeku, Zemljišnoknjižni odjel Donji Miholjac, izvršit će provedbu 
ove Odluke u zemljišnim knjigama, na način da će na predmetnoj nekretnini iz članka 1. 
ove Odluke brisati javno dobro u općoj uporabi - nerazvrstane ceste zemljišnoknjižnog 
vlasnika Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, Donji Miholjac. 

 
Članak 4. 

 
          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
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97. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 932-07/16-01/1    
URBROJ: 2115/01-01-16-2 
Donji Miholjac, 28. lipnja 2016. 
 
           Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11., 18/13. - 
vjerodostojno tumačenje, 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 4. Zakona o ureñivanju 
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih grañevina (“Narodne novine”, 
broj: 80/11.), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 
146/08., 38/09., 153/09., 90/10. - Odluka, 143/12., 152/14. i 81/15. - pročišćeni tekst) i 
članka 18. Statuta grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik grada Donjeg Miholjca“, br. 
3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 25. sjednici 
održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donosi 

 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra u op ćoj uporabi  

 
Članak 1. 

 
           Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste na 
novoformiranim katastarskim česticama upisanim u zk.ul.broj. 3424, u k.o. Donji 
Miholjac, zemljišnoknjižnog vlasnika Grada Donjeg Miholjca, kako sljedi: 
 
- dio k.č.br. 4305/1, PUT RANČARI, pod novom oznakom k.č.br. 4305/4, površine 478 m2, 
- dio k.č.br. 4305/3, PUT RANČARI, pod novom oznakom k.č.br. 4305/5, površine  
  392 m2.  
 

Članak 2. 
 
             Ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste iz članka 1. 
ove Odluke utvrñuje se u svrhu izgradnje grañevine „JUŽNA OBILAZNICA GRADA 
DONJEG MIHOLJCA“ - II faza izgradnje, temeljem Parcelacijskog elaborata izrañenog 
po Projektnom birou, Palmotićeva 45, Zagreb, a sukladno s lokacijskoj dozvoli izdanoj od 
strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva, KLASA: UP/I-350-
05/09-01/41, URBROJ: 531-06-2-1-09-38 KM, od 07. rujna 2009. godine.  
 

Članak 3. 
 
             Utvrñuje se da su nekretnine iz članka 1. ove Odluke, izgubile značaj javnog 
dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste, te predstavljaju nekretnine planirane za 
izgradnju grañevine iz članka 2. Odluke.  
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Članak 4. 

 
              Općinski sud u Osijeku, Zemljišnoknjižni odjel Donji Miholjac, izvršit će provedbu 
ove Odluke u zemljišnim knjigama, na način da će na predmetnim nekretninama iz članka 
1. ove Odluke brisati javno dobro u općoj uporabi - nerazvrstane ceste zemljišnoknjižnog 
vlasnika Grada Donjeg Miholjca i kao novoga vlasnika označenih nekretnina upisati 
Republiku Hrvatsku. 
 

Članak 5. 
 
         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
 

98. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA:  UP/I-612-01/16-01-/1 
URBROJ:  2115/01-01-16-01 
Donji Miholjac, 28. lipnja 2016. 
 
           Na temelju članka 39. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 
29/97, 47/99. i 35/08.), članka 26. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 
5/98, 104/00. i 69/09.), članka 15. Statuta Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca i 
članka 18. Statuta grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik grada Donjeg Miholjca“, br. 
3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 25. sjednici 
održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donosi 

 

O D L U K U 
o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice Grada D onjeg Miholjca  

 
Članak 1. 

 
 Marina Rendulić iz Donjeg Miholjca, A.Harambašića 11., OIB 05522461512 
diplomirana knjižničarka i profesorica hrvatskog jezika i književnosti, s ukupno 9 godina 
radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za stručnog suradnika – školski knjižničar 
imenuje se za ravnateljicu Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca, na vrijeme od 4 
(četiri) godine. 
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Članak 2. 
 
            Imenovana ravnateljica stupa na dužnost 01. listopada 2016. godine. 
 

Članak 3. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca“.  
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Na sjednici održanoj 22. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine, Gradsko 
vijeće Grada Donjeg Miholjca raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 
Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca, KLASA: 612-01/16-01/6, URBROJ: 2115/01-
01-16-2. 
 Natječaj je bio objavljen u „Glasu Slavonije“ 26. travnja 2016. godine. Rok za 
podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objave natječaja i trajao je do 11. svibnja 
2016. godine. U otvorenom roku za primanje prijava pravodobno je zaprimljeno 5 (pet) 
prijava. Prijave su otvorene i razmatrane na sjednici Natječajnog povjerenstva, 
imenovanog Odlukom o osnivanju i imenovanju Natječajnog povjerenstva za izbor 
ravnatelja/ice Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca KLASA: 612-01/16-01/7, 
URBROJ: 2115/01-01-16-1 od 22. ožujka 2016. godine, održane dana 13. lipnja 2016. 
godine.  
 Prijave su podnijeli: Tamara Jozinović iz Belišća, Marina Rendulić iz Donjeg 
Miholjca, Kristina Svalina iz Zagreba, Boris Kiš iz Osijeka i Marijana Pañen Jurišić iz 
Našica. 
 Temeljem priložene dokumentacije utvrñeno je da dva kandidata, i to: Tamara 
Jozinović iz Belišća i Kristina Svalina iz Zagreba ne udovoljavaju uvjetima natječaja, a da 
su potpune i uredne prijave podnijeli, odnosno da u cijelosti ispunjavaju uvjete odreñene 
natječajem kandidati: Marina Rendulić iz Donjeg Miholjca, Boris Kiš iz Osijeka i Marija 
Pañen Jurišić iz Našica.  
 
 
 Sukladno članku 15. Statuta Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca od 22. 
ožujka 2007. godine Natječajno povjerenstvo je kompletnu dokumentaciju sa zapisnikom 
sa sjednice Povjerenstva dostavilo na daljnju provedbu Gradskom vijeću Grada Donjeg 
Miholjca. 
 Slijedom iznijetog, nakon rasprave i glasovanja većinom glasova nazočnih 
članova Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 
 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor pred 
Upravnim sudom u Osijeku u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.  
 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG 

VIJEĆA: 
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
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99. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
    
KLASA: 400-04/16-01/1 
URBROJ:  2115/01-01-16-10 
Donji Miholjac,  28. lipnja 2016. godine 
 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“ br. 3/07, 9/07, 2/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 
25. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K  
 

I. 
 
 

 Prihvaća se izvješće o ostvarenju Proračuna Grada Donjeg Miholjca za razdoblje 
01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine. 

 
II. 

  
 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“. 
 
 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

             GRADSKO VIJEĆE 
    
KLASA: 400-04/16-01/01 
URBROJ:  2115/01-01-16-09 
Donji Miholjac, 28. lipnja 2016.  
 
 

FINANCIJSKI REZULTAT 
 

01. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2016. GODINE 
 
1. Prihodi poslovanja 

Rashodi poslovanja 
Višak prihoda poslovanja 

3.096.560,59 
2.452.000,90 

644.559,69 

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 
Manjak prihoda od nefinancijske imovine 

16.260,99 
756.607,29 
739.346,30 

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 
Manjak primitaka od financijske imovine i obveza 

0,00 
166.383,06 
166.383,06 

4. Ukupni prihodi i primici 
Ukupni rashodi i izdaci 
Manjak prihoda i primitaka 
 
Manjak prihodi i primitaka – preneseni 
Manjak prihoda i primitaka 

3.112.821,58 
3.373.991,25 

261.169,67 
 

5.255.173,84 
5.516.343,51 
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100. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
    
KLASA: 022-06/16-01/2 
URBROJ:  2115/01-01-16-01 
Donji Miholjac,  28. lipnja 2016.  
 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“ br. 3/07, 9/07, 2/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 
25. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K  
 o  prihva ćanju Izvješ ća o radu gradona čelnika za razdoblje  

od 01.07.2015. do 31.12.2015. godine 
 

I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2015.-
31.12.2015. godine   

 
II. 
 

 Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2015.-31.12.2015. godine 
prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 
 

III. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“. 
 
 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG  

VIJEĆA: 
Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r. 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 
      OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
             GRAD DONJI MIHOLJAC 
                 GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 022-06/16-01/1 
URBROJ: 2115/01-03-16-1 
U Donjem Miholjcu, 15. lipnja 2016. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne 
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.), a 
u svezi s člankom 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i članka 
31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ( „ Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. br. 
3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.),  podnosim 

 

I Z V J E Š Ć E 
o radu gradona čelnika Grada Donjeg Miholjca za  

razdoblje od 01. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015.  godine  
 
 
I. UVODNI DIO 
 
 Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. ), 
utvrñeno je da gradonačelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave.  

Sukladno članku 48. spomenutog Zakona gradonačelnik: 
1. priprema prijedloge općih akata, 
2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, 
3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad, 
4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, 
5. odlučuje o stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom 
jedinice i posebnim propisima, 
6. imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka  
7. obavlja i druge poslove utvrñene zakonom i statutom. 
Odredbom članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 109/07.) stupio na snagu 15. travnja 2009., 
dosadašnja točka 5. postala je točka 6. 
U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka, gradonačelnik, može odlučivati o visini pojedinačne 
vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 
u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju 
ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik, gradonačelnik 
odnosno župan može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 
70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuñivanje 
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nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu 
jedinice i provedeno u skladu sa zakonom. 
O stjecanju i otuñivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od 
vrijednosti utvrñenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje predstavničko tijelo jedinice lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave. 
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka, gradonačelnik, dužan je 
dostaviti predstavničkom tijelu u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu 
jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. 
 
Nadležnosti gradonačelnika utvrñene su i člankom 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca  
(„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13. .), kako slijedi: 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,  
- utvrñuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,  
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu 
  sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, 
- odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina Grada Donjeg Miholjca čija 
  pojedinačna vrijednost na prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka utvrñenih u godini  
  koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuñivanju pokretnina i nekretnina,    
  a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuñivanje planirano u proračunu i  
  provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 
- upravlja prihodima i rashodima Grada,  
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada, 
- brine se o tekućoj likvidnosti gradskog proračuna i poduzima mjere za osiguranje  
  likvidnosti,  
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom  
  izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje  
  ustanova kojih je osnivač Grad, u iznosu do 500.000,00 kuna  
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada, 
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,  
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,  
- utvrñuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,  
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju  
  obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,  
- može povjeriti izradu urbanističkih planova ureñenja i obavljanja drugih poslova  
  prostornog ureñenja Zavodu za prostorno ureñenje velikog grada,  
- obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje  
  nekretninama,  
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,  
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje  
  komunalnih djelatnosti,  
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,  
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje  
  komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,  
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,  
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa  
  održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne  
  infrastrukture za prethodnu godinu,  
- utvrñuje uvjete, mjerila i postupak za odreñivanje reda prvenstva za kupnju stana iz  
  programa društveno poticane stanogradnje,  
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup  
  poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća  
  o poslovnim prostorima,  
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- organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provoñenju i  
  poduzimanju mjera za unapreñenje zaštite od požara,  
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz  
  samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni  
  Gradu,  
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne  
  uprave,  
- daje mišljenja o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,  
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,  
- radi proučavanja i razmatranja pojedinih područja iz svoje djelatnosti, pripremu i  
  predlaganje odluka i drugih akata osniva stalna i povremena savjetodavna i druga 
  radna tijela,  
- donosi odluke o početku postupka javne nabave,  
- obavlja i druge poslove predviñene ovim Statutom i drugim propisima. 

Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje 
iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno 
izvještajno razdoblje. 

 U izvještajnom razdoblju gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, u okviru svog 
djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga grada koji su mu 
povjereni zakonom, utvrñivao je prijedloge općih akata koje donosi gradsko vijeće, 
davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje gradskom  vijeću upute drugi 
ovlašteni predlagači, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata gradskog vijeća, 
prostornih i urbanističkih planova te drugih akata gradskog vijeća, upravljao 
nekretninama i pokretninama u vlasništvu grada kao i prihodima i rashodima grada, 
utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna grada, usmjeravao djelovanje upravnih odjela 
Grada Donjeg Miholjca u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada nadzirao 
njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Grada i aktima 
Vijeća. 
 
 Provedbu navedenih zadaća, gradonačelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima 
i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti 
gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, kao i kroz rad upravnih odjela  Grada. 
 
 
II.  DJELOVANJE GRADONA ČELNIKA 
 

Djelovanje Gradonačelnika odvijalo se je kroz rad Upravnog odjela za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove i Upravnog odjela za proračun i 
financije koji su i tehnička osnova rada gradonačelnika. 
 
 
1. U podru čju financija  
 

Gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz 
izradu i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem 
proračuna, voñenje računovodstva proračuna, voñenje propisanih poslovnih knjiga, 
prikupljanje prihoda koji pripadaju Gradu te druge poslove i aktivnosti vezane za 
financijsko poslovanje Grada, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrñenih Zakonom o lokalnoj 
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i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Grada Donjeg Miholjca. 
 
 
Prora čun 
 

Praćenje realizacije i donošenje proračuna obavljeno je u zadanim rokovima.  
 
Nastojalo se transparentno prikazati kvartalna izvršenja proračuna.  

 
Prihodi  
 

Vodilo se računa o prihodima i njihovom trošenju. Nastojalo se pored mjerljivih 
financijskih efekata, podići opći stupanj odgovornosti svih fizičkih i pravnih osoba za 
podmirenje financijskih obveza prema Gradu, a isto tako pokušavalo se podmiriti sve 
obveze Grada prema svojim dobavljačima i smanjiti dospjela a nepodmirena 
potraživanja .  

Prihodi od poreza do  kraja 2015. godine ostvareni su u iznosu od 7.132.046,94  
kn, a povrat poreza za 2015. godinu  iznosio je 1.750.090,29 kn. 
 
Likvidnost 
 

Posebnu pažnju u izvještajnom razdoblju  posvetio sam likvidnosti Grada. 
Nastojali smo sve obveze platiti u ugovorenim rokovima, a sukladno ostvarenim 
prihodima proračuna.  
 
 
Imovina 
 

Sa stanjem 31. 12. 2015. godine  popisana je sva imovina od strane komisije koju 
sam imenovao.  
 
Revizija i prora čunski nadzor 

 
Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja obavljali su se i poslovi proračunskog 

nadzora u obliku svakodnevnog nadzora svih akata koji su predmetom razmatranja 
gradonačelnika  ili su predmet donošenja odluka i to sa stajališta proračunskog 
financiranja. 
 
 
3. U podru čju urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša 
 

Kao gradonačelnik obavljao sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta 
ureñenja prostora, gospodarenje prostorom Grada kroz ureñenje prostora i zemljišta, 
kao i poslove koji se odnose na skrb i unapreñivanje okoliša.  

U izvještajnom razdoblju provedena je javna nabava za izgradnju svlačionica u 
Sv. ðurñu i sklopljen je Ugovor o grañenju  s tvrtkom ZITEX d.o.o. Donji Miholjac kao 
najboljim ponuditeljem. Vrijednost ugovora je 981.694,46 kn bez PDV-a. U  tijeku su 
postupci za dobivanje grañevinskih dozvola za javnu rasvjetu u Vukovarskoj ulici, 
izgradnju nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima, a u izradi je i projektno-tehnička 
dokumentacija za izgradnju društvenog doma u Podgajcima Podravskim. 
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4. U podru čju komunalnog gospodarstva  
 
Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djel atnosti: 
 

- opskrbu pitkom vodom 
- održavanje čistoće 
- odlaganje komunalnog otpada 
- održavanje javnih površina 
- stanje javne rasvjete 
- stanje sustava odvodnje oborinskih voda 

          
Komunalni doprinos i komunalna naknada su izvorni prihodi Grada namijenjeni za 

gradnju i održavanje komunalne infrastrukture. Od komunalne naknade u izvještajnom 
razdoblju ostvareno je 219.453,86 kn.  

Ukupno je obrañeno 58 zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa, od toga je 53 
zahtjeva vezano za postupak zadržavanja u prostoru nelegalno izgrañenih grañevina. 
Obračunato je ukupno 262.839,76 kuna komunalnog doprinosa. 

Što se tiče  naknade za legalizaciju nezakonito izgrañenih grañevina u 
izvještajnom razdoblju riješeno je 223 zahtjeva. Naknada za zadržavanje u prostoru 
nelegalno izgrañenih zgrada zajednički je prihod Republike Hrvatske, Osječko-baranjske 
županije i Grada Donjeg Miholjca. Udio Grada u financiranju je 30%. 

Radi zakonitog korištenja ovih sredstava, praćene su potrebe za gradnjom i 
održavanjem komunalne infrastrukture te način i opseg naplate ovih prihoda. Razmatrani 
su zahtjevi obveznika u pogledu oslobañanja od plaćanja, odgode plaćanja, načina 
plaćanja  komunalne naknade. 

U izvještajnom razdoblju, poslano je 5 opomena za podmirenje duga komunalne 
naknade, i pokrenuto je  i 11  ovršnih postupaka.  
 
 
 
5.  U podru čju prometa i infrastrukture 
 
Redovno se vrši : 

- održavanje nerazvrstanih cesta  
- održavanje pješačkih staza, nogostupa  
- praćenje stanja prometa u Gradu  i prometnog sustava,  

 
 
6. U podru čju poljoprivrede  
 

Stupanjem na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, nadležnost za 
raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem pripala je Agenciji za poljoprivredno 
zemljište. Budući da nisu donesena Odluke po raspisanim natječajima za zakup i 
prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta koji su se provodili po prijašnjem Zakonu o 
poljoprivrednom zemljištu, sa dosadašnjim zakupcima odnosno posjednicima zaključeni 
su ugovori o privremenom raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem.  

Na snazi je 49 Ugovora iz zaključenih 2013. godine na rok od 5 godina.  
Grad Donji Miholjac  inicirao je u Agenciji za poljoprivredno zemljište raspisivanje 

javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
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Hrvatske za one katastarske čestice za koje je ugovor o zakupu istekao ili je otkazan, 
meñutim javni pozivi još nisu objavljeni.  

Prihodi od poljoprivrednog zemljišta ostvareni su u iznosu od 2.022.684,19 kn.  
U suradnji s Osječko-baranjskom županijom provodi se program kontrole plodnosti tla 

na obiteljskim gospodarstvima,a Grad Donji Miholjac samostalno provodi projekt 
sufinanciranja osiguranja usjeva od mogućih šteta u poljoprivredi. 
 
 
 
7. U podru čju gospodarenja poslovnim prostorom i drugim prosto rima 

u   vlasništvu Grada 
 

U izvještajnom razdoblju nije bilo raspisivanih javnih natječaja za davanje u zakup 
poslovnog prostora ili drugih prostora u vlasništvu Grada. Poslane su opomene 
dosadašnjim korisnicima koji imaju nepodmirene obveze na ime najma prema Gradu i 
pokrenuti su postupci za prisilnu naplatu  potraživanja na ime korištenja poslovnog 
prostora. 
 
 
8. U podru čju odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i 

osnovnog školstva 
  

Prvi put ove godine  Grad Donji Miholjac financirao je prijevoz djece predškolskog 
uzrasta- polaznika male škole,  u iznosu od 26.550,00 kn.  

U izvještajnom razdoblju  Grad Donji Miholjac stipendirao je 44 studenta s 
mjesečnim kreditom u iznosu od 500,00 kn. 

Grad Donji Miholjac sufinancira cijenu mjesečne karte za srednjoškolce, za što je  
utrošeno 199.668,80 kn. 
 
9.    U podru čju kulture 
 

Grad Donji Miholjac kontinuirano prati i financijski pomaže rad kulturnih udruga i 
pokrovitelj je svih manifestacija iz područja kulture koje se organiziraju na području 
Grada.  

Ukupno je na rad kulturnih udruga uključujući i Narodnu knjižnicu i Centar za 
kulturu,  informiranje i civilni sektor  utrošeno u izvještajnom razdoblju 509.549,70 kn. 
 
 
10. U podru čju sporta 
 

Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja športa 
na području Grada Donjeg Miholjca. Financijski smo pomagali rad: svih športskih udruga 
koje djeluju  na području Grada Donjeg Miholjca i rad Nogometnog središta Donji 
Miholjac.  

Za šport je u izvještajnom razdoblju  utrošeno 527.673,33 kn. 
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11. U podru čju socijalne skrbi i zdravstva 
 

Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potreba grañana 
u području socijalne skrbi i zaštite zdravlja primjenom mjera i brigom za socijalno 
ugrožene gañane. 

Socijalni program Grada Donjeg Miholjca obuhvaća pomoći obiteljima ( 
jednokratne pomoći, sufinanciranje troškova stanovanja),  pomoć za opremanje   
novoroñenčeta, i sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatskog crvenog križa, 
Gradskog društva crvenog križa Donji Miholjac.  

Podneseno je 30 zahtjeva za isplatu pomoći za novoroñeno dijete za što je 
utrošeno 90.000,00 kn. 

 Podneseno je 168 zahtjeva za isplatu jednokratne pomoći, a za 39 osoba  
sufinancirani su troškovi stanovanja (struja, voda, plin, odvoz smeća, najamnina). Za 
pomoć socijalno ugroženim obiteljima utrošeno je 167.790,73 kn.  

Sufinancirani su i troškovi nabavke novih udžbenika u školskoj 2015/2016. godini 
za učenike prvih razreda osnovne škole ( 80 učenika) na što je utrošeno 32.000,00 kn. 

Grad Donji Miholjac započeo je ove godine s novim programom – financiranje 
troškova školske kuhinje za djecu iz socijalno ugroženih obitelji, a radi se o 19 korisnika.  

Grad Donji Miholjac je u izvještajnom razdoblju financirao djelatnosti Hrvatskog 
crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac na što je utrošeno ukupno 
85.009,91 kn.  

Sufinancirali su se i programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata  na što je 
utrošeno 9.270,04 kn. 
 
12. U podru čju zaštite i spašavanja 
 
U izvještajnom razdoblju doneseni su slijedeći akti 
-  Godišnja analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Donjeg 
Miholjca za 2015. godinu  
-Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Donjeg Miholjca u 2016. 
godini  
 
3. Zapošljavanje i javni radovi  
 
 U projektu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa“ u izvještajnom razdoblju bilo je zaposleno 15 vježbenika- 
vježbenika. Vježbenicima-volonterima HZZ isplaćuje mjesečnu naknadu u iznosu od 
2.400,00 kn i uplaćuje obvezne doprinose za plaću. Pokrenut je postupak za prijem na 
stručno osposobljavanje novih 5 vježbenika od čega 2  magistra struke grañevinskog i 
pravnog ili ekonomskog smjera, 1 stručni provstupnik i 2 osobe sa srednjom stručnom 
spremom ekonomskog smjera. Na javni poziv nije bilo prijava osoba sa završenim 
akademskim zvanjem magistra struke te je izvršen odabir  1 vježbenika –stručni 
pvostupnik i 2 vježbenika sa srednjom stručnom spremom. Izrañen je Program javnih 
radova i dostavljen na suglasnost Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, meñutim za 
program javnih radova bila su već utrošena sva sredstva planirana u proračunu 
Republike Hrvatske za 2015. godinu te se u program nismo mogli uključiti. 
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III. ZAKLJU ČAK 
 

Podneseno Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Donjeg Miuholjca za razdoblje 
od 01. srpnja 2015.  godine do 31. prosinca 2015. godine sadrži prikaz poslova i 
zadataka iz nadležnosti gradonačelnika  kao izvršnog tijela Grada Donjeg Miholjca iz 
područja  lokalne samouprave, a samim time i zadovoljavanje potreba grañana. 
  

Gradonačelnik je,  uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu  službi u Gradu 
Donjem Miholjcu, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao u 
izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati 
uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Grada Donjeg 
Miholjca te je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu voñenja 
izvršnih poslova Grada Donjeg Miholjca kao jedinice lokalne samouprave, u izvještajnom 
razdoblju. 
 
 

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač dipl.ing.grañ.,v.r. 
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101. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
    
KLASA: 351-01/16-01/2 
URBROJ:  2115/01-01-16-02 
Donji Miholjac,  28. lipnja 2016. godine 
 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“ br. 3/07, 9/07, 2/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 
25. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K  
 

I. 
 

 Ne prihvaća se pismo namjere upućeno od strane AVIARIUM d.o.o. Donji 
Miholjac, Industrijska zona Janjevci 6. za korištenje i upravljanje reciklažnim dvorištem 
tvrtke Doroslov d.o.o. Donji Miholjac. 

 
II. 

  
 U svrhu učinkovite zaštite okoliša i iskoristivosti otpada Grad Donji Miholjac 
razmotrit će mogućnost osiguranja funkcioniranja još jednog reciklažnog dvorišta na 
području Grada Donjeg Miholjca. 
 

III. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“. 
 
 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG 

 VIJEĆA: 
Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r. 
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102. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
    
KLASA: 400-07/16-01/1 
URBROJ:  2115/01-01-16-02 
Donji Miholjac,  28. lipnja 2016.  
 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“ br. 3/07, 9/07, 2/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 
25. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K  
 o  prihva ćanju Izvješ ća o poslovanju Radia Donji Miholjac za 

2015. godinu 
 

I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o poslovanju Radia Donji Miholjac za 2015. godinu. 
 

II. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“. 
 
 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG 

 VIJEĆA: 
Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r. 
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103. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
    
KLASA: 400-05/16-01/3 
URBROJ:  2115/01-01-16-02 
Donji Miholjac,  28. lipnja 2016. godine 
 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“ br. 3/07, 9/07, 2/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 
25. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K  
 o  prihva ćanju Izvješ ća o radu Miholja čkog poduzetni čkog centra, 

Lokalne razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac za 2015. godinu 
 

I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne razvojne 
agencije d.o.o. Donji Miholjac za 2015. godinu 

 
II. 
 

  
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“. 

 
 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG 

 VIJEĆA: 
Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r. 
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104. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 372-01/16-01/1 
URBROJ: 2115/01-03-16-3 
Donji Miholjac, 06. lipnja 2016. 
 

  
           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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15. - ispravak) i članka 
31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, br. 3/09., 
7/09., 2/13. i 6/13.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi 
 

O D L U K U  
o dodjeli na privremeno korištenje poslovnoga prost ora 

u Donjem Miholjcu, Trg Ante Star čevića 2 
 Udruzi PRIJATELJI SVETOG MARTINA, 

Trg slobode 16 a, Beli Manastir 
 

Članak 1. 
 

           Udruzi PRIJATELJI SVETOG MARTINA, Trg sl obode 16 a, 31300 Beli 
Manastir, OIB: 61912566333, dodjeljuje se na privremeno korištenje poslovni prostor u 
vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, koji se nalazi u prizemlju dijela stambeno-poslovne 
zgrade, u Donjem Miholjcu, Trg Ante Starčevića 2, izgrañene na k.č.br. 766, zk.ul.broj. 
2498, k.o. Donji Miholjac, a sastoji se od poslovnog prostora, ureda i sanitarnog čvora, 5. 
etaža u 724/10000 dijela nekretnina, ukupne površine 54,65 m2, s pravom korištenja 
zajedničkih dijelova, ureñaja i zemljišta za redovnu uporabu poslovnoga prostora i 
zgrade. 

 
Članak 2. 

 
 Predmetni poslovni prostor označen u članku 1. ove Odluke, dodjeljuje se 
imenovanome korisniku na odreñeno vrijeme od 1 (jednu) godinu, bez plaćanja 
naknade, počevši od dana sklapanja ugovora o dodjeli na privremeno korištenje 
poslovnoga prostora, u svrhu obavljanja djelatnosti otvaranja socijalne trgovine s ciljem 
pomoći socijalno ugroženim grañanima, podjelom prehrambenih proizvoda i higijenskih 
potrepština. 
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Članak 3. 
 
           Imenovani korisnik obvezuje se plaćati sve troškove uzrokovane korištenjem 
označenoga poslovnoga prostora: režijske i druge troškove, kao i troškove redovnog i 
izvanrednog održavanja poslovnoga prostora i zgrade, u vrijeme njihove dospjelosti. 
 

Članak 4. 
                                          
          Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada Donjeg 
Miholjca, a na temelju odredaba ove Odluke, s Udrugom PRIJATELJI SVETOG 
MARTINA, Trg slobode 16 a, 31300 Beli Manastir, zaključi ugovor o dodjeli na 
privremeno korištenje predmetnoga poslovnoga prostora.  

 
Članak 5. 

 
          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 
                                                                                         GRADONAČELNIK: 
                                    Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Službeni glasnik br. 6/16.                                                          Strana 402 
 

105. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/16-01/56 
URBROJ: 2115/01-03-16-02 
Donji Miholjac, 16. lipnja 2016. 
 
 
 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. i 6/13.), a u 
svezi članka 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 
138/06., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10) gradonačelnik Grada Donjeg 
Miholjca donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

I. 
 

 „LAGUNA M“, Obrt za ugostiteljstvo, vl. Marko Matović iz Donjeg Miholjca, može 
poslovati u ugostiteljskom objektu Caffe bar „LAGUNA M“ iz Donjeg Miholjca, 
Kolodvorska 23, 
od 07,00 - 04,00 u dan 17.06.2016. na 18.06.2016. godine – party povodom početka 
ljeta. 
od 07,00 - 04,00 u dan 18.06.2016. na 19.06.2016. godine – povodom proslave 
roñendana. 
 

II. 
 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r. 
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106. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
 
KLASA: 335-01/16-01/58 
URBROJ: 2115/01-03-16-02 
Donji Miholjac, 30. lipnja 2016. 
 
  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. i 
6/13.), a u svezi članka 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ 
broj 138/06., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10) gradonačelnik Grada Donjeg 
Miholjca donosi 
 

R J E Š E NJ E 
 

I. 
 
 „LAGUNA M“, Obrt za ugostiteljstvo, vl. Marko Matović iz Donjeg Miholjca, može 
poslovati u ugostiteljskom objektu Caffe bar „LAGUNA M“ iz Donjeg Miholjca, 
Kolodvorska 23 u dane: 
od 07,00 - 04,00 u dan 01.07.2016. na 02.07.2016. godine – ljetni party. 
od 07,00 - 04,00 u dan 02.07.2016. na 03.07.2016. godine – ljetni party. 
 

II. 
 

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

 
GRADONAČELNIK: 

Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r. 
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107. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/16-01/59 
URBROJ: 2115/01-03-16-02 
Donji Miholjac, 08. srpnja 2016. 
 
  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. i 
6/13.), a u svezi članka 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ 
broj 138/06., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg 
Miholjca donosi 
 

R J E Š E NJ E 
 

I. 
 
 „LAGUNA M“, Obrt za ugostiteljstvo, vl. Marko Matović iz Donjeg Miholjca, može 
poslovati u ugostiteljskom objektu Caffe bar „LAGUNA M“ iz Donjeg Miholjca, 
Kolodvorska 23 u dane: 
od 07,00 - 04,00 u dan 08.07.2016. na 09.07.2016. godine – povodom proslave 
roñendana. 
od 07,00 - 04,00 u dan 09.07.2016. na 10.07.2016. godine – povodom proslave 
roñendana. 
 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r. 
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108. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/16-01/60 
URBROJ: 2115/01-03-16-02 
Donji Miholjac, 14. srpnja 2016. 
 
 
 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. i 6/13.), a u 
svezi članka 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 
138/06., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10) gradonačelnik Grada Donjeg 
Miholjca donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

I. 
 
         Ugostiteljski obrt BONUS Bife Bonus iz Rakitovice, Venoseva 44, vl. Ante Šerić, 
može poslovati: 
od 20,00 – 04,00 h u dan 25.07.2016. na 26.07.2016. godine – prigodom proslave 
crkvenog goda. 
 
 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač dipl.ing.polj.,v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Službeni glasnik br. 6/16.                                                          Strana 406 
 

 
109. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 335-01/16-01/61 
URBROJ: 2115/01-03-16-02 
Donji Miholjac, 14. srpnja 2016. 
 

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. i 6/13.), a u 
svezi članka 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 
138/06., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg 
Miholjca donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

I. 
 

„LAGUNA M“, Obrt za ugostiteljstvo, vl. Marko Matović iz Donjeg Miholjca, može 
poslovati u ugostiteljskom objektu Caffe bar „LAGUNA M“ iz Donjeg Miholjca, 
Kolodvorska 23. 
od 07,00 - 04,00 u dan 15.07.2016. na 16.07.2016. godine – povodom backyard 
festivala 
od 07,00 - 04,00 u dan 16.07.2016. na 17.07.2016. godine – povodom backyard 
festivala.. 
 
 

II. 
 
 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r. 
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110. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/16-01/62 
URBROJ:  2115/01-03-16-02 
Donji Miholjac, 19. srpnja 2016. 
 
 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. i 6/13.), a u 
svezi članka 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 
138/06., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10) gradonačelnik Grada Donjeg 
Miholjca donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

I. 
 
Poljoprivredno-ugostiteljski obrt „Sklizović“ Caffe bar „Dika“ iz Miholjačkog  Poreča,  E. 
Kraja  
36, vl. Silvana Sklizović, može poslovati od 07,00 – 04,00 u dan: 
 
22.07.2016. na 23.07.2016. godine – povodom crkvenog goda u Miholjačkom Poreču. 
 
 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač dipl. ing. polj.,v.r. 
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 GRADSKO VIJEĆE Strana  
   

96.   Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  
k.č.br. 1124/10 381  

      
97. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

k.č.br. 3424 383  
   

98.  Odluka o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice  
Grada Donjeg Miholjca u osobi Marine Rendulić iz  
Donjeg Miholjca 384  

   
99. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju proračuna  

Grada Donjeg Miholjca za razdoblje 01. siječnja do 31.  
ožujka 2016. godine 386 

   
100.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za  

razdoblje od 01. 07. 2015. do 31.12.2015. godine 388  
   

101.  Zaključak o ne prihvaćanju pisma namjere upućenog od 
strane AVIARIUM d.o.o. Donji Miholjac za korištenje i  
upravljanje reciklaženim dvorištem tvrtke Doroslov d.o.o. 
Donji Miholjac  397 

   
102. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Radia Donji  

Miholjac za 2015. godinu 398 
   

103.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Miholjačkog  
poduzetničkog centra, Lokalne razvojne agencije d.o.o. 
Donji Miholjac za 2015. godinu  399 

   
   
   
   GRADONAČELNIK   
   

104.  Odluka o dodjeli na privremeno korištenje poslovnog  
prostora u Donjem Miholjcu, Trg Ante Starčevića 2 Udruzi 
PRIJATELJI SVETOG MARTINA, Trg slobode 16 a,  
Beli Manastir 400 

      
105. Rješenje o produženju radnog vremena Laguna M obrtu za 

ugostiteljstvo iz Donjeg Miholjca 402 
      

 106. Rješenje o produženju radnog vremena Laguna M obrtu za 
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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: HR21  7803 + mati čni broj 
  sa naznakom za:  “Službeni glasnik Grada Donjeg M iholjca"  

107. Rješenje o produženju radnog vremena Laguna M obrtu za 
ugostiteljstvo iz Donjeg Miholjca 404 

   
108. Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskom obrtu 

BONUS Bife Bonus iz Rakitovice 405 
   

109. Rješenje o produženju radnog vremena Laguna M obrtu za  
ugostiteljstvo iz Donjeg Miholjca 406 

   
110. Rješenje o produženju radnog vremena Poljoprivredno- 

ugostiteljskom obrtu Sklizović, caffe baru Dika iz  
Miholjačkog Poreča 407 

   


