Službeni glasnik
Grada Donjeg
Miholjca
Godina XXIV.

Donji Miholjac, 16. srpnja 2021.

Broj 6

107.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" broj 91/96.,
68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,
152/14.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br.
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17.,
98/19. i 144/20. ) i članka 36. Statuta Grada Donjeg Miholjca ( „Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 01/21.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na svojoj 2. sjednici održanoj 15. srpnja
2021. godine, donosi

ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja zakupnine za zakup javnih površina za 2021. godinu
Članak 1.
Zakupnici javnih površina u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca koji u 2021. godini imaju ugovoreni
zakup, u cijelosti se oslobađaju plaćanja ugovorene zakupnine za zakup javne površine u razdoblju
od dana stupanja na snagu ove Odluke do 31. 12.2021. godine.
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Članak 2.

Ova Odluka primjenjuju se sljedeća oslobađanja za određene vrste zakupa javnih površina:
- Zakupnici javnih površina za prodaju i pečenje plodina
- Zakupnici javnih površina za prodaju na klupama i štandovima
- Zakupnici javnih površina za postavljanje ljetnih terasa.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca“
KLASA: 944-15/21-01/23
URBROJ: 2115/01-03-21-3
Donji Miholjac, 15. srpnja 2021.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Dražen Trcović, dipl. ing. građ.,v.r.
108.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Na temelju članka 36. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“
br. 1/21.), a sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine,
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine
donosi

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
„Izgradnja dječjeg vrtića u Rakitovici“
na području Grada Donjeg Miholjca
Članak 1.
Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića u Rakitovici“ na
području Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Odluka) daje se suglasnost za provedbu
ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića u Rakitovici“ (u daljnjem tekstu: Projekt) koji će se
provoditi na području Grada Donjeg Miholjca.
Članak 2.
Provedba ulaganja u Projekt će se provesti prijavom na Natječaj za provedbu Podmjere 7. 1.
„Ulaganja u pokretanje i poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu““, - tip operacije 7.4.1.
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
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uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, “ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Članak 3.
Ulaganje u Projekt je u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Donjeg Miholjca („Službeni
glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 12/05., 2/12., 08/15., 6/19. i 10/19.- pročišćeni tekst)
Članak 4.
Prilog 10 -Opis projekta, propisan je Natječajem navedenim u članku 2. ove Odluke i sastavni je
dio ove Odluke.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
„Izgradnja dječjeg vrtića u Rakitovici“ na području Grada Donjeg Miholjca ( „Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/21.)
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
KLASA: 601-01/21-01/4
URBROJ: 2115/01-01-21- 4
Donji Miholjac, 15. srpnja 2021.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Dražen Trcović, dipl.ing.građ.,v.r.
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109.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Na temelju članka 36. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“
br. 1/21.), a sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine,
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine
donosi

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
„Rekonstrukcija društvenog doma u Golincima“
na području Grada Donjeg Miholjca
Članak 1.
Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u
Golincima“ na području Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Odluka) daje se suglasnost za
provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u Golincima“ (u daljnjem tekstu:
Projekt) koji će se provoditi na području Grada Donjeg Miholjca.
Članak 2.
Provedba ulaganja u Projekt će se provesti prijavom na Natječaj za provedbu Podmjere 7. 1.
„Ulaganja u pokretanje i poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu““, - tip operacije 7.4.1.
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, “ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Članak 3.
Ulaganje u Projekt je u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Donjeg Miholjca („Službeni
glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 12/05., 2/12., 08/15., 6/19. i 10/19.- pročišćeni tekst)
Članak 4.
Prilog 10 -Opis projekta, propisan je Natječajem navedenim u članku 2. ove Odluke i sastavni je
dio ove Odluke.
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Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
KLASA: 360-01/21-01/6
URBROJ: 2115/01-01-21-3
Donji Miholjac, 15. srpnja 2021.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Dražen Trcović, dipl.ing.građ.,v.r.
110.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/21-01/2
URBROJ: 2115/01-01-21-1
Donji Miholjac 15. srpnja 2021.
Na temelju članka 36. i 51. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donji
Miholjac" br. 1/21), članka 30. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 7/09. i 2/13.) a u svezi s člankom 2. Odluke o osnivanju stalnih radnih tijela Gradskog
vijeća ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
na 2. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Odbora za financije i
proračun
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Donjeg
Miholjca kao radno tijelo Gradskog vijeća.
Odbor za financije i proračun ima predsjednika i 4 člana.
Članak 2.
Odbor za financije i proračun:
- razmatra nacrte proračuna, njegove izmjene i dopune, završni obračun te sve ostale
akte koji su financijskog karaktera i utvrđuje njihove prijedloge za Gradsko vijeće,.
Članak 3.
U Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća biraju se:

Službeni glasnik br. 6/21.
za predsjednika:

Josip Lukačević

za članove:

Petar Dobi
Dalibor Stanković
Vatroslav Šrajer
Igor Čupić
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Dražen Trcović,dipl.ing.građ.,v.r.
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111.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 012-01/21-01/2
URBROJ: 2115/01-01-21-1
D. Miholjac, 15. srpnja 2021.
Na temelju članka 36. i 51. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donji
Miholjac" br. 1/21), članka 30. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 7/09. i 2/13.) a u svezi s člankom 2. Odluke o osnivanju stalnih radnih tijela Gradskog
vijeća ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
na 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Odbora za statut i
poslovnik
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Donjeg
Miholjca kao radno tijelo Gradskog vijeća.
Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i 2 člana.
Članak 2.
Odbor za statut i poslovnik::
- razmatra nacrte statuta i poslovnika te njihove izmjene i utvrđuje prijedlog za Gradsko
vijeće,
Članak 3.
U Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća biraju se:
za predsjednika:

Dražen Trcović

za članove:

Josip Lukačević
Vatroslav Šrajer

Službeni glasnik br. 6/21.

Strana 622

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Dražen Trcović,dipl.ing.građ.,v.r.
112.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-02/21-01/1
URBROJ: 2115/01-01-21-1
D. Miholjac, 15. srpnja 2021.
Na temelju članka 36. i 51. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donji
Miholjac" br. 1/21), članka 30. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 7/09. i 2/13.) a u svezi s člankom 2. Odluke o osnivanju stalnih radnih tijela Gradskog
vijeća ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
na 2.sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Donjeg
Miholjca kao radno tijelo Gradskog vijeća.
Odbor za dodjelu javnih priznanja ima predsjednika i 6 članova.
Članak 2.
Odbor za dodjelu javnih priznanja:
-

raspisuje natječaj za dodjelu javnih priznanja, obrađuje pristigle prijedloge i utvrđuje
prijedlog za Gradsko vijeće
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Članak 3.

U Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća biraju se:
za predsjednika:

Igor Čupić

za članove:

Marko Prusina
Melia Vidaković
Darko Šiklušić
Stjepan Birović
Anela Šovagović
Vatroslav Šrajer
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Dražen Trcović,dipl.ing.građ.,v.r.
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113.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 050-01/21-01/
URBROJ: 2115/01-01-21-1
D. Miholjac, 15. srpnja 2021.
Na temelju članka 36. i 51. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donji Miholjac"
br. 1/21), članka 30. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 7/09.
i 2/13.) a u svezi s člankom 2. Odluke o osnivanju stalnih radnih tijela Gradskog vijeća ("Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca" br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici održanoj dana 15.
srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Odbora za predstavke i pritužbe
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za predstavke i pritužbe Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca
kao radno tijelo Gradskog vijeća.
Odbor za predstavke i pritužbe ima predsjednika i 2 člana.
Članak 2.
Odbor za predstavke i pritužbe:
-

razmatra i provjerava predstavke i pritužbe građana koji se podnose Gradskom vijeću,
gradonačelniku i tijelima gradske uprave,
- putem nadležnih tijela ispituje osnovanost predstavki i pritužbi koje se podnose na
pojedinačne slučajeve, zahtjeva od nadležnih tijela poduzimanje na zakonu osnovanih mjera
u rješavanju tih slučajeva i o tome obavještava podnositelja predstavke ili pritužbe.
Članak 3.
U Odbor za predstavke i pritužbe Gradskog vijeća biraju se:
za predsjednika: Vatroslav Šrajer
za članove:
Mladen Loina
Hrvoje Pleša
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Dražen Trcović,dipl.ing.građ.,v.r.
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114.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 406-01/21-01/1
URBROJ: 2115/01-01-21-1
D. Miholjac, 15. srpnja 2021.
Na temelju članka 36 i 51. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donji
Miholjac" br. 1/21), članka 30. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 7/09. i 2/13.) a u svezi s člankom 2. Odluke o osnivanju stalnih radnih tijela Gradskog
vijeća ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
na 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Povjerenstva za
davanje u zakup i prodaju nekretnina
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstva za davanje u zakup i prodaju nekretnina Gradskog
vijeća Grada Donjeg Miholjca kao radno tijelo Gradskog vijeća.
Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju nekretnina ima predsjednika i 4 člana.
Članak 2.
Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju nekretnina:
- raspisuje natječaje za davanje u zakup gradske imovine na određeno vrijeme, te
natječaj za prodaju nekretnina za čiju se prodaju odlučio gradonačelnik
- povjerenstvo po provedenom natječaju donosi prijedloge odluka o davanju u zakup i
prodaju nekretnina
Članak 3.
U Povjerenstvo za zakup i prodaju nekretnina Gradskog vijeća biraju se:
za predsjednika:

Vatroslav Šrajer

za članove:

Dražen Trcović
Igor Čupić
Hrvoje Pleša
Petar Dobi
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Dražen Trcović,dipl.ing.građ.,v.r.
115.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/21-01/
URBROJ: 2115/01-01-21-01
Donji Miholjac, 15. srpnja 2021.
Na temelju članka 36. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca" br. 1/21.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja
2021. godine donosi

ODLUKU
o određivanju potpisnika financijskih dokumenata
Članak 1.
Za potpisnike financijskih dokumenata Grada Donjeg Miholjca određuju se:
1. Goran Aladić,
2. Dražen Trcović,
3. Igor Čupić,
4. Vatroslav Šrajer
Članak 2.
Potpisnici financijskih dokumenata iste će potpisivati kao dva supotpisnika.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Dražen Trcović,dipl.ing.građ.,v.r.
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116.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne
novine“ broj 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) te članka 36. Statuta Grada Donjeg Miholjca
(„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 1/21), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na
svojoj 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine donosi
PROGRAM
MJERA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA
PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2021. GODINI
I.

OPĆI UVJETI
Članak 1.

Ovim Programom mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Donjeg
Miholjca u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program), uređuju se svrha i ciljevi Programa, korisnici
i nositelji za provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera
koje predstavljaju potporu male vrijednosti.
Program obuhvaća ukupno 10 mjera čiji su ciljevi jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika
na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, podizanje
razine kvalitete proizvoda te podizanje razine poduzetničke kulture primjenom poduzetničkih načela.
Nositelj provedbe ovoga Programa je Grad Donji Miholjac .
Članak 2.
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava subjektima malog gospodarstva temeljem ovog
Programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama) i obavlja se
sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka
107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske
Unije L 352/1).
Sukladno članku 1. Uredbe 1407/2013, mjere potpora male vrijednosti iz prethodnog stavka
ne dodjeljuju se poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne poljoprivredne
proizvodnje.
Državnom potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji
ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske
narodne banke na dan isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine, neovisno o razini davatelja koji
dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora
male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnog prometa
ne smije premašivati 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.
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Članak 3.

U cilju stvaranju pretpostavki i okruženja stimulativnog za razvoj malog i srednjeg
poduzetništva, Grad Donji Miholjac planira tijekom 2021. godine provoditi sljedeće Mjere potpore:
Mjera 1.: Potpore za projekte poduzetništva žena
Mjera 2.: Potpore za projekte mladih poduzetnika
Mjera 3.: Potpore za projekte poduzetnika početnika
Mjera 4.: Potpore za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja
Mjera 5.: Potpore za polaganje stručnih i majstorskih ispita
Mjera 6. : Potpore za sudjelovanje na sajmovima i prezentacije projekta
Mjera 7.: Potpore za obrazovanje i osposobljavanje
Mjera 8.: Sufinanciranje najma poslovnog prostora
Mjera 9.: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
Mjera 10. : Potpore za ulaganja u standarde kvalitete

II.

KORISNICI POTPORA
Članak 4.
Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti:

- obrtnici,
- zadruge,
- mikro poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10 i čiji godišnji
promet ne premašuje 2 milijuna eura,
- mali poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50 i čiji godišnji
promet ne premašuje 10 milijuna eura.
Korisnici potpora moraju imati prebivalište odnosno sjedište poslovne jedinice na području
Grada Donjeg Miholjca .
Korisnici potpora ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Gradu Donjem Miholjcu te
nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava.
Iznimno, Korisnici potpora mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema
Gradu Donjem Miholjcu ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je
istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.
Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući
vlasnika.
Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak
za potpore iz ovog Programa.
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Potpore se dodjeljuju po priloženoj preslici računa koji glasi na podnositelja zahtjeva i potvrdi
o plaćanju istog za troškove nastale od 01.01.2021. godine do dana podnošenja zahtjeva.
III.

KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA
Članak 5.

Mjera 1.: Potpore za projekte poduzetništva žena
Cilj dodjele potpore za projekte poduzetništva žena je očuvanje radnih mjesta, poticanje
zapošljavanja, rast i razvoj gospodarskih subjekata putem jačanja poduzetničkog potencijala žena.
Korisnici potpore iz Članka 4. po ovoj Mjeri moraju biti u vlasništvu žena koja mora biti
zaposlena u gospodarskom subjektu.
Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti:
- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti, te programske opreme (računalni
i drugi programi),
- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,
- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje.
Projekti moraju biti jasno obrazloženi, s navedenim nazivom projekta, opisom, aktivnostima,
ciljevima te očekivanim rezultatima.
Maksimalni iznos potpore Grada Donjeg Miholjca je 50% prihvatljivih troškova projekta, a
najviše 20.000,00 kuna po korisniku.
Odobrena sredstva potpore Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja zahtjeva,
na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, situacija, ugovora) i potvrde o
izvršenom plaćanju.
Mjera 2. Potpore za projekte mladih poduzetnika
Cilj dodjele potpore za projekte mladih poduzetnika je motiviranje ciljne skupine mladih
poduzetnika za uključivanje u poduzetništvo radi stvaranja novih poduzetničkih generacija te
poticanje poduzetničkih aktivnosti i ulazak u svijet poduzetništva u cilju samozapošljavanja te rasta
i razvoja.
Prihvatljivi korisnik po ovoj Mjeri je korisnik iz članka 4. koji mora biti u vlasništvu mladog
poduzetnika koji je i zaposlen u gospodarskom subjektu. Mladi poduzetnici su osobe koje imaju od
18 do 40 godina starosti na dan podnošenja zahtjeva za potporu (dan prije navršavanja 41 godine
starosti).
Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti:
- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti te programske opreme (računalni
i drugi programi),
- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,
- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje.
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Projekti moraju biti jasno obrazloženi s navedenim nazivom projekta, opisom, aktivnostima i
ciljevima te očekivanim rezultatima.
Maksimalni iznos s potpore Grada Donjeg Miholjca je 50% prihvatljivih troškova projekta,
a najviše 20.000,00 kuna po korisniku.
Odobrena sredstva potpore Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja zahtjeva,
na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, situacija, ugovora) i potvrde o
izvršenom plaćanju.
Mjera 3.: Potpore za projekte poduzetnika početnika
Cilj dodjele potpore za projekte poduzetnika početnika je otvaranje novih radnih mjesta,
poticanje zapošljavanja, rast i razvoj gospodarskih subjekata putem jačanja poduzetničkog
potencijala poduzetnika početnika.
Prihvatljivi korisnik potpore iz članka 4. po ovoj Mjeri mora biti u vlasništvu poduzetnika
koji prvi puta stupa u poduzetništvo i to mu je prva i jedina tvrtka koja posluje maksimalno jednu
godinu od raspisivanja Javnog poziva
Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti:
- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti te programske opreme (računalni
i drugi programi),
- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,
- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje.
Projekti moraju biti jasno obrazloženi s navedenim nazivom projekta, opisom, aktivnostima
i ciljevima te očekivanim rezultatima.
Maksimalni iznos potpore Grada Donjeg Miholjca je 50% prihvatljivih troškova projekta, a
iznosi najviše 20.000,00 kuna po korisniku.
Odobrena sredstva potpore Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja zahtjeva, na
temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, situacija, ugovora) i potvrde o
izvršenom plaćanju.
Mjera 4.: Potpore za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja
Cilj dodjele potpora za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja je otvaranje novih radnih
mjesta, poticanje zapošljavanja, rast i razvoj gospodarskih subjekata putem jačanja poduzetničkog
potencijala poduzetnika koji se bave tradicijskim zanimanjima.
Prihvatljivi korisnici potpore po ovoj Mjeri su obrti, zadruge, djelatnosti slobodnih
zanimanja, osobe koje imaju registriranu kućnu radinost ili sporedno zanimanje koji se bave
očuvanjem i razvojem tradicijskih djelatnosti (Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima
(„Narodne novine“ 112/07 i 143/13),
Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti:
- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti, te programske opreme (računalni
i drugi programi),
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- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,
- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje.
Projekti moraju biti jasno obrazloženi, sa navedenim nazivom projekta, opisom, aktivnostima,
ciljevima te očekivanim rezultatima.
Maksimalni iznos subvencije Grada Donjeg Miholjca je 50% prihvatljivih troškova projekta,
a iznosi najviše 20.000,00 kuna po korisniku.
Odobrena sredstva subvencije Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja zahtjeva,
na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, situacija, ugovora) i potvrde o
izvršenom plaćanju.
Mjera 5.: Potpore za polaganje majstorskih i stručnih ispita
Cilj dodjele potpore za polaganja majstorskih i stručnih ispita je sufinanciranje troškova
polaganja majstorskog ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije polaganje je propisano
odredbama Zakona o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13.) pred komisijom Hrvatske obrtniče
komore, za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja
povlastica („Narodne novine“ broj 42/08, 114/11 i 143/13) u svrhu pomoći potencijalnim obrtnicima
prilikom otvaranja obrta.
Prihvatljivi korisnici potpore po ovoj Mjeri su vlasnici obrta koji majstorski ispit polažu prvi
put u 2021. godini, imaju sjedište na području Grada Donjeg Miholjca te u trenutku podnošenja
zahtjeva za subvenciju troškova imaju otvoren obrt. Uz vlasnika obrta po gospodarskom subjektu
može se ostvariti pravo na subvenciju majstorskog i stručnog ispita za još dva zaposlena.
Maksimalni iznos potpore Grada Donjeg Miholjca je 50% prihvatljivih troškova obračunatih
od Hrvatske obrtničke komore, maksimalno do 3.900,00 kuna po korisniku.
Odobrena sredstva potpore Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja zahtjeva, na
temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, situacija, ugovora) i potvrde o
izvršenom plaćanju.
Mjera 6.: Potpore za sudjelovanja na sajmovima i prezentacije projekata
Cilj dodjele potpore za sudjelovanje na sajmovima i prezentacije projekata je sufinanciranje
troškova sudjelovanja, a u svrhu promidžbe poduzetnika s područja Grada Donjeg Miholjca.
Prihvatljivi korisnici potpore po ovoj Mjeri navedeni su u članku 4.
Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti:
- sudjelovanje na sajmovima i izložbama (zakup, opremanje izložbenog prostora),
- izrada promidžbenog materijala i izrada web stranice
Maksimalni iznos potpore Grada Donjeg Miholjca je 50% dokumentiranih troškova, a najviše do
5.000,00 kuna po poduzetniku godišnje.
Odobrena sredstva potpore Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja zahtjeva, na
temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, situacija, ugovora) i potvrde o
izvršenom plaćanju.
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Mjera 7.: Potpore za obrazovanje i osposobljavanja
Cilj dodjele potpore za obrazovanje i osposobljavanje je sufinanciranje troškova obrazovanja
i osposobljavanja poduzetnika i njegovih zaposlenika za aktivnosti u poduzetništvu te
osposobljavanje za korištenje fondova EU, a u svrhu postizanja konkurentne prednosti i razvoja te
usavršavanja stručne osposobljenosti poduzetnika i njihovih zaposlenika.
Prihvatljivi korisnici potpore po ovoj Mjeri navedeni su u članku 4.
Maksimalni iznos subvencije Grada Donjeg Miholjca je 85% dokumentiranih troškova, a
najviše do 11.000,00 kuna po poduzetniku godišnje
Odobrena sredstva subvencije Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja zahtjeva,
na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, ugovora) i potvrde o izvršenom
plaćanju.
Mjera 8.: Subvencije najma poslovnog prostora
Cilj dodjele subvencija za najam poslovnog prostora je rast i razvoj gospodarskih subjekata
koji za obavljanje svoje djelatnost nemaju vlastiti poslovni prostor.
Prihvatljivi korisnik potpore iz članka 4. je poduzetnik koji prvi stupa u poduzetništvo
najranije od 01.01.2021. godine i koji će svoju gospodarsku djelatnost obavljaju u unajmljenom
poslovnom prostoru koji je u vlasništvu privatnih iznajmljivača.
Subvencija se odnosi na prvu godinu najma poslovnog prostora i iznosi 300,00 kuna
mjesečno.
Odobrena sredstva subvencije Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja zahtjeva,
na temelju Ugovora o najmu poslovnog prostora i potvrde o izvršenom plaćanju .
Mjera 9. : Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
Cilj ove Mjere je pomoć poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU .
Potpora se dodjeljuje korisnicima iz članka 4. ovog Programa za financiranje pripreme i
kandidiranje EU projekata odnosno za sljedeće namjene:
a) naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca),
b) izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za
kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije,
i to za projekte koji su prijavljeni ili će se prijaviti na neki od natječaja programa Europske unije, a
provode se ili će se provoditi na području Grada Donjeg Miholjca , uz uvjet da gore navedene
poslove obavljaju ovlaštene pravne i fizičke osobe.
Visina potpore po pojedinoj namjeni je 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa bez PDV-a,
ali ne može biti veća od 10.000,00 kuna po ovoj potpori.
Odobrena će sredstva potpore Grad Donji Miholjac isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. račun, predračun, ugovor) i potvrde o
izvršenom plaćanju.
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Mjera 10. : Potpore za ulaganje u standarde kvalitete
Cilj ove mjere je podizanje kvalitete usluga i isporučenih dobara te povećanje konkurentnosti
gospodarstvenika na tržištu.
Grad Donji Miholjac dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje ulaganja u standarde
kvalitete, a Zahtjev za dodjelu potpore mogu podnijeti poduzetnici iz članka 4. ovog Programa.
Namjena potpore:
a) za certificiranje obrta – poduzeća (za stjecanje certifikata kao što su ISO 9001, ISO 14001,
HACCP, GAP),
b) za certificiranje proizvoda-dokaza o sukladnosti (za stjecanje certifikata HRN, EN, ISO 45011,
CE označavanje i slično),
c) za stjecanje prava uporabe oznake „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“,
d) za stjecanje statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.
Potpora se ne odobrava za produljenje certifikacije (recertifikaciju).
Visina potpore po pojedinoj namjeni je 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa bez PDV-a,
ali ne može biti veća od 5.000,00 kuna po ovoj potpori.
Odobrena će sredstva potpore Grad Donji Miholjac isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. račun, predračun, ugovor) i potvrde o
izvršenom plaćanju.

IV.

POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 7.

Za provedbu mjera iz ovoga Programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male
vrijednosti, Gradonačelnik raspisuje Javni poziv.
Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Donjeg Miholjca, www.donjimiholjac.hr i
na oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca za proračunsku godinu i vrijedi do kraja tekuće godine ili
do iskorištenja sredstava za proračunsku godinu te se i prijava može podnijeti tijekom tog razdoblja.
Javni poziv mora sadržavati popis mjera, popis dokumentacije koju prijavitelji moraju
dostaviti za korištenje, uvjete koje podnositelj mora zadovoljavati da bi bio korisnik mjere.
Postupak objave javnog poziva i zaprimanja prijava provodi Upravni odjel za komunalne,
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove.
Zahtjev za dodjelu sredstava po Javnom pozivu podnosi se Gradu Donjem Miholjcu , Upravni
odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Donji Miholjac,
Vukovarska 1 u pisanom obliku, na propisanim obrascima, a rješava se prema redoslijedu prispijeća
do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2021. godinu, odnosno
najkasnije do datuma utvrđenog Javnim pozivom.
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Članak 8.

Pregled prijava i dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu
potpora poduzetništvu (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), koje imenuje Gradonačelnik, sukladno
odredbama propisa o potporama male vrijednosti.
Povjerenstvo se sastoji od 3 člana, razmatra prijavu te ukoliko ista udovoljava uvjetima
Javnog poziva predlaže Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli potpore. O svakom zahtjevu
Odlukom odlučuje gradonačelnik.
Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku
dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj ne
otkloni nedostatak, njegova prijava neće se uzimati u obzir. Grad Donji Miholjac može zatražiti od
podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu
potpora utvrđenih ovim Programom
O dodijeljenoj potpori/subvenciji sklapa se Ugovor. Ugovor o dodjeli potpore sklapa
Gradonačelnik i Korisnik mjere iz ovog Programa odnosno Podnositelj zahtjeva. Sredstva potpore
uplaćuju se na žiroračun korisnika u roku 15 dana od potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore.
Članak 9.
Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Programa odobriti više vrsta potpora male
vrijednosti u istoj kalendarskoj godini osim Mjera 1, 2. i 3. koje se međusobno isključuju.
Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini
iznosi 30.000,00 kuna.

V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.

Za provođenje ovog Programa u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2021. osigurana su novčana
sredstva na P 397 u iznosu od 300.000,00 kuna.
Članak 11.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca“.
KLASA: 302-01/21-01/2
URBROJ: 2115/01-01-21 - 4
Donji Miholjac, 15. srpnja 2021.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Dražen Trcović, dipl.ing.građ.,v.r.
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117.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Na temelju članka 36. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“
br. 1/21.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja
2021. godine donosi
PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA
STAMBENOG PITANJA MLADIH OSOBA NA PODRUČJU
GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2021. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području
Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Program) Grad Donji Miholjac namjerava pomoći
stanovništvu u rješavanju stambene problematike koja je jedan od najvećih problema, posebice kada
je riječ o mladim obiteljima, ali i radi sve većeg raseljavanja za boljim uvjetima života.
Imajući u vidu sve veće migracije s područja Grad Donji Miholjac, kao osnovni cilj i prioritet
budućeg razvoja Grada nameće se zadržavanje postojećih i privlačenje novih stanovnika. No za
realizaciju tog cilja potrebno je omogućiti i izgradnju stambenog fonda kao i drugih javnih građevina
koje prate opće potrebe stanovnika i stanovanje. Razvoj naselja i količina površina za njihov
nesmetani razvoj na prostoru Grada su vrlo povoljni. Ne postoje prostorna ograničenja koja bi
usporavala ili ograničavala njihov razvoj jer je planskom dokumentacijom osigurano dovoljno
prostora za smještaj i razvoj naselja.
I.

CILJ I KORISNICI PROGRAMA
Članak 2.

Glavni cilj koji se želi postići ovim Programom je uspostaviti učinkovit, efikasan i operativan
sustav mjera i aktivnosti koji će rezultirati poticanjem povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva
na području Grada Donjeg Miholjca, a sve u svrhu demografske revitalizacije.
Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa su mlade osobe. Mladom osobom u smislu ovog
Programa, smatra se podnositelj zahtjeva , njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom
da:
a) podnositelj nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan javni poziv ili
b) da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života.
Korisnici potpora , osim potpore za kupnju stambenog objekta, moraju imati prebivalište na
području Grada Donjeg Miholjca.
Korisnici potpora ne smiju imati nepodmirene obveze prema Gradu Donjem Miholjcu.
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Za potrebe ovog Programa izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod.

II.

MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH
OSOBA
Članak 3.

MJERA 1. : Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta
na području Grada Donjeg Miholjca
Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva koji kupi nekretninu koja se nalazi
na području Grada Donjeg Miholjca - stambeni objekt (kuću ili stan) ili građevinsko zemljište.
Kupovinom tog stambenog objekta ili građevinskog zemljišta podnositelj zahtjeva je po prvi puta
stekao vlasništvo te rješava svoje stambeno pitanje.
Građevinskim zemljištem za potrebe ovog Programa smatra se zemljište koje je izgrađeno,
uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina odnosno građevinskim zemljištem
smatra se katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom
te koja ima pristup na prometnu površinu sukladno prostornom planu Grada.
Podnositelj zahtjeva, koji je kupio građevinsko zemljište ili stambeni objekt na području
Grada Donjeg Miholjca i kupovinom postao njegovim vlasnikom nakon 01. prosinca 2020. godine
može ostvariti pomoć za kupnju na ime subvencije kupoprodajne cijene u iznosu od 40.000,00 kuna,
na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora uz uvjet da isti ugovor nije zaključen s
članovima obitelji (srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj do četvrtog stupnja) podnositelja
zahtjeva i njegovog bračnog druga .
Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je kupovinom građevinskog zemljišta ili
stambenog objekta postao suvlasnikom na kupljenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom,
u jednakim suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom
potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.
Prijava na ovu mjeru je moguća dok je raspisan Javni poziv ili do iskorištenja predviđenih
sredstava za ovu proračunsku godinu.
Grad Donji Miholjac zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije
odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o financiranju.
Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju stambenog
objekta (kuće ili stana) na području Grada Donjeg Miholjca i time postao Korisnikom ovog
Programa, dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog objekta u
roku 3 mjeseca od zaključenja kupoprodajnog ugovora te zadržati to prebivalište slijedećih 10 godina.
Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju građevinskog
zemljišta na području Grada Donjeg Miholjca i time postao Korisnikom ovog Programa dužan je
sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljene nekretnine - građevinskog zemljišta u roku 2
godine od zaključenja kupoprodajnog ugovora za kupnju građevinskog zemljišta te zadržati to
prebivalište slijedećih 10 godina.
Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti
tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Gradu Donjem Miholjcu.
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Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom
ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je primio
financijsku pomoć/subvenciju u roku od 10 godina od dana zaključenja Ugovora o financijskoj
pomoći. Izuzetak je ako korisnik Programa kupuje drugu nekretninu na području Grada Donjeg
Miholjca kojom poboljšava uvjete stanovanja. Tada je dužan donijeti Gradu dokaz o prodaji prve
nekretnine za koju je dobio potporu i Ugovor o kupoprodaji druge nekretnine.
Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku,
Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi
izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći/subvencije u cjelokupnom iznosu Gradu Donjem
Miholjcu.
Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se kombinirati s
drugom mjerom iz ovog Programa.
Korisnik ovog Programa dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske
pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji
pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije u korist Grada Donjeg Miholjca.
Korisnik ovog Programa dužan u razdoblju od 10 godina od prijave na adresi kupljene
nekretnine (u rokovima ranije navedenim), svake godine u mjesecu prosincu, od 01. do 31. dostaviti
Gradu Donjem Miholjcu potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana, da
Korisnik i članovi njegove obitelji prebivaju na adresi nekretnine čija je kupnja sufinancirana ovim
Programom .
Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:
- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova
svoje obitelji u propisanim rokovima,
- ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije
- ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom
- ukoliko podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom Programu,
- ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku
pomoć/subvenciju, u roku određenom ovim Programom, osim za kupuje drugu nekretninu na
području Grada Donjeg Miholjca kojom poboljšava uvijete stanovanja
Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10
godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje
obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom
urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa.
Članak 4.
MJERA 2.: Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt)
Podnositelj zahtjeva, koji je vlasnik građevinskog zemljišta, a namjerava graditi obiteljsku
kuću (stambeni objekt) na području Grada Donjeg Miholjca može ostvariti pomoć za gradnju u iznosu
od 40.000,00 kuna pod uvjetom da je gradnja iste započela nakon 01. prosinca 2020. godine, da
posjeduje dokaz o vlasništvu građevinskog zemljišta te važeći akt kojim se odobrava građenje i
građevinsku dozvolu.
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Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na nekretnini zajedno sa svojim
bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.
Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa
podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.
Podnositelj zahtjeva je dužan u roku 2 godine od zaključenja ugovora o financiranju završiti
građevinu te sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi novonastale obiteljske kuće i zadržati to
prebivalište slijedećih 10 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca
korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.
Korisnik Programa koji je vlasnik stambenog objekta ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom
ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati nekretninu za čiju je izgradnju primio
financijsku pomoć/subvenciju u roku od 10 godina od dana zaključenja Ugovora o financijskoj
pomoći.
Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku,
Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi
izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći/subvencije u cjelokupnom iznosu Gradu Donjem
Miholjcu
Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se kombinirati s drugom
mjerom iz ovog Programa.
Prijava na ovu mjeru je moguća dok je raspisan Javni poziv ili do iskorištenja predviđenih
sredstava za ovu proračunsku godinu.
Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti
tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Gradu Donjem Miholjcu.
Grad Donji Miholjac zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije
odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o financiranju.
Korisnik je dužan u razdoblju od 10 godina od prijave na adresi kupljene nekretnine (u
rokovima ranije navedenim), svake godine u mjesecu prosincu, od 01. do 31. dostaviti Gradu Donjem
Miholjcu potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana, da Korisnik i članovi
njegove obitelji prebivaju na adresi nekretnine čija je kupnja sufinancirana ovim Programom mjera.
Korisnik ovog Programa dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske
pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji
pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije, u korist Grada Donjeg Miholjca.
Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:
- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova
svoje obitelji u propisanim rokovima,
- ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije
- ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom - ukoliko podnositelj
postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom Programu,
- ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku
pomoć/subvenciju, u roku određenom ovim Programom.
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Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10
godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje
obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom
urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa.
Članak 5.
MJERA 3.: Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u
rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili
poboljšava postojeći stambeni prostor
Rekonstrukcija obiteljske kuća ili stanova u smislu ovog Programa podrazumijeva dogradnju,
nadogradnju, adaptaciju i sanaciju postojećeg stambenog objekta mlade osobe/obitelji koja
zadovoljava uvjete i kriterije za podnošenje prijave u skladu s ovim Programom.
Rekonstrukcija je prihvatljiv trošak ako postojeći objekt prije izvedenih radova nije bio
odgovarajući stan. Odgovarajućim stanom podrazumijeva se vlasništvo stambenog prostora koji je
primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko –
tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine je do 200 m² korisne stambene površine stana.
Podnositelj prijave za ovu mjeru mora biti vlasnik nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim
drugom, prijavljen na istoj adresi te je dužan dokazati da postojeći stambeni objekt prije izvedenih
radova nije bio odgovarajući stan. U tu svrhu obvezan je priložiti fotografije objekta prije izvedenih
radova, skicu zahvata (tlocrt građevine) sa troškovnikom koje izrađuje ovlašteni inženjer
građevinarstva, a ako se povećava korisna površina stana i potvrdu o broju članova domaćinstva na
adresi stambenog objekta koji je predmet prijave. Za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju
primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju te ako je sukladno tim propisima nužno ishoditi
građevinsku dozvolu, zahtjevu se prilaže i građevinska dozvola. Ako za izvedene radove sukladno
zakonu nije propisana građevinska dozvola, zahtjevu se prilaže izjava da za radove nije potrebna
građevinska dozvola (potpisana i ovjerena od nadležnog tijela). Podnositelj prijave prilaže dokaz o
plaćanju računa na rekonstrukciji, dogradnji, nadogradnji, adaptaciji i sanaciji stambenog objekta za
ukupni trošak radova i materijala.
Prihvatljiv trošak po ovoj mjeri su troškovi materijala i radova na rekonstrukciji stambenog
prostora u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja nastali nakon 01. prosinca 2020. godine i plaćeni
do dana podnošenja zahtjeva. Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere, Grad Donji
Miholjac zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi svih kriterija o kojima ovisi
odobravanje potpore.
Financijska pomoć/subvencija mladoj osobi/obitelji po ovoj mjeri odobrava se u visini 100
% prihvatljivih nastalih troškova rekonstrukcije , a maksimalno u visini 20.000,00 kuna.
Objekt na koji se odnosi prijava mora biti u vlasništvu podnositelja ili suvlasništvu s bračnim
drugom. Za suvlasnički dio mora priložiti izjavu kojom suvlasnik potvrđuje da je bio suglasan sa
radovima i da je upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.
Potpora je jednokratna po mladoj osobi vlasniku stambenog objekta koja mu je jedina
nekretnina i ne može se kombinirati s drugom mjerom iz ovog Programa , te se sljedećih 5 godina
ne može javiti na ovu mjeru.
Korisnik je dužan u razdoblju od 5 godina od primljene financijske potpore svake godine u
mjesecu prosincu, od 01. do 31. dostaviti Gradu Donjem Miholjcu potvrdu/uvjerenje o prebivalištu,
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koje ne smije biti starije od 30 dana, da Korisnik i članovi njegove obitelji prebivaju na adresi
nekretnine čija je rekonstrukcija sufinancirana ovim Programom mjera.
Korisnik ovog Programa dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske
pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji
pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije, u korist Grada Donjeg Miholjca.
Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:
- ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju je rekonstrukciju primio financijsku
pomoć/subvenciju, u roku određenom ovim Programom.
Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po proteku 5
godina od dana od kada je Korisnik primio financijske pomoći/ subvenciju.
Prijava za ovu mjeru se može podnositi po raspisanom javnom pozivu tijekom tekuće godine
ili do iskorištenja predviđenih sredstava za tu proračunsku godinu.
Grad Donji Miholjac zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije
odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o financiranju.
Članak 6.
MJERA 4.: Financijska pomoć za priključak na vodovodnu , plinsku i električnu mrežu
Financijska pomoć po ovoj mjeri može se odobriti podnositelju zahtjeva koji je napravio
priključak na vodovodnu, plinsku ili električnu mrežu nakon 01. prosinca 2020. godine , a računi za
radove i materijal su plaćeni do dana podnošenja zahtjeva .
Po ovoj mjeri može se ostvariti najviše 8.500,00 kuna uz dokaz o plaćanju, s time da se iznos
od 8.500,00 kuna raspodjeljuje na način da se najviše 2.500,00 kuna može dobiti za priključak na
plinsku mrežu, najviše 2.500,00 kuna za električnu mrežu, a za priključak na vodovodnu mrežu može
se dobiti potpuni iznos troška priključka. U koliko se podnosi zahtjev samo za plin ili samo za struju
ili samo za vodu ne može se dobiti više od 2.500,00 kuna po pojedinoj vrsti priključka za plin i struju
neovisno što je preostalo još sredstava do 8.500,00 kuna, a za priključak vode može se dobiti
kompletan iznos cijene priključka na vodovodnu mrežu.
Potpora je jednokratna i ne može se kombinirati s drugim potporama iz ovog Programa.
Objekt na koji se odnosi prijava mora biti u vlasništvu podnositelja ili suvlasništvu s njegovim
bračnim drugom, a podnositelj i bračni drug moraju biti prijavljeni na istoj adresi. Za suvlasnički dio
mora priložiti izjavu kojom suvlasnik potvrđuje da je bio suglasan s radovima i da je upoznat s
podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

III.

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA

Članak 7.
Javni poziv mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju
stambenog pitanja na području Grada Donjeg Miholjca objavljuje se, za svaku proračunsku godinu
i vrijedi do kraja tekuće godine ili do iskorištenja sredstava za tu proračunsku godinu te se i prijava
može podnijeti tijekom tog razdoblja.
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Javni poziv mora sadržavati popis mjera koje mlade osobe mogu koristiti, popis
dokumentacije koju prijavitelji moraju dostaviti za korištenje, uvjete koje podnositelj mora
zadovoljavati da bi bio korisnik mjere. Objavljuje se na stranicama Grada Donjeg Miholjca
www.donjimiholjac.hr i na oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca.
Postupak objave javnog poziva i zaprimanja prijava provodi Upravni odjel za komunalne,
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove.
Pregled prijava te razmatranje zahtjeva za isplatu provodi Povjerenstvo koje imenuje
Gradonačelnik. Povjerenstvo se sastoji od 3 člana, razmatra prijavu te ukoliko ista udovoljava
uvjetima Javnog poziva predlaže Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli potpore. O svakom
zahtjevu Odlukom odlučuje gradonačelnik.
O dodijeljenoj potpori/subvenciji sklapa se Ugovor. Ugovor o dodjeli financijske
pomoći/subvencije sklapa Gradonačelnik i Korisnik mjere iz ovog Programa odnosno Podnositelj
zahtjeva.
Prijave i zahtjevi za isplatu sredstava koji sadrže potpunu traženu dokumentaciju i
udovoljavaju propisanim kriterijima, odobravaju se i isplaćuju sukladno ovom Programu.

IV

OSTALE ODREDBE
Članak 8.

Korisnicima mjera sredstva se mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj
osnovi prema Gradu Donjem Miholjcu.
Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku
dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj ne
otkloni nedostatak, njegova prijava neće se uzimati u obzir.
Sredstva se dodjeljuju redoslijedom zaprimanja zahtjeva do iskorištenja svih sredstva
osiguranih u Proračunu za tu stavku.
V.

POSLJEDICE KOJE ĆE OVAJ PROGRAM PROIZVESTI
Članak 9.

Mjerama financijske pomoći/subvencijom korisnika koji nemaju druge imovine pridonijet će
se ostanku i naseljavanju stanovništva mladih i novonastalih obitelji koji svoj stambeni status mogu
riješiti povoljnije.
Mjerama propisanim ovim Programom utjecat će se dugoročno na uravnoteženje dobne
strukture i održanje prostorne ravnoteže stanovništva u smjeru povećanja udjela mlađeg stanovništva
što bi za posljedicu imalo revitalizacije Grada Donjeg Miholjca.
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PRIMJENA
Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu u roku 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca “.

KLASA: 370-01/21-01/1
URBROJ: 2115/01-01- 4
Donji Miholjac, 15. srpnja 2021.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Dražen Trcović, dipl.ing.građ.,v.r.
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118.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/21-01/
URBROJ: 2115/01-01-21-01
Donji Miholjac, 15. srpnja 2021.
Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br.
10/97., 107/07.,94/13. i 98/19.), članka 36. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donji Miholjac" br. 1/21), a u svezi s člankom 38. Statuta Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac,
KLASA: 012-02/14-01-01 URBROJ: 2115/11-03-14-01, od 01. travnja 2014. godine, Gradsko vijeće
Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2021. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Pinokio“ Donji Miholjac iz reda javnih radnika
I.
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac iz redova javnih radnika imenuju
se:
1. Dražen Trcović,
2. Petar Dobi,
3. Hrvoje Pleša i
4. Josip Lukačević
II.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br.
5/17.).
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Dražen Trcović,dipl.ing.građ.,v.r.
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119.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/21-01/2
URBROJ: 2115/01-03-21-1
Donji Miholjac, 10. lipnja 2021.
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne
novine”, br. 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 3. stavka 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, br. 2/12., 2/13., 5/14. i 8/16.), Zaključka o
kriterijima za određivanje početnog iznosa mjesečne zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu
Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, br. 1/17), članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i
144/20.) i članka 53. Statute Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br.
1/21), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

ODLUKU
o dodjeli u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca,
u Donjem Miholjcu, S.Radića 9, Doroslovu d.o.o. za komunalne djelatnosti,
Donji Miholjac, Naselje Tržnica 2/a
Članak 1.
Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti, Donji Miholjac, Naselje Tržnica 2/a, OIB:
54395174446, dodjeljuje se u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca , koji se
nalazi u Donjem Miholjcu, S.Radića 9, u sastavu poslovne zgrade, upisane u zk.ul.broj: 2940,
izgrađene na dijelu k.č.br.801, u k.o. Donji Miholjac, a koji se sastoji od pogrebnog centra s garažom,
ukupne površine 85 m², kao jedinstvene poslovno-prostorne cjeline, s pravom korištenja zajedničkih
dijelova i uređaja, kao i zemljište za redovnu uporabu poslovnog prostora i zgrade.
Članak 2.
Predmetni prostor označen u članku 1. ove Odluke, dodjeljuje se imenovanom zakupniku, u svrhu
obavljanja pogrebničke djelatnosti utvrđene zakonom i ostalim općim aktima zakupnika, na određeno
vrijeme od 5 godina, uz plaćanje naknade, u iznsu od 510,00 kuna uvećano za iznos PDV-a,
mjesečno, počevši od dana sklapanja ugovora o zakupu.
Članak 3.
Imenovani zakupnik obvezuje se plaćati sve troškove uzrokovane korištenjem označenog poslovnog
prostora: režijske i druge troškove, kao i troškove redovnog i izvanrednog održavanja poslovnog
prostorai zgrade, u vrijeme njihove dospjelosti.

Službeni glasnik br. 6/21.

Strana 645
Članak 4.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada , sukladno odredbama ove
Odluke s Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti, Donji Miholjac, Naselje Tržnica 2/a, zaključi
ugovor o zakupu predmetnog poslovnog prostora koji će se potvrditi (solemnizirati) po nadležnom
javnom bilježniku.
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.
120.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK

KLASA. 612-01/21-01/1
URBROJ: 2115/01-03-21-1
Donji Miholjac, 24. lipnja 2021.
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 44/20) i
članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 1/20.),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, d o n o s i

ODLUKA
o osnivanju Odbora za organizaciju
47. smotre folklora „Miholjačko sijelo“
Članak 1.
U svrhu organizacije manifestacije i provođenje svih aktivnosti vezanih uz organizaciju 46. smotre
folklora „Miholjačko sijelo“ koja će biti održana u Donjem Miholjcu od 16. srpnja do 18. srpnja 2021.
godine osniva se Organizacijski odbor za navedenu manifestaciju.
Članak 2.
Organizacijski odbora za 47. smotru folklora „Miholjačko sijelo“ iz članka 1. ove Odluke čine
predsjednik i 5 članova.
Svoju dužnost članovi obavljaju bez naknade.

Službeni glasnik br. 6/21.

Strana 646

Organizacijski odbor se osniva za navedenu smotru i prestaje s radom po završetku smotre.
Članak 3.
U Organizacijski odbor za 47. smotru folklora „Miholjačko sijelo“ imenuju se:
1. Goran Aladić, za predsjednika
2. Darko Nikolić, za člana
3. Melia Vidaković, za članicu
4. Ana Marinković, za članicu
5. Ivan Pobi, za člana
6. Vesna Miličić, za članicu
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca“.
GRADONAČELNIK:
Goran Aladić, dipl.oec.,v.r.
121.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 810-06/21-01/1
URBROJ: 2115/01-03-21-21
Donji Miholjac, 25. lipnja 2021.
Na temelju članka 21. i 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“ broj 85/15,
118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rad te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine“ broj 126/19), i
članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 1/21)
Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, dana 25. lipnja 2021. godine, donosi:

ODLUKU
o razrješenju članova stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca
Članak 1.
Ovom Odlukom razrješuju se članovi Stožer Civilne zaštite grada Donjeg Miholjca
imenovani u proteklom mandatu od četiri godine temeljem Odluke o osnivanju i imenovanju članova
stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca KLASA: 810-06/17-01/1, URBROJ; 2115/01-03-1701 od 10. srpnja 2017. godine te Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova stožera
civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 2/20 i 12/20),
a to su:
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TOMISLAV BRUSAČ - načelnik Stožera,
IVAN PETRIŠEVAC - zamjenik načelnika Stožera
MARIO PAVIN, BILJANA KOVAČEVIĆ, DANIJEL IVANIŠIĆ, DRAGANA PNJAK, SILVANA
PIRIĆ, IVANA KOVAČEVIĆ IVANIŠIĆ, DARKO SAMARDŽIĆ, IVAN POBI - članovi stožera.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca.
GRADONAČELNIK:
Goran Aladić, dipl.oec.,v.r.
122.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 810-06/21-01/1
URBROJ: 2115/01-03-21-22
Donji Miholjac, 25. lipnja 2021.
Na temelju članka 21. i 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“ broj 85/15,
118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rad te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine“ broj 126/19), i
članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 1/21)
Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, dana 24. lipnja 2021. godine, donosi:

ODLUKU
o osnovanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite
Grada Donjeg Miholjca
Članak 1.
Stožera civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava
civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove
informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
.
Članak 2.
U Stožer civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca imenuju se:
1. GORAN MATAIJA, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije Grada Donjeg
Miholjca – načelnik Stožera

Službeni glasnik br. 6/21.

Strana 648

2. IVAN PETRIŠEVAC, ravnatelj Gradskog društva CK Donji Miholjac – zamjenik
načelnika Stožera,
3. MARIO PAVIN, načelnik PP Donji Miholjac – član Stožera,
4. KRUNO VUČKOVIĆ, predsjednik DVD-a Donji Miholjac, član Stožera
5. BILJANA KOVAČEVIĆ , patronažna sestra u Domu zdravlja Osječko-baranjske
županije– članica Stožera ,
6. DRAGANA PNJAK , direktorica Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac– član
Stožera
7. ZVONKO GRGEC, predstavnik Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne
zaštite Osijek - član Stožera
8. JOSIP DIKLIĆ, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanje, Stanica Osijek - članica
Stožera
9. DRAŽEN TRCOVIĆ, predstavnik Hrvatskih voda, VGI za mali sliv Karašica-Vučica
Donji Miholjac – član Stožera
10. IVAN POBI, direktor Doroslov d.o.o. Donji Miholjac – član Stožera
Članak 3.
Mandat članovima Stožera traje četiri godine, ukoliko im mandat ne istekne iz nekih razloga
iz stavka 2. ovog članka.
Mandat članovima Stožera prestaje:
1. smrću,
2. pismenom ostavkom (danom zaprimanja ostavke u pisarnici Grada Donjeg Miholjca),
3. razrješenjem (danom donošenja Odluke o razrješenju ukoliko u Odluci o razrješenju nije
određen drugi datum razrješenja).
Članak 4.
Način rada Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca uređuje se Poslovnikom o radu
Stožera koji donosi Gradonačelnik.
Članak 5.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Upravni odjel za
komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera
civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca KLASA: 810-06/17-01/1, URBROJ; 2115/01-03-17-01 od
10. srpnja 2017. godine.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca.
GRADONAČELNIK:
Goran Aladić, dipl.oec.,v.r.
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123.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 810-06/21-01/1
URBROJ: 2115/01-03-21-24
Donji Miholjac, 07. srpnja 2021.
Na temelju članka 21. i 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“ broj 85/15,
118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rad te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine“ broj 126/19), i
članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 1/21)
Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, dana 07. srpnja 2021. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnovanju i imenovanju članova
Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca
Članak 1.
Stožer civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca osnovan je Odlukom o osnivanju i imenovanju
članova Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca KLASA: 810-06/21-01/1, URBROJ: 2115/003-21-22 od 25. lipnja 2021. godine .
Članak 2.
Ovom Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite
Grada Donjeg Miholjca , mijenja se Članak 2. koji sada glasi:
“U Stožer civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca imenuju se:
11. IVAN POBI, direktor Doroslov d.o.o. Donji Miholjac – načelnik Stožera
12. IVAN PETRIŠEVAC, ravnatelj Gradskog društva CK Donji Miholjac – zamjenik
načelnika Stožera,
13. MARIO PAVIN, načelnik PP Donji Miholjac – član Stožera,
14. KRUNO VUČKOVIĆ, predsjednik DVD-a Donji Miholjac, član Stožera
15. BILJANA KOVAČEVIĆ , patronažna sestra u Domu zdravlja Osječko-baranjske
županije– članica Stožera ,
16. DRAGANA PNJAK , direktorica Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac– član
Stožera,
17. ZVONKO GRGEC, predstavnik Ravnateljstva civilne zaštite, pročelnik u Područnom
uredu civilne zaštite Osijek - član Stožera, a za njegovog zamjenika Silvana Pirić, voditeljica
službe u Područnom uredu civilne zaštite Osijek
18. JOSIP DIKLIĆ, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanje, Stanica Osijek - članica
Stožera
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19. DRAŽEN TRCOVIĆ, predstavnik Hrvatskih voda, VGI za mali sliv Karašica-Vučica
Donji Miholjac – član Stožera.“
Članak 3.
Sve ostale odredbe ostaju nepromjenjene.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca.

GRADONAČELNIK:
Goran Aladić, dipl.oec.,v.r.
124.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
Na temelju članka 43. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“
broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.,
123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 57. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ broj: 1/21.), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 15. srpnja 2021. godine,
donosi

ODLUKU
o imenovanju privremenog zamjenika gradonačelnika
Članak 1.
Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, na početku mandata 2021. - 2025. godine iz reda članova
Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca imenuje NENADA PERIĆA, za privremenog zamjenika
gradonačelnika.
Članak 2.
Privremeni zamjenik, zamjenjuje gradonačelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti zbog kojih gradonačelnik nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost.
Za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika, privremeni zamjenik ostvaruje prava gradonačelnika.
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Članak 3.

Do nastupanja okolnosti propisanih člankom 2. ove Odluke, gradonačelnik može opunomoćiti
privremenog zamjenika za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga.
Pri obavljanju povjerenih poslova, privremeni zamjenik dužan je pridržavati se uputa gradonačelnika
i za tako povjerene poslove ne prestaje odgovornost gradonačelnika.
Privremeni zamjenik za obavljanje povjerenih poslova, do nastupanja okolnosti iz članka 2. ove
Odluke nema pravo na naknadu.
Članak 4.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove za funkcioniranje Grada
Donjeg Miholjca.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca“
KLASA: 022-06/21-01/2
URBROJ: 2115/01-03-21-1
Donji Miholjac, 15. srpnja 2021.
GRADONAČELNIK:
Goran Aladić, dipl. oec.,v.r.
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125.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
Na temelju članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 1/21. ), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

ZAKLJUČAK
o organizaciji manifestacije
„MIHOLJAČKO SIJELO“
I.
Organizirat će se manifestacija „MIHOLJAČKO SIJELO, u razdoblju od 16. srpnja 2021. godine do
18. srpnja 2021. godine u Gradu Donjem Miholjcu.
II.
U okviru manifestacije iz članka I. ovog zaključka organizirat će se sljedeća događanja:
- Sajam - tradicionalni, autohtoni domaći proizvodi i suveniri
- Prezentacija tradicionalnih zanata i običaja
- Izložba slika udruge Likrob i kazališna predstava
- Mimohod KUD-ova, Promenadni koncert
- Prezentacija i degustacija starinskih jela
- Koncert tamburaškog sastava
III.
Sve aktivnosti vezane uz organizaciju manifestacije „MIHOLJAČKO SIJELO“ povjeravaju se
Turističkoj zajednici Grada Donjeg Miholjca i Gradu Donjem Miholjcu.
IV.
Turistička zajednica Grada Donjeg Miholjca obvezna je u roku od 15 dana od dana završetka
manifestacije dostaviti Gradu Donjem Miholjcu račune i izvode sa žiro računa kojima dokazuje
plaćanje svih troškova manifestacije za koje je dobila sredstva od Grada Donjeg Miholjca.
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V.

Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
KLASA: 610-02/21-01/5
URBROJ: 2115/01-03-21-1
Donji Miholjac, 24. lipnja 2021.
GRADAČELNIK:
Goran Aladić, dipl.oec.,v.r.

126.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-10/21-01/17
URBROJ: 2115/01-03-21-2
Donji Miholjac, 24. lipnja 2021.
Na temelju članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 1/21) i članka 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2021.
godinu („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 11/20.), gradonačelnik Grada Donjeg
Miholjca donosi

ZAKLJUČAK
I.
UDRUZI RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA NAŠICE, I. B. Mažuranić 1a,
Našice, OIB 06591503936, odobrava se financijska pomoć od 2.000,00 kuna za organizaciju
seminara i ostalih edukacija.
II.
Utvrđeni iznos novčene pomoći iz točke I. ovog Zaključka doznačit će Udruzi računovođa i
financijskih djelatnika Našice iz proračuna Grada Donjeg Miholjca na račun broj: HR06 2340 0091
1110 7158 6, s pozicije P-15.
III.
Izvršenje ovog Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za proračun i financije Grada Donjeg
Miholjca.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK
Goran Aladić dipl.oec.,v.r.
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127.

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., 123/17., 98/19. i 144/20) i članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca
(Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 1/21.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, d o n o
si

ZAKLJUČAK
o financiranju nabave radnog materijala za učenike osnovnih škola
na području Grada Donjeg Miholjca
I.
Utvrđuje se da je Grad Donji Miholjac svojim Proračunom za 2021.godinu, na poziciji – 614,
Aktivnost: A101404 – Obrazovanje, sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu, planirao i osigurao
sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, i to: Osnovne škole August Harambašić
Donji Miholjac i za učenike s prebivalištem na području Grada Donjeg Miholjca koji pohađaju
Osnovnu školu Hrvatski sokol Podgajci Podravski i Osnovnu školu Matija Gubec Magadenovac, u
ukupnom iznosu od 300.000,00 kn.
II.
Budući da će se nabava udžbenika za učenike osnovnih škola financirati sredstvima iz državnog
proračuna, Grad Donji Miholjac će financirati nabavu ostalog radnog materijala (radne bilježnice,
likovne mape, radni materijal za tehničku kulturu i sl.) za sve učenike osnovnih škola s područja
Grada Donjeg Miholjca.
III.
Financiranje nabave ostalog radnog materijala iz točke II. ovog Zaključka obavit će se prijenosom
financijskih sredstava osnovnim školama navedenim u točki I. ovog Zaključka na temelju dostavljene
dokumentacije iz koje je vidljivo koji se radni materijal nabavlja, u kojoj vrijednosti, te za koliko se
učenika nabavlja (popis radnog materijala, količine radnog materijala i broj učenika te račun za radni
materijal).
IV.
Izvršenje ovog Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za proračun i financije Grada Donjeg
Miholjca.
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V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
KLASA: 602-01/21-01/1
URBROJ: 2115/01-03-21-1
Donji Miholjac, 06. srpnja 2021.godine
GRADONAČELNIK:
Goran Aladić, dipl.oec,v.r.
128.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-10/21-01/18
URBROJ: 2115/01-03-21-2
Donji Miholjac, 07. srpnja 2021.
Na temelju članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 1/21), na temelju članka 9. stavak 2. točke 1., 2. i 3. Odluke o utvrñivanju kriterija,
postupaka i mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Donjeg Miholjca
(„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 2/16.), i članka 11. Odluke o izvršavanju proračuna
Grada Donjeg Miholjca za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 11/20.),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

ZAKLJUČAK
I.
NOGOMETNOM KLUBU „JEDINSTVO“ DONJI MIHOLJAC iz Donjeg Miholjca,
Augusta Cesarca 2, OIB 62605058642, odobrava se financijska pomoć od 5.000,00 kuna za
obilježavanje 76 godina od osnutka kluba, te 101. godina organiziranog igranja nogometa u Donjem
Miholjcu.
II.
Utvrđeni iznos novčene pomoći iz točke I. ovog Zaključka doznačit će Nogometnom klubu
„JEDINSTVO“ DONJI MIHOLJAC iz proračuna Grada Donjeg Miholjca na račun broj: HR73 2500
0091 1020 5561 3, s pozicije P-15 Ostale manifestacije pod pokroviteljstvom Grada.
III.
Izvršenje ovog Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za proračun i financije Grada Donjeg
Miholjca.
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IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK
Goran Aladić dipl.oec.,v.r.
129.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 810-03/21-01/6
URBROJ: 2115/01-03-21-1
Donji Miholjac, 28. lipnja 2021.
Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca “, broj 1/21), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

POSLOVNIK
o radu Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca
(dalje u tekstu: Stožer), pripremanje, sazivanje i rad na sjednicama Stožera, donošenje odluka iz
njegovog djelokruga rada, prava i dužnosti članova Stožera, osposobljavanje članova stožera te druga
pitanja od značaja za rad Stožera.
Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovom poslovniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose
se jednako na muški i ženski rod.
II. RAD STOŽERA
Članak 3.
Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja
o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu priprema
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detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih
snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite , obavlja poslove
informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava
civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofe te razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na
području Grada Donjeg Miholjca.
Stožer obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i važećih propisa kojima su uređena pitanja civilne
zaštite.
Članak 4.
Radom stožera rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća, rukovođenje
preuzima Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca.
Načelnik Stožera donosi odluke o uvođenju pripravnosti, odnono aktiviranju Stožera, kao i
odluku o načinu rada Stožera u režimu pripravnosti ili akiviranju stvarnih okolnostima nastanka
rizika.
Mobiliziranje Stožera nalaže Gradonačelnik.
Članak 5.
Tijekom planiranja i provođenja aktivnosti operativnih snaga te ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa Grada Donjeg Miholjca , Stožer surađuje i koordinira sa stožerima civilne zaštite
ugroženih općina i gradova Osječko-baranjske županije.
Sazivanje sjednica
Članak 6.
Stožer obavlja poslove iz svoje nadležnosti i odlučuje na sjednicama.
Prvu konstituirajuću sjednicu Stožera, saziva Gradonačelnik grada Donjeg Miholjca (u
daljnjem tekstu: Gradonačelnik) nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana od
imenovanja načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite.
Stožer se smatra konstituiranim kada je na sjednici prisutna većina članova Stožera koji imaju
formalni autoritet, odnosno ovlaštenje za odlučivanje.
Članak 7.
Načelnik Stožera saziva sjednice Stožera i uz konzultaciju s Gradonačelnikom utvrđuje
prijedlog dnevnog reda.
U slučaju da je načelnik Stožera odsutan ili spriječen, mijenja ga zamjenik načelnika Stožera.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati i zamjenik načelnika Stožera kao i svaki član
Stožera, a konačnu odluku donosi načelnik Stožera.
Sazivanje sjednice može zatražiti i Gradonačelnik.
Članak 8.
Sjednica Stožera saziva se pisanim putem , a poziv za sjednicu Stožera s prijedlogom dnevnog
reda i odgovarajućim materijalima, dostavlja se članovima Stožera, najkasnije tri (3) dana prije
održavanja sjednice putem elektronske pošte.
Ako postoji opasnost od nesreće ili je ista već nastupila, Stožer će se sazvati odmah po
saznanju te okolnosti.
U drugim žurnim slučajevima, sjednica Stožera također se može sazvati u roku kraćem od tri
(3) dana, a pozivanje će se izvršiti na način predviđen Shemom mobilizacije Stožera civilne zaštite

Službeni glasnik br. 6/21.

Strana 658

Grada Donjeg Miholjca, na temelju članka 4. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu
rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16).
Članak 9.
O sazivanju sjednice Stožera, članove Stožera obavješćuje načelnik Stožera, dostavljanjem
poziva.
Poziv za sjednicu Stožera sadrži: vrijeme i mjesto održavanja sjednice, prijedlog dnevnog
reda, obavijest o materijalima koji se dostavljaju, koga pozvati na sjednicu Stožera, komu dostaviti
materijale, kao i druge obavijesti od značaja za održavanje sjednice, te potpis načelnik Stožera.
Članak 10.
Prema potrebi, na sjednice Stožera mogu biti pozvani stručnjaci iz tijela javnih vlasti,
znanstvenih institucija i pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku, drugih pravnih osoba i
udruga građana koje djeluju na području Grada Donjeg Miholjca.
Pored kapaciteta iz stavka 1. ovog članka, može se zatražiti stručna pomoć kriznih menadžera,
ostalih eksperata i drugih institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje kapaciteta operativ-nih
snaga sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Članak 11.
Sjednica se može održati ako joj je prisutna većina od ukupnog broja članova Stožera.
U slučaju spriječenosti člana Stožera, zbog godišnjeg odmora, bolovanja, službenog putovanja
ili drugog odobrenog plaćenog ili neplaćenog odsustva, sjednici Stožera će prisustvovati osoba koja
ga u odsutnosti zamjenjuje u obavljanju njegovih nadležnosti.
Izuzetno od odredaba stavka 1. ovoga članka, sjednica se može održati s manjim brojem
prisutnih članova Stožera, ako se radi o okolnostima iz članka 8. stavka 2. i 3. ovoga Poslovnika.
Odluke donesene na ovakvoj sjednici imaju status odluka iz članka 17. Poslovnika.
U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu, član Stožera dužan je obavijestiti načelnika
Stožera, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Stožera te ga izvijestiti o svojoj zamjeni.
Predsjedavanje, sudjelovanje u raspravi
Članak 12.
Sjednici Stožera predsjeda načelnik Stožera.
U slučaju nenazočnosti ili spriječenosti načelnika, sjednici predsjeda zamjenik načelnika
Stožera.
Predsjedavajući se brine o održavanju reda na sjednicama Stožera.
Članak 13.
Poslije otvaranja sjednice priopćavaju se eventualne izmjene i dopune dnevnog reda sjednice
i daju druge obavijesti u svezi sa sjednicom.
Svaki od članova Stožera ima pravo predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda, s tim da
prijedlog mora biti obrazložen.
Dnevni red je usvojen, kada se za njega izjasni većina prisutnih članova Stožera.
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Članak 14.

Predsjedavajući sjednice, predstavnik tijela ili upravne organizacije čiji se materijal razmatra,
prema potrebi, izvješćuje Stožer o predmetu svake točke dnevnog reda, iznoseći probleme i prijedloge
o kojima Stožer treba odlučiti, a poslije toga otvara se rasprava.
Pravo sudjelovanja u raspravi i odlučivanju, o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice
imaju samo članovi Stožera.
Predsjedavajući sjednice Stožera može odlučiti da se ograniči vrijeme pojedinačnog udjela u
raspravi.
Članak 15.
Član Stožera koji je spriječen prisustvovati sjednici može, o pitanjima koja su na dnevnom
redu, dostaviti pisano mišljenje, o čemu se upoznaju članovi Stožera prije rasprave po tom pitanju.

Članak 16.
Predsjedavajući sjednice zaključuje raspravu kad utvrdi da nema više prijavljenih govornika.
Nakon rasprave po određenom pitanju dnevnog reda, predsjedavajući formulira prijedlog
zaključka ili odluke.
Članovi Stožera se izjašnjavaju o prijedlozima, koje mogu usvojiti u cjelini ili djelomično,
preinačiti ih ili odbiti.
Predsjedavajući sjednice zaključuje sjednicu kad se iscrpi dnevni red.
Glasovanje i odlučivanje
Članak 17.
Stožer donosi svoje odluke glasovanjem, većinom glasova prisutnih članova. Glasovanje je
javno, podizanjem ruke i vrši se izjašnjavanjem „za“ ili „protiv“ prijedloga, a član Stožera može se i
suzdržati od glasovanja.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavajući.
Zapisnik
Članak 18.
O tijeku sjednice vodi se zapisnik, o čemu se brine načelnik Stožera. Zapisnik vodi službenik
Ureda Grada.
U zapisnik se unosi: redni broj sjednice, ime predsjedajućeg, imena prisutnih i odsutnih
članova Stožera, imena osoba koje u odsutnosti zamjenjuju članove Stožera, imena osoba koje su po
pozivu prisutne na sjednici, dan i sat početka i završetka sjednice, dnevni red, zaključci i zapovijedi
doneseni po pojedinim pitanjima.
Ako je potrebno, u zapisnik se unose i bitne činjenice i ocjene koje je utvrdio Stožer o
određenom pitanju.
Svaki član Stožera ima pravo, tražiti da se njegove izjave i prijedlozi unesu u zapisnik.
Članak 19.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjedavajući sjednice Stožera i ovlaštena osoba koja je vodila
zapisnik.
Usvojeni se zapisnik ovjerava pečatom.
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O čuvanju ovjerenog zapisnika i svim ostalim administrativno-tehničkim poslovima brine se
upravni odjel (koji se u pravilu bavi poslovima civilne zaštite).
III. ODLUČIVANJE
Članak 20.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Stožer donosi odluke i zaključke.
Članak 21.
Kada Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu
priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove
informiranja javnosti, Stožer donosi odluke.
Odluke se izdaju u pisanom obliku.
Iznimno, u žurnim slučajevima, odluka se može priopćiti usmeno, s tim, da se naknadno
potvrdi u pisanom obliku u roku od 24 sata.
Članak 22.
O ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti Stožer odlučuje u obliku zaključaka.
Odluke i zaključke potpisuje načelnik Stožera, a u njegovoj odsutnosti zamjenik načelnika
Stožera.
Članak 23.
Načelnik Stožera prati provođenje odluka i zaključaka i s tim u svezi:
− donosi odluku o stavljanju Stožera u pripravnost,
− donosi odluku o aktiviranju i načinu rada Stožera te i angažiranju dodatnih stručnjaka,
− predlaže proglašenje velike nesreće,
− rukovodi radom Stožera do proglašenja velike nesreće, kada rukovođenje preuzima
Gradonačelnik,
− poziva povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite,
− u velikoj nesreći operativno usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne zaštite,
− aktivira pravne osobe koje su Odlukom određene od interesa za sustav civilne zaštite da sa svojim
ljudskim snagama i materijalnim resursima sudjeluju u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite,
− donosi odluku za preventivno provođenje prisilne evakuacije ugroženih osoba, životinja i pokretne
imovine iz ugroženih objekata ili područja,
− određuje koordinatora na lokaciji za procjenjivanje situacije i usklađivanje djelovanja operativnih
snaga,
− šalje zahtjeve (uz prethodnu suglasnost) za pružanje pomoći načelniku Stožera civilne zaštite više
razine.
Članak 24.
Radi učinkovitijeg ostvarivanja svoje uloge, Stožer donosi svoj godišnji program rada.
Godišnjim programima rada, programiraju se aktivnosti i utvrđuju osnovni zadaci Stožera.
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Članak 25.

Stožer osigurava javnost svoga rada.
Načelnik Stožera će odlučiti, kada će sjednica Stožera biti zatvorena za javnost.
IV. TROŠKOVI RADA STOŽERA
Članak 26.
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu Grada Donjeg Miholjca.
V. OSPOSOBLJAVANJE ČLANOVA STOŽERA
Članak 27.
Članovi stožera dužni su završiti osposobljavanje u rokovima i planu osposobljavanja kojeg
provodi središnje tjelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, javna ustanova ili druga
pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane pojedinačnim programom i propisom koji donosi čelnik
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite sukladno važećim propisima,
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Odredbe ovog Poslovnika, obvezujuće su za sve članove Stožera, kao i za druge osobe koje
sudjeluju u radu Stožera ili prisustvuju sjednicama Stožera.
Članak 29.
Stpanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu stožera zaštite i spašavanja
Grada Donjeg Miholjca KLASA: 810-03/12-01/6, URBROJ: 2115/01-03-12-1 od dana 08. svibnja
2012. godine
Članak 30.
Ovaj Poslovnik 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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SADRŽAJ
GRADSKO VIJEĆE

Strana

107.

Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za zakup javnih
površina za 2021. godinu

615

108.

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja
dječjeg vrtića u Rakitovici“ na području Grada Donjeg Miholjca

616

109.

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
„Rekonstrukcija društvenog doma u Golincima“ na
području Grada Donjeg Miholjca

618

110.

Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za financije i
proračun

619

111.

Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statut i poslovnik

621

112.

Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za dodjelu
javnih priznanja

622

113.

Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za predstavke
i pritužbe

623

114.

Odluka o osnivanju i izboru članova Povjerenstva za
davanje u zakup i prodaju nekretnina

625

115.

Odluka o određivanju potpisnika financijskih dokumenata

626

116.

Program mjera za poticanje razvoja poduzetništva
na području Grada Donjeg Miholjca u 2021. godini

627

117.

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
mladih osoba na području grada Donjeg Miholjca u 2021.
godini

635

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac iz reda javnih radnika

643

118.

GRADONAČELNIK
119.

Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Donjeg Miholjca, u Donjem Miholjcu, S.Radića 9., Doroslovu d.o.o.
za komunalne djelatnosti, Donji Miholjac, Naselje Tržnica 2/a

644
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120.

Odluka o osnivanju Odbora za organizaciju 47. smotre
folklora „Miholjačko sijelo“

645

121.

Odluka o razrješenju članova Stožera civilne zaštite Grada
Donjeg Miholjca

646

122.

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite
Grada Donjeg Miholjca

647

123.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
članova Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca

649

124.

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika gradonačelnika

650

125.

Zaključak o organizaciji manifestacije „Miholjačko sijelo“

651

126.

Zaključak o odobrenju financijske pomoći Udruzi
računovođa i financijskih djelatnika, Našice

653

127.

Zaključak o financiranju nabave radnog materijala
za učenike osnovnih škola na području Grada Donjeg
Miholjca

654

128.

Zaključak o davanju financijske pomoći NK Jedinstvo
Donji Miholjac

655

129.

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada
Donjeg Miholjca

656

……………………………………….

___________________________________________________________________
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 + matični broj
sa naznakom za: “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca"

