Službeni glasnik
Grada Donjeg
Miholjca
Godina XXIII.

Donji Miholjac, 26. lipnja 2020.

Broj 4.

38.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 944-05/20-01/1
URBROJ: 2115/01-03-20-2
Donji Miholjac, 06. ožujka 2020.
Na temelju članka 1. i članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina (“Narodne novine”, broj: 80/11.), članka 25. i članka 122. Zakona o
cestama („Narodne novine“, br. 84/11., 18/13. - vjerodostojno tumačenje, 22/13., 54/13., 148/13. i
92/14. i 110/19.), članka 218. 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., 81/15. - pročišćeni tekst i 94/17. – ispravak pročišćenog
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teksta) i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, br.
3/09., 7/09., 2/13., 6/13., 1/18., 1/19. i 1/20.), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

ODLUKU
o osnivanju prava služnosti građenja i održavanja plinovoda
za industrijsku zonu Donji Miholjac
Članak 1.
Grad Donji Miholjac, kao vlasnik nekretnina i davatelj prava služnosti, dozvoljava HEP - PLIN
d.o.o, Ulica cara Hadrijana 7, 31000 Osijek, OIB: 41317489366, kojeg zastupa direktor Damir
Pećušak, dipl.oec., kao korisniku i ovlašteniku prava služnosti, građenje i održavanje infrastrukturne
građevine:
Plinovod za industrijsku zonu Donji Miholjac
na poslužnoj nekretni, upisanoj u zk.ul.broj. 3425, k.o. Donji Miholjac, označenoj kao k.č.br.
1124/1, put u mjestu, ukupne površine 66935 m2, javno dobro u općoj uporabi - nerazvrstane
ceste.
Članak 2.
Pravo služnosti na nekretnini iz članka 1. ove Odluke osniva se na neodređeno vrijeme, bez plaćanja
naknade.
Članak 3.
Osnivanje prava služnosti građenja i održavanja infrastrukturne građevine iz članka 1. ove Odluke,
davatelj prava služnosti dozvoljava imenovanome ovlašteniku prava služnosti sukladno trasi
utvrđenoj Glavnim projektom plinovoda za Industrijsku zonu Janjevci Donji Miholjac, izrađenom
po Inženjering gradnja d.o.o., dr. Mile Budak, Slavonski Brod, OIB: 15718789803, glavni
projektant Mario Marijić, mag.ing.mech., prosinac 2019. godine.
Radovi iz stavka 1. ove Odluke sastoje se od iskopa rova za polaganje plinovodne cijevi dubine cca
1,50 m i širine 0,60 cm.
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada Donjeg Miholjca s, HEP - PLIN
d.o.o, Ulica cara Hadrijana 7, 31000 Osijek zaključi ugovor o međusobnim pravima i obvezama
glede osnivanja prava služnosti građenja i održavanja predmetne infrastrukturne građevine.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene
djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca.
Članak 6.
Ova Odluka 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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39.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 943-01/20-01/15
URBROJ: 2115/01-03-20-01
Donji Miholjac, 25. lipnja 2020.
Na temelju članka 1. i članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu
izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ br. 80/11.) i članka 31. Statuta Grada
Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“, br. 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13. ,
1/18. i 1/20.), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

ODLUKU
o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2398 i 2397
u k.o. Donji Miholjac
Članak 1.
Grad Donji Miholjac vlasnik je nekretnina označenih kao javno dobro u općoj uporabi nerazvrstane ceste, upisanih u z. k. ul. br. 3424. u k.o. Donji Miholjac.
Članak 2.
Grad Donji Miholjac, kao vlasnik poslužne nekretnine, dozvoljava MIHOLJAČKOM
VODOVODU d.o.o. Donji Miholjac, Pavla Radića 99 kao ovlašteniku prava služnosti, u svrhu
realizacije projekta izgradnje i kasnijeg održavanja vodoopskrbnog i kanalizacijskog
cjevovoda u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Donjem Miholjcu osnivanje prava služnosti na
nekretninama kako slijedi:
 k.č.br. 2398 u k.o. Donji Miholjac upisanoj u z. k. ul. br. 3424., u naravi Ulica Ivana
Gorana Kovačića
 k.č.br. 2397 u k.o. Donji Miholjac upisanoj u z. k. ul. br. 3424., u naravi Trg ZrinskoFrankopanski
Članak 3.
Pravo služnosti na nekretninama iz članka I. ove Odluke zasniva se sukladno Idejnom projektu
izgradnje vodovoda i kanalizacije u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Donjem Miholjcu za
ishođenje posebnih uvjeta građenja izrađenom od tvrtke KARAŠIVA-VUČICA d.d. za vodno
gospodarstvo i graditeljstvo , Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 9, oznaka projekta 1/2020.
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Članak 4.

Pravo služnosti na zemljištu iz članka 2. ove Odluke osniva se na vrijeme dok traje potreba za
postojanjem istog.
Članak 5.
Za osnovanu služnost na nekretninama iz članka 1. ove odluke, korisnik služnosti
MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac ne plaća novčanu naknadu GRADU
DONJEM MIHOLJCU, sve sukladno odredbama Zakona o uređivanju imovinskopravnih
odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN broj 80/11).
Ukoliko Grad Donji Miholjac vrši radove polaganja nove infrastrukture na dijelu obuhvata
služnosti koja je predmet ovog ugovora, Korisnik prava služnosti dužan je prilagoditi se
uvjetima Grada Donjeg Miholjca, te je dužan i obvezuje se izmjestiti postojeću trasu o svom
trošku.
Članak 6.
Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca će s nositeljem prava služnosti zaključiti Ugovor o
osnivanju prava služnosti u skladu sa prijedlogom iz privitka.
Članak 7.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene
djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK:
Goran Aladić, dipl.oec.,v.r.
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40.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 810-06/20-01/3
URBROJ: 2115/01-03-20-4
Donji Miholjac, 26. lipnja 2020.
Temeljem članka 51. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i
31/20) , članka 8. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 69/16 i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni
glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09, 7/09, 2/13, 6/13 , 1/18 i 1/20) gradonačelnik Grada
Donjeg Miholjca na dan 26. lipnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o mobilizaciji dva volontera Gradskog društva Crvenog križa Donjeg Miholjca
I.
Radi provođenja odluka Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca te poduzimanja i
provođenja svih potrebnih zadaća, mjera i aktivnosti vezanih uz sprečavanje širenja bolesti
COVID-19, a prvenstveno nadzor nad provođenjem Preporuka i uputa za sprječavanje i
suzbijanje epidemije COVID – 19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u skladu sa Zaključak
Vlade RH od 23. travnja 2020. godine u svezi poduzimanja mjera za pokretanje gospodarskih
i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane
virusom SARS-COV-2, mobiliziraju se sljedeća dva volontera Gradskog društva Crvenog
križa Donji Miholjac:
1. Tomislav Abramović iz Donjeg Miholjca, Trg A.Starčevića 5 , OIB: 68331830439
2. Matea Juranek iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 14, OIB: 28868851614
II.
Navedeni volonteri obavljat će nadzor nad provođenjem Preporuka i uputa za sprječavanje i
suzbijanje epidemije COVID-19 na području Grada Donjeg Miholjca u ugostiteljskim
objektima, objektima uslužne djelatnosti, trgovinama te ostalim pravnim osobama
obuhvaćenim Preporukama i uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, prema planu nadzora koji donosi načelnik Stožera
civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca.
Nadzor će vršiti tri dana u tjednu u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.
O obavljenom nadzoru napravit će Zapisnik.
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III.

Nadzor nad njihovim radom provodi načelnik Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca
IV.
Sukladno odredbi članka 74. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15. ,
118/18 i 31/20) te članka 3.4.6. Plana djelovanja civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca (Prilog
9) KLASA:810-03/19-0 1/1, URBROJ: 2115/01-03-19-1 od 31. svibnja 2019. godine , troškove
naknade volonterima snosi Grad Donji Miholjac.
Volonterima iz točke I. ove Odluke isplaćivat će se naknada u iznosu od 100,00 kuna po danu
na tekući račun prema evidenciji o radu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
GRADONAČELNIK:
Goran Aladić, dipl.oec.,v.r.
41.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
Na temelju članka 17. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ br. 11/15. i 12/15.- ispravak) i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca
(„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13., 1/18. i 1/20.), a u svezi
s člankom 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br.79/07.,
113/08., 43/09 i 130/17.) , gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

ODLUKU
O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O ORGANIZACIJI RADA GRADSKE
UPRAVE GRADA DONJEG MIHOLJCA
ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE
VIRUSOM SARS-CoV-2
I.
Danom stupanja na snagu ove odluke, stavlja se van snage:
- Odluka o organizaciji rada Gradske uprave Grada Donjeg Miholjca za vrijeme trajanja
epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, KLASA: 030-02/2001/3, URBROJ: 2115/01-03-20-1 od 23. ožujka 2020. godine
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II.

Pročelnici upravnih odjela mogu za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane
virusom SARS-CoV-2 odrediti rad od kuće za sljedeću kategoriju službenika:
 Službenik s kroničnim nezaraznim bolestima (poput bolesti dišnih puteva, malignih
bolesti, autoimunih bolesti, srčanih bolesti, hipertenzije i dijabetesa) koji priloži
odgovarajuću potvrdu liječnika.
 Službenik – roditelj djeteta koje je učenik nižih razreda osnovne škole i/ili polaznik
ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a koji ne udovoljava uputama
epidemiološke službe (Uputa HZJZ 29. travnja 2020. - „djeca s kroničnim bolestima ili
u doticaju s kroničnim bolesnicima“) koji priloži odgovarajuću potvrdu liječnika za
dijete.
Rad od kuće navedenih službenika organizirat će pod uvjetom da se na taj način može osigurati
uredno izvršenje poslova. U tom slučaju službenik je obvezan rad obavljati od kuće radnim
danom u propisano radno vrijeme na način i pod uvjetima koje utvrdi čelnik tijela.
III.
Ova Odluka stupa na snagu 18. svibnja 2020. godine i objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca“ i na internetskim stranicama Grada Donjeg Miholjca..
KLASA: 030-02/20-01/3
URBROJ: 2115 /01-03-20-2
Donji Miholjac, 14. svibnja 2020.
GRADONAČELNIK:
Goran Aladić, dipl.oec.,v.r.
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42.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 121-07/20-01/1
URBROJ: 2115/01-03-20-1
Donji Miholjac, 19. svibnja, 2020.
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. i 19/43.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 31. Statuta Grada Donjeg
Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 06/13., 1/18. i
1/20.), a sukladno članku 58. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u Gradskoj
upravi Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 02/17. i 13/19.),
Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

ODLUKU
o isplati regresa za 2020. godinu
Članak 1.
Službenicima i namještenicima zaposlenim u Gradskoj upravi Grada Donjeg Miholjca utvrđuje
se pravo regres za korištenje godišnjeg odmora u 2020. godinu u iznosu od 1.800,00 kn, neto.
Članak 2.
Regres iz članka 1. ove Odluke isplatit će se u cijelosti jednokratno, najkasnije do dana
korištenja godišnjeg odmora svakog pojedinog službenika, odnosno namještenika.
Članak 3.
Iznos regresa utvrđen ovom Odlukom isplatit će službenicima i namještenicima na njihov
tekući račun.
Članak 4.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za proračun i financije Grada Donjeg
Miholjca.
Članak 5.
Ova Odluka 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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43.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br.
20/18., 115/18. i 98/19.) 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.), Gradonačelnik Grada Donjeg
Miholjca, donosi

IZVJEŠĆE
O OSTVARIVANJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA
OSTVARENIH OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU
GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2019. GODINI
Članak 1.
U razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine ostvarena sredstva od
raspolaganja, poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, te naknade za
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, na području grada Donjeg Miholjca, iznosila su
ukupno 2.157.000,00 kuna, kako sljedi:
-

zakup i privremeno korištenje: ………………………………………......973.927,29 kuna,
dugogodišnji zakup:……………………………………………………...129.143,26 kuna,
dugogodišnji zakup za ribnjake:…………………………….....................100.251,84 kuna,
koncesija: ………………………………………………………………...163.313,53 kuna,
prodaja i prodaja izravnom pogodbom:……………………...................... 230.348,78 kuna,
naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta: .……….........
0,00 kuna
Članak 2.

Sredstva ostvarena od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske, te naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, na području grada
Donjeg Miholjca u ukupnom iznosu od: 781.591,07 kuna, utrošena su na sljedeće projekte i
aktivnosti:
1. Za programe katastarsko - geodetske izmjere zemljišta
Za podmirenje troškova vezanih za programe geodetsko - katastarske izmjere zemljišta,
u 2019. godini, utrošeno je ukupno: 11.250,00 kuna.
2. Za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih
odnosa i zemljišnih knjiga
Za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih
odnosa i zemljišnih knjiga, u 2019. godini,
utrošeno je ukupno: 0,00 kuna.
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3. Za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja
poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu
Za podmirenje dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog
zemljišta u privatnom vlasništvu, u 2019. godini,
utrošeno je ukupno: 0,00 kuna.
4. Za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom
zemljištu
Za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom
zemljištu u 2019. godini,
utrošeno je ukupno: 6.250,00 kuna.
5. Za program razminiranja zemljišta
Za program razminiranja zemljišta, u 2019. godini,
utrošeno je ukupno: 0,00 kuna.
6. Za program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne
infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu
Za program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture
vezane za poljoprivredu i akvakulturu, u 2019. godini,
utrošeno je ukupno: 585.985,55 kuna.
7. Za program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije
Za program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, u 2019. godini,
utrošeno je ukupno: 0,00 kuna.
8. Za troškove održavanja sustava za navodnjavanje
Za troškove održavanja sustava za navodnjavanje, u 2019. godini,
utrošeno je ukupno: 0,00 kuna.
9. Za program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti
Za program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti, u 2019. godini,
utrošeno je ukupno: 16.612,50 kuna.
10. Za program sufinanciranja aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih
dokumenata neophodnih za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja, a čija se
izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz toga Programa
Za program sufinanciranja aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata
neophodnih za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja, a čija se izrada ne
sufinancira kroz mjere potpore iz toga Programa, u 2019. godini,
utrošeno je ukupno: 18.982,00 kuna.
11. Za druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture
Za druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture, u 2019. godini,
utrošeno je ukupno: 142.511,02 kuna.
Neutrošena sredstva u 2019. godini, iznose ukupno: 2.310.585,10 kuna.
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Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”.
KLASA: 320-01/18-01/4
URBROJ: 2115/01-01-20-3
Donji Miholjac, 30. ožujka 2020.

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

44.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 810-03/20-01/7
URBROJ: 2115/01-03-20-1
Donji Miholjac, 04. svibnja 2020.
Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“ broj 82/15,
i 118/18), i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ broj 3/09, 7/09, 2/13, 6/13 , 1/18 i 1/20) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana
05. svibnja 2020. godine donosi:

PLAN
vježbi civilne zaštite na području Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini
I.
Ovim Planom vježbi civilne zaštite na području Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini (u
daljnjem tekstu :Plan) utvrđuje se organiziranje i provođenje združene vježbe operativnih
snaga sustava civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca.
II.
Vrijeme održavanja vježbe: do kraju 2020. godine.
Organizator vježbe:
-

Stožer civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca
GD Crvenog križa Donji Miholjac
DVD Donji Miholjac
ostali sudionici.

Cilj vježbe:

Službeni glasnik br. 4/20.
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uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne
zaštite Grada Donjeg Miholjca,
postizanje novih sposobnosti te poticanje izgradnje integralnog sustava civilne zaštite,
provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima
operativnih snaga sustava civilne zaštite te drugih sudionika u slučaju velikih nesreća,
provjera koordinacije svih sudionika zaštite i spašavanja u uvjetima velikih nesreća,
praktična primjena sredstava prve pomoći i sredstava za gašenja požara.
III.

Naziv vježbe
Vrijeme održavanja vježbe
Nositelj vježbe

Evakuacija i spašavanje djelatnika iz zgrade
gradske uprave Grada Donjeg Miholjca
do kraja 2020. godine
Grad Donji Miholjac

Financijska sredstva (procjenjeni iznos )
za provedbu vježbe
Lokacija održavanja vježbe

3.000,00 kn
Zgrada Gradske uprave Grada Donjeg Miholjca

Vrsta/tip vježbe

Izrađuje radna skupina koju imenuje
gradonačelnik, kao odgovorna osoba nositelja
vježbe, a rok za izradu elaborata vježbe je
najkasnije 30 dana prije planiranog vremena
održavanja vježbe
Pokazna vježba

Sudionici vježbe

Operativne snage sustava civilne zaštite Grada
Donjeg Miholjca i druge službe prema
potrebi/dogovoru

Elaborat vježbe

IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK
Goran Aladić, dipl.oec.,v.r.
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45.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-02/20-01/1
URBROJ: 2115/01-03-20-5
Donji Miholjac, 08. svibnja 2020.g.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine“ br. 92/10.), članka 31.
Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13.
i 1/18.), a u svezi s poglavljem III točkom 6. b) pod točkom 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (“Narodne novine“ broj
03/20.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 08. svibnja 2020. godine donosi

PLAN
AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE
OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA
U PROTUPOŽARNOJ SEZONI 2020. GODINE
I.
Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Grada Donjeg Miholjca
koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2020. godine, odnosno koji su izvršitelji – nositelji zadataka
temeljem Plana operativne provedbe zaštite od požara u 2020. godini od interesa za RH na području
Grada Donjeg Miholjca.
II.
Subjekti zaštite od požara na području Grada Donjeg Miholjca uključeni u protupožarnu sezonu
2020. godine su:
- Grad Donji Miholjac
- Vatrogasna zajednica Grada Donjeg Miholjca
- DVD-ovi na području Grada Donjeg Miholjca
- Stožer civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca
- Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva na području Grada Donjeg Miholjca
- Tvrtke i vlasnici koji posjeduju tešku mehanizaciju na području Grada Donjeg Miholjca
- Doroslov d.o.o. Donji Miholjac
- Miholjački vodovod d.o.o. Donji Miholjac
- Policijska postaja Donji Miholjac
- Komunalni redar Grada Donjeg Miholjca
- Mjesni odbori na području Grada Donjeg Miholjca
- Lovačke udruge na području Grada Donjeg Miholjca
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Ribolovne udruge na području Grada Donjeg Miholjca
HEP Pogonsko područje Donji Miholjac
Radio Donji Miholjac
III.

Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovog Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2020.
godine izvršavanjem zadataka iz Plana točke I. ovog Plana.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca“.

GRADONAČELNIK:
Goran Aladić,dipl.oec.,v.r.
46.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-02/20-01/1
URBROJ: 2115/01-03-20-3
Donji Miholjac, 08. svibnja 2020.
Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine“ br. 92/10.), članka 31. Statuta Grada
Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.), a u
svezi s poglavljem III točkom 6. b) pod točkom 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (“Narodne novine“ broj 3/20.)
Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 08. svibnja 2020. godine donosi

PLAN
OPERATIVNE PROVEDBE ZAŠTITE OD POŽARA U 2020.
OD INTERESA ZA RH NA
PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA
I.
U 2020. godini, poglavito u periodu žetvenih radova, glavne turističke sezone i elementarnih
nepogoda, Grad Donji Miholjac u okviru svog djelokruga rada i odgovornosti pokretat će, usmjeravati,
organizirati, pratiti, poduzimati i provoditi sve potrebite mjere i aktivnosti koje će pridonijeti učinkovitoj
sveukupnoj zaštiti od požara.
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II.

Grad Donji Miholjac provoditi će slijedeće mjere i aktivnosti:
1.

Izraditi planove, te uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja fizičkog osiguranja i
drugih oblika preventivne zaštite objekata i površina za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara, posebno na poljoprivrednim i šumskim površinama za vrijeme
ljetnog perioda, uključujući i zabranu
nekontroliranog pristupa i boravka na takvim površinama u vrijeme velikih opasnosti za
nastajanje i širenje požara.
NOSITELJ ZADATKA: Trgovačka društva iz područja poljoprivrede i
šumarstva, DOROSLOV d.o.o. Donji Miholjac u suradnji s nadležnim tijelima PU
Osječko-baranjska, PP Donji Miholjac i Vatrogasna zajednica Grada Donjeg
Miholjca.
ROK IZVRŠENJA ZADATKA: Odmah.

2.

U periodu od početka do završetka žetve prijem dojave o intervenciji sa broja 193 za
područje Grada Donjeg Miholjca obavljati će se putem opcije preusmjerenog poziva T-com
u opciji “telefonski asistent” na odabrani mobilni uređaj koji se omogućava putem opcije
“Moj telekom-poslovna usluga”. Nositelja uređaja određivati će zapovjednik DVD-a Donji
Miholjac prema raspoloživoj pripremi, sukladno dopisu DVD-a Donji Miholjac broj: 021/12-16 od 23. travnja 2016. godine.
NOSITELJ ZADATKA: Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Miholjac

3.

Do početka žetvenih aktivnosti ustrojiti motriteljsko - dojavnu službu i ophodnje,
vatrogasna dežurstva u Gradu Donjem Miholjcu i naseljima na području Grada Donjeg
Miholjca, sušarama i skladištima, silosima, na žitnim tablama, te šumskim predjelima koji
graniče sa žitnim poljima sa odgovarajućom vatrogasnom opremom i sredstvima.
NOSITELJ ZADATKA: Trgovačka društva iz oblasti poljoprivrede i šumarstva,
ribolovne i lovačke udruge, vatrogasna zajednica Grada Donjeg Miholjca putem
DVD-a, a u suradnji s nadležnim tijelima PU Osječko-baranjska i PP Donji
Miholjac.
ROK IZVRŠENJE ZADATKA: Do početka žetvene sezone.

4.

U cilju upoznavanja stanovništva s opasnostima nastanka požara i posljedicama koje
izaziva, te podizanje razine protupožarne kulture, organizirati i predložiti objavljivanje
poruka sa sadržajem zaštite od požara putem “Radio“ d.o.o. Donji Miholjac i Službenog
glasnika Grada Donjeg Miholjca.
NOSITELJ ZADATKA: Vatrogasna zajednica Grada Donjeg Miholjca
SUDJELOVATELJ: Grad Donji Miholjac

5.

Izvršiti pregled i obavljati nadzor svih “divljih” deponija otpada i smeća na području Grada
Donjeg Miholjca, te raditi na njihovom saniranju i sprečavanju nastajanja novih “divljih”
deponija, koja se nalaze u blizini žitnih polja ili šumskih površina, a u cilju sprečavanja
nekontroliranog paljenja otpada i smeća na deponijama i pravovremenog postupanja u
sprečavanju širenja požara na druge površine.
NOSITELJ ZADATKA: Grad Donji Miholjac putem komunalnog redara i
DOROSLOVA d.o.o. Donji Miholjac.
ROK IZVRŠENJA ZADATKA: Do početka žetvene sezone.

6.

Izraditi plan ustroja i načina korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualne
potrebe žurne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih puteva radi zaustavljanja širenja
šumskih i drugih požara na otvorenim prostorima, te osiguranje ljudskih potencijala za
takve potrebe.
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NOSITELJ ZADATKA: Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Miholjac
Trgovačka društva iz oblasti poljoprivrede i šumarstva
ROK IZVRŠENJA: Do početka žetvene sezone
7.

Preporučuje se PP Donji Miholjac da s pojačanom pozornošću prati kretanja vozila i osoba
na prometnicama koje vode kroz ili uz površine na kojima se skidaju ljetni usjevi.
Preporučuje se svim trgovačkim društvima iz oblasti poljoprivrede da do početka žetve
izvrše pregled svih strojeva koji će sudjelovati u žetvi, te otklone postojeće kvarove.
Također provesti edukaciju osoba koje će sudjelovati u žetvi o preventivnim mjerama
zaštite od požara kao i mjerama koje treba poduzeti u slučaju nastanka požara na otvorenom
prostoru. Isto tako preporuča se trgovačkim društvima iz područja poljoprivrede da
osiguraju za vrijeme žetve po jedan traktor i vozače za potrebe intervencije u sprečavanju
širenja požara u blizini većih površina pod žitom. Zadužuju se odgovorne osobe za zaštitu
od požara u trgovačkim društvima iz područja poljoprivrede da dostave prikaz svojih tabli
pod žitorodnim površinama zapovjedniku Vatrogasne zajednice Grada Donjeg Miholjca.
Preporučuje se šumskom gospodarstvu – Šumarija Donji Miholjac da održava šumske
prosjeke i putove, a također HEP – Pogonsko područje Donji Miholjac, za pojačan nadzor
i održavanje trafo stanica i dalekovoda na otvorenom prostoru kako isti ne bi izazvali požare
na istim.

8.

Sve navedene službe, trgovačka društva i udruge dužne su ustrojiti popis imena i prezimena,
brojeva telefona i adresa stanovanja osoba zaduženih za provedbu mjera zaštite od požara
na otvorenom prostoru. Isto tako, obvezne su zapovjedniku Vatrogasne zajednice Grada
Donjeg Miholjca dostaviti popis strojeva i vozača koji će obavljati dežurstvo u navedenom
periodu, te sudjelovati u intervencijama gašenja požara na otvorenom prostoru.
III.

Zadužuje se vatrogasna zajednica Grada Donjeg Miholjca da se u okvirima svoje nadležnosti iz ovog
plana maksimalno angažira putem ljudstva i opreme DVD-a na području Grada Donjeg Miholjca u
odgovarajućoj organizaciji navedenih zadataka.
U tom cilju vatrogasna zajednica Grada Donjeg Miholjca vršiti će koordinaciju određenih aktivnosti iz
ovog plana između pojedinih nositelja i pravovremeno izvješćivati Grad Donji
Miholjac kao i nadležna tijela državne uprave o eventualnim poteškoćama u provođenju plana kao i
predlagati druge mjere i postupke na njegovoj dosljednoj realizaciji.
Vatrogasna zajednica Grada Donjeg Miholjca dužna je odmah izvršiti sve pripreme u vezi s izvršenjem
zadataka ovog plana, a posebno u okvirima svojih materijalnih i drugih mogućnosti za stavljanje u
funkciju vatrogasne opreme DVD-a na području Grada Donjeg Miholjca, kao i osigurati stalna
dežurstava za vrijeme trajanja žetvenih aktivnosti.
IV.
Zadužuje se DVD Donji Miholjac kao središnja vatrogasna postrojba na području Grada Donjeg
Miholjca, da u okvirima svojih nadležnosti osigura punu pripravnost ljudskih i tehničkih potencijala u
okvirima svojih mogućnosti za odgovarajuće djelovanje po ovom planu, osobito, u razdoblju ljetnog
perioda u kojem postoji velika opasnost od nastanka i širenja požara većih razmjera.
V.
Zadužuju se Vijeća mjesnih odbora na području Grada Donjeg Miholjca da aktivno surađuju s
vatrogasnom zajednicom Grada Donjeg Miholjca u izvršavanju zadataka po ovom planu, a posebno na
osiguravanju potrebnih dežurstava i organiziranja motriteljsko - dojavnih službi.
VI.
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Sve navedene aktivnosti u ovom planu nositelji zadataka trebaju provoditi u što užoj suradnji i u
koordinaciji s Vatrogasnom zajednicom Grada Donjeg Miholjca.
VII.
Temeljem ovog plana aktivnosti vatrogasne zajednice Grada Donjeg Miholjca obavezno je podnijeti
izvješće o provedenim aktivnostima u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u vrijeme žetvenih
aktivnosti i dostaviti ga Gradu Donjem Miholjcu do 30. rujna 2020. godine.
VIII.
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u “ Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca “ .
GRADONAČELNIK:
Goran Aladić,dipl.oec.,v.r.
47.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
GRADA DONJEG MIHOLJCA
KLASA: 214-02/20-01/1
URBROJ: 2115/01-03-20-3
Donji Miholjac, 08.05.2020.
Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine“ br. 92/10.), članka 31. Statuta Grada
Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.), a u
svezi s poglavljem III točkom 6. b) pod točkom 2. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (“Narodne novine“ broj 3/20.) i
članka 8. Poslovnika o radu Stožera zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca, Stožer zaštite i
spašavanja Grada Donjeg Miholjca na sjednici održanoj dana 08. svibnja 2020. godine donosi

FINANCIJSKI

PLAN

ZA PROTUPOŽARNU SEZONU U 2020. GODINI
I.
Usvaja se Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone
planiranih u proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu kako slijedi:
Vatrogasna zajednica Donji Miholjac
Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Miholjac

20.000,00 kuna
550.000,00 kuna
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Dobrovoljna vatrogasna društva na području Grada Donjeg
Miholjca (DVD Golinci, DVD Miholjački Poreč, DVD Podgajci
Podravski, DVD Radikovci, DVD Rakitovica, DVD Sv. Đurađ)
Ukupno:

40.000,00 kuna
________________
610.000,00 kuna

II.
Ovaj Plan ima se objaviti u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
NAČELNIK STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE:
Tomislav Brusač,dipl.oec., v.r.
48.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
GRADA DONJEG MIHOLJCA
KLASA: 214-02/20-01/1
URBROJ: 2115/01-03-20-6
Donji Miholjac, 08. svibnja 2020.g.
Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine“ br. 92/10.), članka 31.
Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13.
i 1/18.), a u svezi s poglavljem III točkom 6. b) pod točkom 1. Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (“Narodne novine“ broj 3/20.)
i članka 8. Poslovnika o radu Stožera zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca, Stožer zaštite i
spašavanja Grada Donjeg Miholjca na sjednici održanoj dana 08. svibnja 2020. godine donosi

PLAN
RADA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA DONJEG
MIHOLJCA ZA 2020. GODINU
I.
Stožer civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca planira slijedeće aktivnosti u 2020. godini:
1. Održati najmanje dvije sjednice Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca, i to: - u proljeće
(svibanj-lipanj) i – u jesen (listopad-studeni).
2. Aktivno sudjelovati u organiziranju, provođenju te kontrolu protuepidemijskih mjera u cilju
sprječavanja širenja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 uz
informiranje javnosti o provođenju mjera.
3. Predložiti usvajanje Plana operativne provedbe i zaštite od požara u 2020. godini od interesa za
RH na području Grada Donjeg Miholjca.
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4. Predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području
Grada Donjeg Miholjca u protupožarnoj 2020. godini.
5. Usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje
protupožarne sezone.
6. Sudjelovati u izradi Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Donjeg
Miholjca za 2020. godinu.
7. Sudjelovati u izradi Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Donjeg Miholjca za
2021. godinu.
8. Održati vježbu civilne zaštite na području Grada Donjeg Miholjca
II.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Grada Donjeg
Miholjca obavljat će Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca“.

NAČELNIK STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE:
Tomislav Brusač,dipl.oec.,v.r.
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49.

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

RJEŠENJE
o imenovanju Organizacijskog odbora za manifestaciju „PRANDAU FESTIVAL
ORGULJAŠKE I KOMORNE GLAZBE“
I.
Imenuje se Organizacijski odbor za manifestaciju „ PRANDAU FESTIVAL ORGULJAŠKE
I KOMORNE GLAZBE“.
II.
U Organizacijski odbor se imenuju:
1. Tomislav Brusač, za predsjednika,
2. Mirjam Ćosić, za članicu,
3. Darko Nikolić, za člana,
4. Melija Vidaković, za članicu,
5. Silvija Ježić, za članicu,
6.Vesna Miličić, za članicu.
III.
Organizacijski odbor ima zadatak organizirati manifestaciju „PRANDAU FESTIVAL
ORGULJAŠKE I KOMORNE GLAZBE“ koji će se održati u razdoblju od lipnja 2020.
godine do rujna 2020.godine.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
KLASA: 610-02/20-01/3
URBROJ: 2115/01-03-20-01
Donji Miholjac, 08. lipnja 2020.godine
GRADONAČELNIK:
Goran Aladić, dipl.oec,v.r.

Službeni glasnik br. 4/20.
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50.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 335-01/20-01/2
URBROJ: 2115/01-03-20-02
Donji Miholjac, 18. lipnja 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., 1/18. i 1/20.), 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

RJEŠENJE
I.
Ugostiteljskom obrtu TIA, Caffe baru VE-TO iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 10, odobrava
se produženje radnog vremena:
-

od 08:00 h– 04:00 h dana 26. lipnja .2020. na dan 27. lipnja. 2020. godine zbog proslave
rođendana.
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.

Službeni glasnik br. 4/20.
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51.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca broj 3/09., 7/09., 2/13., 6/13., 1/18. i 1/20.), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca
dana 11. svibnja 2020. godine donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na početak rada
Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac
I.
Utvrđuje se da je Dječji vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac u pripremi početka rada ispunio sve
uvjete propisane uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo propisane Uputama za
sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja te osnovno školske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece
radne i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu od 29. travnja 2020. godine.
II.
Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Pinokio“ Donji Miholjac za početak rada vrtića počevši od
11. svibnja 2020. godine.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
KLASA: 601-02/20-01/1
UR.BROJ: 2115/01-03-20-2
Donji Miholjac, 11. svibnja 2020.
GRADONAČELNIK:
Goran Aladić,dipl.oec.,v.r.
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52.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 310-01/20-01/1
URBROJ: 2115/01-03-20-1
Donji Miholjac, 14. svibnja 2020.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19),
članka 31. stavka 3. alineje 4. i članka 85. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" broj 3/09, 7/09, 2/13, 6/13 , 1/18 i 1/20) , u svezi s člankom 100. Zakona o cestama
("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca
dana 15. svibnja 2020. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
I.
Daje se suglasnost Hrvatskoj elektroprivredi – dioničkom društvu, Ulica grada Vukovara 37, 1000
Zagreb, OIB: 28921978587 na korištenje dijela katastarske čestice broj 791/10, k.o. Donji Miholjac
površine 32,5 m² - što čine dva parkirna mjesta i mjesto za postavljanje AC/DC punionice, u svrhu
postavljanja, održavanja jedne punionice elektromotornih vozila te pristupa elektromotornih vozila i
ljudi predmetnoj punionici prema projektnoj dokumentaciji.
II.
Grad Donji Miholjac će s dioničkim društvom iz točke I. ovog zaključka zaključiti Sporazum o
suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila
na području Grada Donjeg Miholjca kojim se utvrditi sva međusobna prava i obveze.
III.
Ovaj Zaključaj stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca.
GRADONAČELNIK:
Goran Aladić, dipl.oec.,v.r.

Službeni glasnik br. 4/20.
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53.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 620-01/20-01/2
URBROJ: 2115/01-03-20-5
Donji Miholjac, 20. svibnja 2020.godine
Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13., 1/18. i 1/20.) 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

ZAKLJUČAK
I.
Nogometni klub „Bratstvo“ Radikovci iz Radikovaca, Matije Gupca 2, OIB
76050880259, izvršio je radove oranja, tanjuranja, frezanja, valjnja igrališta te kupnje i sijanja
športske trave.
II.
Grad Donji Miholjac financirat će navedene troškove obavljenih radova iz članka 1.
ovog Zaključka, i to na način da će podmiriti troškove radova i kupnje trave u iznosu od
12.361,53 kn, prijenosom sredstava na transakcijski račun nogometnog kluba „Bratstvo
Radikovci“ iz proračuna Grada Donjeg Miholjca s pozicije P – 462 ( Sportski i rekreacijski
tereni – sanacija postojećih i izgradnja novih šp. objekata), na račun nogometnog kluba
„Bratstvo“ Radikovci IBAN: HR0325000091102037764.
III.
Izvršenje ovog Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za proračun i financije Grada
Donjeg Miholjca.

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

Službeni glasnik br. 4/20.
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54.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-10/20-01/11
URBROJ: 2115/01-03-20-02
Donji Miholjac, 21. svibnja 2020.godine
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

ZAKLJUČAK
I.
Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom
Republike Hrvatske iz Požege, Vlatka Mačeka 4, OIB:91405769168 odbija se zahtjev za
financijsku pomoć iz sredstava proračuna Grada Donjeg Miholjca za kupnju termo preše,
budući da za tu namjenu nisu planirana sredstva u proračunu Grada Donjeg Miholjca za
2020.godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca».

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

Službeni glasnik br. 4/20.
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55.

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

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Procedura
I.
Narodna knjižnica Grada Donjeg Miholjca podnijela je Gradu Donjem Miholjcu Zahtjev za
izdavanje prethodne suglasnosti za donošenje Procedure naplate prihoda, Procedure o
blagajničkom poslovanju, Procedure izdavanja i obračuna naloga za službena putovanja i
Procedure o tijeku evidentiranja i arhiviranja ugovora koje je obvezna imati prema Zakonu o
fiskalnoj odgovornosti ( „Narodne novine“ 111/08.)
II.
Grad Donji Miholjac daje prethodnu suglasnosti Narodnoj knjižnici Grada Donjeg Miholjca
za izradu svih procedura iz točke I. ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
KLASA: 470-06/20-01/8
URBROJ: 2115/01-03-20-2
Donji Miholjac, 25. lipnja 2020.godine
GRADONAČELNIK:
Goran Aladić, dipl.oec,v.r.

Službeni glasnik br. 4/20.
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56.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
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. ), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

ZAKLJUČAK
o organizaciji
„ PRANDAU FESTIVALA ORGULJAŠKE I KOMORNE GLAZBE“

I.
Organizirat će se manifestacija „ PRANDAU FESTIVAL ORGULJAŠKE I KOMORNE
GLAZBE“.
II.
Manifestacija iz točke I. održat će se u razdoblju od lipnja 2020. godine do rujna 2020. godine
u Gradu Donjem Miholjcu.
III.
U okviru manifestacije iz točke I. ovog zaključka organizirat će se sljedeći koncerti:
Dvorac Mailath:
- 20. lipnja – Krešimir Bedek, gitara
- 27. lipnja - Kvartet Rucner
- 8. srpnja - Barokni Ansambl Camerata Garestin
Crkva Sv. Mihaela Arkanđela:
- 20. rujna – Edmund Andler-Borić, orgulje
Goran Končar, violina
IV.
Sve aktivnosti vezane uz organizaciju manifestacije „ PRANDAU FESTIVAL ORGULJAŠKE
I KOMORNE GLAZBE“ povjeravaju se Turističkoj zajednici Grada Donjeg Miholjca.

Službeni glasnik br. 4/20.
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V.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
KLASA: 610-02/20-01/4
URBROJ: 2115/01-03-20-01
Donji Miholjac, 08. lipnja 2020.
GRADAČELNIK:
Goran Aladić, dipl.oec.,v.r.

Službeni glasnik br. 4/20.
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