
 

 
 

Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca 

 
Godina XXV.                                       Donji Miholjac, 13. srpnja 2022.                                    Broj   6. 
 

108. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 944-04/22-01/4 
URBROJ: 2158-5-02-22-2 
Donji Miholjac,  24. lipnja  2022. 
  

Na temelju članka 1. i članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu 
izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ br. 80/11. i 144/21.) i članka 53. Statuta 
Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“, br. 1/21.), Gradonačelnik Grada 
Donjeg Miholjca donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2350/2 i 2350/3  

u k.o. Donji Miholjac  
 

Članak 1. 
 

Grad Donji Miholjac vlasnik je  nekretnina označenih kao javno dobro u općoj uporabi -  
nerazvrstane ceste:  

 k.č.br. 2350/2 u naravi uređeno zemljište u Ulici A.Harambašića, ukupne površine 16344 m² 
upisanoj u z. k. ul. br. 3649 u u k.o. Donji Miholjac  

 k.č.br. 2350/3 u naravi uređeno zemljište i parkiralište  u Ulici A.Harambašića, ukupne 
površine 16531 m² upisanih u z. k. ul. br. 3620 u k.o. Donji Miholjac. 
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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 naziva: Sustav sanitarne odvodnje aglomeracije Viljevo,  osnivanje prava 
služnosti na  nekretninma kako slijedi: 

 k.č.br. 2350/2 u naravi uređeno zemljište u Ulici A.Harambašića, ukupne površine 16344 m² 
upisanoj u z. k. ul. br. 3649 u u k.o. Donji Miholjac  

 k.č.br. 2350/3 u naravi uređeno zemljište i parkiralište  u Ulici A.Harambašića, ukupne 
površine 16531 m² upisanih u z. k. ul. br. 3620 u k.o. Donji Miholjac. 

 
Članak 3.  

 
Pravo služnosti na nekretninama iz članka I. ove Odluke zasniva se sukladno Građevinskom 

projektu, oznaka glavnog projekta 72350-355/22, izrađenom od projektantskog ureda Institut IGH 
d.d., Zavod za projektiranje, Odjel za hidrotehniku, Janka Rakuša 1, Zagreb 

 
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., Pavla Radića 99,  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. i 144/21.).  
 

Ukoliko Grad Donji Miholjac vrši radove polaganja nove infrastrukture na dijelu obuhvata 
služnosti koja je predmet ovo Odluku, 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 Ugovore o osnivanju 
prava služnosti u skladu s 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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109. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
             
KLASA:  363-08/22-04/4 
URBROJ:  2158-5-02-22-2 
Donji Miholjac, 12. srpnja 2022. 
 
Na temelju članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" 
br. 01/21) gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 12. srpnja 2022. godine, donosi 
 

O D L U K U  
 

 I. 
  
 Otpisuje se dug s naslova nepodmirene komunalne naknade za stambeni prostor na adresi 
Eugena Kraja, kućni broj 53, naselje Miholjački Poreč, 31540 Donji Miholjac, ID-42943, u ukupnom 
iznosu od 731,60 kuna na dan 12. srpnja 2022. godine, zbog nastupanja zastare za naplatu gore 
spomenutog potraživanja, a povodom zahtjeva za otpisom zbog nastupanja zastare obveznika 
plaćanja komunalne naknade, JOSIPA KATANČIĆA, OIB: 41748805332 iz Miholjačkog Poreča, 
Eugena Kraja 53, 31540 Donji Miholjac.  
 

II. 
 
 Izvršenje ove odluke povjerava se Upravnom odjelu za proračun i financije Grada Donjeg 
Miholjca.   
 

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

GRADONAČELNIK: 
Goran Aladić, dipl.oec.,v.r. 
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110. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
 
KLASA:  024-06/22-01/3 
URBROJ: 2158-5-02-22-1 
Donji Miholjac, 13. srpnja  2022. 
 
 
Na temelju članka 53. stavak 1., a u svezi s člankom 54. Statuta Grada Donjeg Miholjca («Službeni 
glasnik Grada Donjeg Miholjca» br. 1/21), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 13. srpnja 
2022., donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju radnih tijela gradonačelnika 

  
1.  Opće odredbe 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom se osnivaju radna tijela gradonačelnika, uređuje sastav, broj članova,  
djelokrug i način rada radnih tijela.  
Radna tijela Gradonačelnika osnivaju se s ciljem učinkovitijeg i djelotvornijeg rada u obavljanju 
izvršnih poslova iz djelokruga Grada Donjeg Miholjca. 
Radna tijela gradonačelnika stručno obrađuju pojedina pitanja, daju prijedloge i mišljenja o pojedinim 
pitanjima, prate stanje u pojedinim područjima ili pripremaju određeni materijal.  
Radna tijela imaju predsjednika i članove, koje imenuje gradonačelnik.  
Mandat predsjednika i članova odbora traje do isteka mandata Gradonačelnika. 
Mandat predsjednika i članova povremenog radnog tijela utvrđuje se odlukom o osnivanju. 
Predsjednik i članovi radnog tijela mogu zbog osobnih razloga ili zbog učestalijeg neprisustvovanja 
sjednicama ili zbog neizvršavanja zadaća u radnom tijelu biti razriješeni i prije isteka vremena na 
koje su imenovani. 
Predsjednik i član radnog tijela može podnijeti ostavku. 
.  
 

Članak 2. 
Radna tijela pokreću razmatranje pitanja iz svog djelokruga, a obvezatna su razmotriti svako pitanje 
iz svog djelokruga koje im uputi na razmatranje Gradonačelnik i o svojim mišljenjima, stajalištima, 
prijedlozima i primjedbama izvijestiti Gradonačelnika.  
 

Članak 3.  
Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod 

 
 

2.  Radna tijela Gradonačelnika 
 

Članak 4.  
Radna tijela gradonačelnika mogu biti stalna i povremena. 
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Stalna radna tijela Gradonačelnika osnivaju se kao savjeti, a povremena radna tijela kao radne grupe, 
komisije, povjerenstva  i sl. 
Odlukom o osnivanju povremenog radnog tijela određuje se naziv, djelokrug rada i nadležnost. 

 
Članak 5. 

  Stalna radna tijela ustrojavaju se kao sljedeći savjeti gradonačelnika: 
1. Savjet za gospodarstvo  
2. Savjet za komunalne usluge, urbanizam i zaštitu okoliša 
3. Savjet za predškolski odgoj i obrazovanje 
4. Savjet za kulturu, turizam i manifestacije 
5. Savjet za valorizaciju kulturne baštine 
6. Savjet za organizaciju i razvoj sporta 
7. Savjet za prostorno planiranje i graditeljstvo  
8. Savjet za poljoprivredu 
9. Savjet sa socijalu, zdravstvo i treću starosnu dob 

 
Članak 6. 

 
Savjet za gospodarstvo ima predsjednika i šest članova, koje imenuje gradonačelnik iz redova 
stručnih i javnih djelatnika. 
Savjet za gospodarstvo: 

- stručno obrađuju pojedina pitanja, daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz 
područja gospodarstva, obrtništva, zadrugarstva, poljoprivrede i ostalih gospodarskih 
aktivnosti,  

- prati stanje u područjima iz svoje nadležnosti, 
- priprema određene materijale koje donosi gradonačelnik ili ih predlaže za donošenje tijelima 

lokalne samouprave, 
- predlaže potrebna rješenja i daje smjernice za poticanje gospodarskog razvoja i poduzetništva,  
- daje mišljenja i prijedloge o pojedinačnim razvojnim projektima uključujući i projekte vezane 

za korištenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU, prati ostvarivanje razvojnih projekata i 
njihovu usklađenost s utvrđenom politikom gospodarskog razvoja, 

- predlaže gradonačelniku poduzimanje poticajnih mjera u poduzetništvu,   
- prati stanje u realizaciji mjera koje je utvrdio gradonačelnik i gradsko vijeće, 
- razmatra pisma namjere koja podnose poduzetnici, potencijalni investitori i predlaže 

gradonačelniku utvrđivanje posebnih uvjeta, koje trebaju zadovoljiti investitori u natječajima 
za građevinske parcele u poduzetničkim zonama,  

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 
 

Članak 7. 
 
Savjet za komunalne usluge, urbanizam i zaštitu okoliša ima predsjednika i  šest članova koje 
imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.  
Savjet za komunalne usluge, urbanizam i zaštitu okoliša: 

- stručno obrađuju pojedina pitanja, daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz 
područja komunalnih djelatnosti, urbanizma i zaštite okoliša, 

- predlaže načela i elemente politike gradske izvršne vlasti prema komunalnim 
djelatnostima, komunalnim uslugama i razvoju komunalne infrastrukture, 

- razmatra komunalnu problematiku, politiku cijena komunalnih usluga i predlaže rješenja, 
- daje mišljenja i prijedloge u postupku pripreme i donošenja prostorne koncepcije razvoja    

koja osigurava svrhovito gospodarenje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim 
dobrom radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvoja, racionalnog korištenja i 
zaštite prostora, 
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- predlaže i razmatra predložene programe razvoja, te ocjenjuje da li se njima ispunjavaju 
ciljevi utvrđeni prostorno-planskim dokumentima i potrebama gospodarskog razvoja, 

- predlaže mjere i aktivnosti usklađivanja razvoja javne infrastrukture od važnosti za 
područje  Grada Donjeg Miholjca, 

- prati ostvarivanje politike prostornog uređenja u odnosu na stanje u prostoru i ostvarivanje 
ciljeva društvenog i gospodarskog razvoja, 

- prati stanje i predlaže poduzimanje mjera u zaštiti okoliša, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 

 
Članak 8. 

 
Savjet za predškolski odgoj i obrazovanje ima predsjednika i šest članova, koje imenuje 
gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika. 
Savjet za predškolski odgoj i obrazovanje:  

- stručno obrađuju pojedina pitanja, daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz 
područja predškolskog odgoja, 

- razmatra odluke i druge opće akte koji se odnose na osnivanje predškolskih ustanova, mrežu 
dječjih vrtića, ostvarivanje predškolskog standarda u odgoju te politici participiranja troškova 
u ostvarivanju predškolskog odgoja, 

- razmatra stanje u području osnovnog i srednjeg obrazovanja djece na području grada Donjeg 
Miholjca, 

- predlaže poduzimanje mjera u unapređenju osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i aktivne 
mjere za sufinanciranje troškova učenika i studenata za vrijeme redovitog obrazovanja,  

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 
 

Članak 9. 
 
Savjet za kulturu, turizam i manifestacije ima predsjednika i dvanaest članova, koje imenuje  
gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.  
Savjet za kulturu, turizam i manifestacije:  

- stručno obrađuju pojedina pitanja, daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz 
područja kulture i turizma, 

- razmatra odluke i druge opće akte koji se odnose na organizaciju kulture i turizma te 
organizaciju manifestacija, 

- predlaže mjere i aktivnosti za usklađeno djelovanje subjekata koji su nositelji kulturnih 
događanja i manifestacija u Gradu Donjem Miholjcu,  

- razmatra prijedloge i daje mišljenje za financiranje i/ili sufinanciranje pojedinačnih 
programa i manifestacija,  

- razmatra prijedloge i programe udruga iz područja kulture za financiranje i/ili 
sufinanciranje    te daje prijedlog za uvrštavanje u proračun,  

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.  
 

Članak 10. 
 
Savjet za valorizaciju kulturne baštine ima predsjednika i jednog člana koje imenuje gradonačelnik 
iz redova stručnih i javnih djelatnika. 
Savjet za valorizaciju kulturne baštine ima slijedeće zadaće: 

- stručno obrađuju pojedina pitanja, daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz 
područja valorizacije i zaštite kulturne baštine na području Grada Donjeg Miholjca, 

- predlaže mjere za prikupljanje građe za izložbene postave i nasljeđa kulturne, 
tradicijske, etničke i zavičajne baštine, 

- razmatra prijedloge za upravljanje prikupljenim kulturnim nasljeđem,  



Službeni glasnik br. 6/2022.          Strana 444 

- predlaže modele zaštite kulturne i prirodne baštine te planiranje sredstava za otkup 
vrijednih predmeta iz privatnih zbirki, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 
 

Članak 11. 
 
Savjet za organizaciju i razvoj sporta ima predsjednika i jedanaest članova koje imenuje 
gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.  
Savjet za organizaciju i razvoj sporta na području Grada Donjeg Miholjca:  

- predlaže načela i elemente politike gradske izvršne vlasti prema sportu, 
- razmatra probleme sportskih klubova koji djeluju na području Grada i predlaže njihovo 

rješenje, 
- ostvaruje suradnju sa sportskim klubovima i Ustanovom za upravljanje,  korištenje i  

održavanje sportskih objekata, 
- razmatra prijedloge sportskih klubova i udruga za financiranje i/ili  sufinanciranje te daje 

prijedlog za uvrštavanje u proračun, 
- predlaže rješavanje pitanja sportske infrastrukture, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 

  
Članak 12. 

 
Savjet za prostorno planiranje i graditeljstvo  ima predsjednika i pet članova, koje imenuje 
gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.  
Savjet za prostorno planiranje i graditeljstvo:  
 

- stručno obrađuju pojedina pitanja, daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz 
područja prostornog planiranja i graditeljstva, 
 

 
Članak 13. 

 
Savjet za poljoprivredu ima predsjednika i sedam članova, koje imenuje gradonačelnik iz redova 
stručnih i javnih djelatnika. 
Savjet za poljoprivredu: 

- stručno obrađuju pojedina pitanja, daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz 
područja poljoprivrede, 

-  
Članak 14. 

 
Savjet za socijalu, zdravstvo i treću starosnu dob ima predsjednika i šest članova koje imenuje 
gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika. 
Savjet za socijalu, zdravstvo i treću starosnu dob: 

- stručno obrađuju pojedina pitanja, daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz 
područja socijalne skrbi, zdravstva i treće starosne dobi 

-  
Članak 15. 

 
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na osobnu inicijativu, a dužan ju je sazvati na zahtjev 
Gradonačelnika ili trećine članova radnog tijela u roku koji ne može biti duži od petnaest dana. 
Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka, sjednicu će sazvati 
Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti. 
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Predsjednika radnog tijela u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje član kojeg odredi 
predsjednik radnog tijela. 
U radu sjednica savjeta može sudjelovati i gradonačelnik.  
Radom radnog tijela rukovodi predsjednik radnog tijela koji saziva sjednice radnog tijela, predlaže 
dnevni red i predsjeda njegovim sjednicama. 
Radna tijela  donose zaključke ukoliko je na sjednici nazočna većina članova.  
Zaključci se donose javnim glasovanjem većinom nazočnih članova radnog tijela.  
Pojedini član radnog tijela može izdvojiti svoje mišljenje i zatražiti da se takvo izdvojeno mišljenje 
unese u zapisnik. 
Na svoju sjednicu radno tijelo može pozivati znanstvene i stručne djelatnike te druge osobe radi 
pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici. 
U radu radnih tijela nužna je nazočnost i predstavnika predlagatelja odnosno službi koje su pripremile 
materijal kada se prema dnevnom redu sjednice radnog tijela raspravlja o tom materijalu, ali bez prava 
glasa. 
O radu sjednice vodi se službena bilješka u vidu skraćenog zapisnika.  
Skraćeni zapisnik sadržava obvezno: naziv savjeta, vrijeme i mjesto održavanja, popis nazočnih, 
dnevni red, zaključke po pojedinim točkama dnevnog reda i vrijeme završetka sjednica.  
Zapisnik potpisuju predsjednik radnog tijela i osoba koja je vodila zapisnik. 
Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe pojedinog radnog tijela osigurava 
pročelnik upravnog odjela ovisno o području koje pojedino radno tijelo prati. 
Službenike za vođenje poslova pojedinih savjeta odredit će pročelnici upravnih odjela. 
Radna tijela Gradonačelnika surađuju međusobno, a mogu održati zajedničku sjednicu. 
Glasovanje na zajedničkoj sjednici utvrđuje se zasebno za svako radno tijelo. 
Radno tijelo u okviru svoga djelovanja donosi zaključke koje potpisuje predsjednik radnog tijela, a 
ovjeravaju se pečatom Gradonačelnika 
 

Članak 16. 
 

Predsjednik i članovi savjeta imaju pravo na naknadu za rad na način i u visini koju posebnog 
odlukom odredi gradonačelnik.  
Član odbora koji nije u radnom odnosu u upravnim tijelima Grada ima pravo na naknadu za rad u 
radnom tijelu u neto iznosu od 50,00 kuna po sjednici kojoj je nazočio.  
 

3. Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 17. 
 

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

GRADONAČELNIK: 
Goran Aladić, dipl. oec.,v.r. 
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111. 

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 
s i  

Z A K L J U Č A K 
 

o financiranju nabave radnog materijala za učenike osnovnih škola  
s područja Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu 

 

I. 

Utvrđuje se da je Grad Donji Miholjac svojim Proračunom za 2022.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:  602-02/22-01/4 
URBROJ: 2158-5-02-22-1 
Donji Miholjac, 28. lipnja 2022.godine 
 
 

GRADONAČELNIK: 
Goran Aladić, dipl.oec,v.r. 
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112. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADONAČELNIK 

 
KLASA: 402-06/22-01/22 
URBROJ: 2158-5-02-22-2 
Donji Miholjac, 01. srpnja 2022. 

 
 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 2022. 
godinu („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 10/21.), gradonačelnik Grada Donjeg 
Miholjca donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
Grad Donji Miholjac donio je Zaključak o organizaciji „ 3. PRANDAU FESTIVALA 

ORGULJAŠKE I KOMORNE GLAZBE“, KLASA: 610-02/22-01/1, URBROJ:  2158-5-02-22-1 
dana 11. travnja 2022. godine, u sklopu kojeg je predviđen i nastup Varaždinskog komornog orkestra 
11. lipnja 2022. godine. 
 

II. 
 Osnova škola „August Harambašić“ iz Donjeg Miholjca, organizirala je domjenak za članove 
Varaždinskog komormog orkestra koji se nastupao na 3. Prandau festivalu orguljaške i komorne 
glazbe 11. lipnja 2022. godine. 
 

III. 
 Osnovnoj školi „August Harambašić“ iz Donjeg Miholjca, Prilaz stadionu 1a, odobra se 
zahtjev za refundaciju troškova za organizaciju domjenka za nastup Varaždinskog komornog orkestra 
na 3. Prandau festivalu u iznosu od 968,28 kuna koji će se doznačiti Osnovnoj školi na račun broj: 
HR9823600001502688171 iz proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2022.godinu s pozicije P – 15 
(Ostale manifestacije pod pokroviteljstvom grada). 
 

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

V. 
Ovaj Zaključak 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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113. 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 

GRAD DONJI MIHOLJAC 
GRADONAČELNIK 

 

Na temelju članka 56. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21.) te članka 56. Statuta Grada 
Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca), gradonačelnik donosi 

 

P R A V I L N I K 

o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada 
Donjeg Miholjca 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom se ureduje način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih 
korisnika Grada Donjeg Miholjca  (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici), koji su uvršteni u 
Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika.  

Proračunski korisnici Grada Donjeg Miholjca su:  

-  Dječji vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac  
-  Gradska knjižnica Grada Donjeg Miholjca. 

 

Članak 2. 

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika su prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja 
poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg 
proračuna. 
 
Prihodi iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u proračun i njegov su sastavni dio. 
Odlukom o izvršavanju proračuna može se odrediti izuzeće od obveze uplate navedenih prihoda u 
proračun.  

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na prihode koji se ostvaruju iz nadležnog proračuna ili drugih 
izvora. 

Članak 3. 

Donacije su prihodi koje proračunski korisnici Grada Donjeg Miholjca ostvare od fizičkih osoba, 
neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna, sredstva 
bez protučinidbe i bez naknade. 



Službeni glasnik br. 6/2022.          Strana 450 

Nenamjenske donacije dane proračunskim korisnicima mogu se koristiti za materijalne i financijske 
rashode te nabavu opreme. 

Donacije koje proračunski korisnici Grada Donjeg Miholjca ostvare kao nenamjenske prihode 
odnosno za koje nije utvrđena namjena korištenja,  iste se mogu koristiti prema utvrđenim 
aktivnostima i projektima do visine uplaćenih sredstava, a prema odluci ravnatelja ustanove. 

Članak 4. 

Pravila korištenja nenamjenskih donacija, vlastitih prihoda te prihoda po propisima su slijedeća: 

- sredstva nenamjenskih donacija, vlastitih prihoda te prihoda po propisima koja nisu 
iskorištena u prethodnoj godini prenose se u tekuću proračunsku godinu, 

- ako su nenamjenske donacije, vlastiti prihodi te prihodi po posebnim propisima uplaćeni u  
nižem iznosu nego što je planirano, mogu se preuzeti i plaćati obveze do visine uplaćenih 
odnosno prenesenih sredstava.  

- rashodi i izdaci financirani iz  nenamjenskih  donacija, vlastitih prihoda mogu se izvršavati 
iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava  

- rashodi i izdaci financirani iz  nenamjenskih  donacija, vlastitih prihoda te prihoda po 
posebnim propisima mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih 
odnosno prenesenih sredstava uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za proračun i 
financije Grada Donjeg Miholjca 

- naplaćene i prenesene, a neplanirane nenamjenske donacije, vlastiti prihodi te prihodi po 
posebnim propisima mogu se izvršavati prema naknadno utvrđenim  aktivnostima  i/ili 
projektima ili stavkama uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za proračun i financije 
Grada Donjeg Miholjca. 
 

Članak 5.  

Vlastitim prihodima proračunski korisnici podmiruju, prvenstveno, rashode koji nastaju obavljanjem 
poslova na temelju kojih su vlastiti prihodi ostvareni. 

Proračunski korisnici koji su u bilanci na dan 31.12. prethodne godine iskazali manjak prihoda (iz 
izvora: vlastiti prihodi) obvezni su vlastite prihode ostvarene u iznosu većem od iznosa potrebnog za 
pokriće rashoda iz stavka 1. ovog članka, rasporediti za pokriće iskazanog manjka. 

Ako proračunski korisnici ostvare vlastite prihode u iznosu većem od iznosa potrebnog za 
podmirivanje rashoda iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka, obvezni su ih koristiti za materijalne i 
financijske rashode, vlastito učešće u EU projektima te unaprjeđenje djelatnosti (nabavu 
nefinancijske imovine). 

Proračunski korisnici koji ostvaruju značajne vlastite prihode, nakon podmirenja rashoda iz stavka 
1., 2., i 3. ovog članka, preostali iznos vlastitih prihoda mogu koristiti za sufinanciranje bruto plaća. 

Prihode po posebnim propisima, proračunski korisnici Grada Donjeg Miholjca obvezni su koristiti na 
način i za namjenu kako je utvrđeno posebnim propisima odnosno za pokriće ostvarenih manjkova 
poslovanja  ustanove. 

Iznimno, vlastiti prihodi mogu se koristiti i u druge svrhe, ali uz prethodnu suglasnost osnivača.  
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Članak 6. 

Vlastiti prihodi koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u slijedeću proračunsku godinu, a 
ostvareni višak prihoda koristi se sukladno zakonu i općim aktima proračunskog korisnika, te ovom 
Pravilniku. 

Članak 7. 

Praćenje ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda sukladno posebnim propisima, ovome Pravilniku 
i drugim aktima osnivača, provode nadležna upravna tijela osnivača kontinuirano tijekom godine. 

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju vlastitih prihoda tromjesečno izvještavati proračunski 
nadležna upravna tijela. Uz tromjesečno izvještavanje, nadležno upravno tijelo može zatražiti 
izvještavanje i u drugim rokovima, a po potrebi i dodatna izvješća vezana uz vlastite prihode.  

Članak 8.  

Upravno vijeće obvezno je, na prijedlog ravnatelja donijeti odnosno uskladiti opći akt kojim se 
uređuje ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda, a koji je u skladu s ovim 
Pravilnikom o mjerilima i načinu korištenija nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih 
korisnika Grada Donjeg Miholjca, a koji je primjeren poslovanju svakog proračunskog korisnika u 
roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, u proračunskim korisnicima Grada Donjeg Miholjca koji nemaju 
Upravno vijeće, opći akt iz stavka 1. ovog članka donijet će  ravnatelj ustanove u istim rokovima iz 
stavka 1. ovog članka. 

Članak 9.  

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Uputa o mjerilima i načinu korištenja 
vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Donjeg Miholjca ( „Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ br. 9/21 od 22.prosinca 2021.). 

Članak 10. 

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

 

KLASA: 401-01/22-01/4 
URBROJ: 2158-5-02-22-1 
Donji Miholjac, 28. lipnja 2022. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

      
   GRADONAČELNIK   

      
 108. Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br.  

2350/2 i 2350/3 u k.o. Donji Miholjac 
438 

      
109. Odluka o otpisu duga s naslova nepodmirene  

komunalne naknade – Josip Katančić, Miholjački 
Poreč, Eugena Kraja 53. 

440 

      
110. Odluka o osnivanju radnih tijela gradonačelnika 441 

      
111. Zaključak o financiranju nabave radnog  

materijala za učenike osnovnih škola s područja 
Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu 

446 

      
112. Zaključak o refundaciji troškova za organizaciju  

domjenka za nastup Varaždinskog komornog  
orkestra u sklopu 3. Prandau festivala 

448 

   
113. Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija 

i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada  
Donjeg Miholjca 

449 


