Službeni glasnik
Grada
Donjeg Miholjca
Godina XI.

______Donji Miholjac, 10. listopada 2008.

____

Broj: 11.

186.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 061-01/08-01/6
Ur.broj: 2115/01-01-08-1
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca” br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02, 4/05, 3/06. i 10/06.) i članka 18. Odluke
o javnim priznanjima Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br.
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4/98. 8/07) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 34. sjednici održanoj dana 24.
rujna 2008. godine donosi

ODLUKU
O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA ZLATNA PLAKETA
"GRB GRADA DONJEG MIHOLJCA“
Članak 1.
PLODOVI ZEMLJE „MATIJEVIĆ“ d.o.o. Donji Miholjac, Industrijska zona
Janjevci bb, Hotel Slavona d.o.o. Donji Miholjac, Gajeva 15a i BRUNI VIDAKOVIĆ,
Donji Miholjac, P.Preradovića 45., dodjeljuje se javno priznanje Grada Donjeg
Miholjca, Zlatna plaketa "Grb Grada Donjeg Miholjca" u 2008. godini.
Članak 2.
Javno priznanje iz članka 1. ove Odluke uručit će dobitnicima javnog priznanja
gradonačelnik Grada D.Miholjca na svečanoj sjednici Gradskog vijeća i Gradskog
poglavarstva Grada D.Miholjca, povodom Dana grada - 29. rujna, u subotu 27. rujna
2008. godine s početkom u 10,00 sati.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom
glasniku Grada D.Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Viktor Pfeifer,v.r.
187.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 061-01/08-01/5
Ur.broj: 2115/01-01-08-1
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca” br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02, 4/05, 3/06. i 10/06.) i članka 18. Odluke
o javnim priznanjima Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br.
4/98. i 8/07.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 34. sjednici održanoj dana
24. rujna 2008. godine donosi
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ODLUKU
O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA PEČATA GRADA
DONJEG MIHOLJCA
Članak 1.
MARKU ŠARIĆU iz Donjeg Miholjca, Kačićeva 27 i IGORU GAVRANOVIĆU iz
Donjeg Miholjca, Petra Preradovića 108 dodjeljuje se javno priznanje Grada Donjeg
Miholjca, "PEČAT GRADA DONJEG MIHOLJCA" u 2008. godini.
Članak 2.
Javno priznanje iz članka 1. ove Odluke uručit će dobitnicima javnog priznanja
gradonačelnik Grada D.Miholjca na svečanoj sjednici Gradskog vijeća i Gradskog
poglavarstva Grada D.Miholjca, povodom Dana grada - 29. rujna, u subotu 27. rujna
2008. godine s početkom u 10,00 sati.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom
glasniku Grada D.Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Viktor Pfeifer,v.r.
188.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 810-06/08-01/2
Ur.broj: 2115/01-01-08-2
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 9. st. 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” br.
174/04. i 79/08.), članka 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja (“Narodne novine” br. 40/08.) i članka 16. Statuta Grada
Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02,
4/05, 3/06. i 10/06.) Gradsko vijeće Grada D.Miholjca na 34. sjednici održanoj dana
24. rujna 2008. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Grada Donjeg Miholjca
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Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje
pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi
gradonačelnik.
Članak 2.
U Stožer zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca imenuju se:
1. Damir Kupanovac – zamjenik gradonačelnika Grada D.Miholjca,
načelnik stožera
2. Ivan Petriševac – ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa D.Miholjac,
član
3. Iva Babić – načelnica Odjela za zaštitu i spašavanje Državne uprave
za zaštitu i spašavanje, Područni ured Osijek, član
4. Stjepan Milošić – načelnik Policijske postaje Donji Miholjac, član
5. Nedeljko Kovačić – ravnatelj Doma zdravlja Donji Miholjac, član
6. Damir Šiplika – zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada D.Miholjac,
član
7. Zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada D.Miholjca.
Članak 3.
Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja nalaže gradonačelnik.
Članovi Stožera pozivat će se, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra
112.
Članak 4.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja
obavlja Ured gradonačelnika.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i
imenovanju članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada D.Miholjca („Službeni
glasnik Grada D.Miholjca br. 8/06. i 2/08.)
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Viktor Pfeifer,v.r.
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189.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 320-01/07-01/10
Ur.broj: 2115/01-01-08-41
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“, br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02, 4/05, 3/06. i 10/06.), Gradsko vijeće
Grada Donjeg Miholjca na 34 sjednici održanoj dana 24. rujna 2008. godine donosi

ODLUKU
O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA
DONJEG MIHOLJCA
Članak 1.
Ovom Odlukom djelomično se poništava Javni natječaj za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na pdoručju Grada Donjeg
Miholjca, klasa: 320-01/07-01/10, ur.broj: 2115/01-01-07-1 od 2. svibnja 2007.
godine, u k.o. Donji Miholjac i k.o. Golinci, u dijelu kako slijedi:
K.O. DONJI MIHOLJAC (zakup – zakup: 10 god.):
Ukupna
Red.
K.č.br.
Kultura
Rudina
površina
broj
ha-a-m2
1
2
3
4
5
1.
3115
oranica
Farkaševci 92-17-95
2.
3287
oranica
Čovci
33-56-65
3.
3291
pašnjak
Doroslov
1-65-05
Ukupna površina:
Ukupna početna godišnja zakupnina:

Početni iznos
U
godišnje
posjedu
zakupnine
do:
6
7
25.681,00 15.10.08.
9.352,00 15.10.08.
118,00 15.10.08
262 ha 33 a 11 m2
78.280,00 kuna

Poljoprivredno zemljište pod rednim brojem 1., 2. i 3. nalazi se u posjedu do
roka utvrñenog u toč. 7. ovoga popisa (u posjedu do:).

Službeni glasnik br. 11/08.

Strana 339.

K.O. DONJI MIHOLJAC (zakup – izdvojeno: 3 god.):
Ukupna
Red.
K.č.br.
Kultura
Rudina
površina
broj
ha-a-m2
1
2
3
4
5
1.
3504
oranica
Prepeličnjak 70-45-42
Ukupna površina:
Ukupna početna godišnja zakupnina:

Početni iznos
U
godišnje
posjedu
zakupnine
do:
6
7
19.629,00 15.10.08.
70 ha 45 a 42 m2
19.629,00 kuna

Poljoprivredno zemljište pod rednim brojem 1. nalazi se u posjedu do roka
utvrñenog u toč. 7. ovoga popisa (u posjedu do:).
K.O. GOLINCI (zakup – zakup: 10 god.):
Red.
broj
1
1.
2.

K.č.br.
2
385
386/1

Kultura
3
oranica
oranica

Rudina
4
Livade
Sječine

Ukupna
površina
ha-a-m2
5
41-94-17
15-55-57

Ukupna površina:
Ukupna početna godišnja zakupnina:

Početni iznos
godišnje
zakupnine
6
13.354,00
5.572,00

U
posjedu
do:
7
15.10.08.
15.10.08.

74 ha 01 a 22 m2
20.586,00 kuna

Poljoprivredno zemljište pod rednim brojem 1. i 2. nalazi se u posjedu do roka
utvrñenog u toč. 7. ovoga popisa (u posjedu do:).
Članak 2.
Istom Odlukom djelomično se poništavaju i svi akti doneseni u izvršenju dijela
Javnog natječaja iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Grada D.Miholjca“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Viktor Pfeifer, v.r.
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190.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 320-01/07-01/11
Ur.broj: 2115/01-01-08-27
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“, br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02, 4/05, 3/06. i 10/06.), Gradsko vijeće
Grada Donjeg Miholjca na 34. sjednici održanoj dana 24. rujna 2008. godine donosi

ODLUKU
O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA
DONJEG MIHOLJCA

Članak 1.
Ovom Odlukom djelomično se poništava Javni natječaj za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na pdoručju Grada Donjeg
Miholjca, klasa: 320-01/07-01/11, ur.broj: 2115/01-01-07-1 od 2. svibnja 2007.
godine, u k.o. Donji Miholjac, k.o. Rakitovica i k.o. Golinci, u dijelu kako slijedi:

K.O. DONJI MIHOLJAC (zakup – zakup: 10 god.):
Ukupna
Red.
K.č.br.
Kultura
Rudina
površina
broj
ha-a-m2
1
2
3
4
5
1.
2452
oranica
Zabara
52-46
Ukupna površina:
Ukupna početna godišnja zakupnina:

Početni iznos
U
godišnje
posjedu
zakupnine
do:
6
7
125,00 15.10.08.
52 a 46 m2
125,00 kuna

Poljoprivredno zemljište pod rednim brojem 1. nalazi se u posjedu do roka
utvrñenog u toč. 7. ovoga popisa (u posjedu do:).
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K.O. RAKITOVICA (zakup – povrat: 3 god.):
Ukupna
Red.
K.č.br.
Kultura
Rudina
površina
broj
ha-a-m2
1
2
3
4
5
1.
952/1
oranica
Rastik
20.00.00
Ukupna površina:
Ukupna početna godišnja zakupnina:

Početni iznos
U
godišnje
posjedu
zakupnine
do:
6
7
6.368,00 15.10.08.
20 ha 00 a 00 m2
6.368,00 kuna

Poljoprivredno zemljište pod rednim brojem 1. nalazi se u posjedu do roka
utvrñenog u toč. 7. ovoga popisa (u posjedu do:).
K.O. GOLINCI (zakup – povrat: 3 god.):
Red.
broj
1
1.

K.č.br.
2
568

Kultura
3
oranica

Rudina
4
Brod

Ukupna
površina
ha-a-m2
5
42-81-60

Ukupna površina:
Ukupna početna godišnja zakupnina:

Početni iznos
godišnje
zakupnine
6
11.928,00

U
posjedu
do:
7
15.10.08.

42 ha 81 a 60 m2
11.928,00 kuna

Poljoprivredno zemljište pod rednim brojem 1. nalazi se u posjedu do roka
utvrñenog u toč. 7. ovoga popisa (u posjedu do:).
Članak 2.
Istom Odlukom djelomično se poništavaju i svi akti doneseni u izvršenju dijela
Javnog natječaja iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Grada D.Miholjca“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Viktor Pfeifer, v.r.
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191.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 340-01/08-01/1
Ur.broj: 2115/01-01-08-2
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“, br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02, 4/05, 3/06. i 10/06.), Gradsko vijeće
Grada Donjeg Miholjca na 34. sjednici održanoj dana 24. rujna 2008. godine donosi

ODLUKU
o utvrñivanju mreža nerazvrstanih cesta na
području Grada Donjeg Miholjca u k.o. Miholjački Poreč
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuje se mreža nerazvrstanih cesta na području Grada
Donjeg Miholjca u k.o. Miholjački Poreč te se vrši njihova podjela kako slijedi:
a) nerazvrstane ceste koje se nalaze unutar granica grañevinskog
područja naselja Miholjački Poreč:
-

dio k.č.br. 166, dio k.č.br. 182, dio k.č.br. 202, dio k.č.br. 214, dio k.č.br. 277 i
k.č.br. 541,

b) nerazvrstane ceste koje se nalaze izvan granica grañevinskog područja naselja
Miholjački Poreč:
-

k.č.br. 129, k.č.br. 145, k.č.br. 151/5, k.č.br. 159, dio k.č.br. 166, dio k.č.br.
182, dio k.č.br. 186/3, k.č.br. 188, k.č.br. 193, k.č.br. 194, k.č.br. 196, dio
k.č.br. 202, dio k.č.br. 214, k.č.br. 222, k.č.br. 232, k.č.br. 242, k.č.br. 246,
k.č.br. 251, k.č.br. 265, k.č.br. 266/1, dio k.č.br. 277, k.č.br. 278, k.č.br. 284/2 i
k.č.br. 297.
Članak 2.

Nerazvrstane ceste iz članka 1. ove Odluke javno su dobro u općoj uporabi u
vlasništvu Grada Donjeg Miholjca.
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Članak 3.

Izvršenje ove Odluke povjerava se Općinskom sudu u Donjem Miohljcu,
Zemljšno-knjižnom odjelu i Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za
katastar Osijek, Ispostava Donji Miholjac.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Viktor Pfeifer,v.r.
192.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 320-02/08-01/85
Ur.broj: 2115/01-01-08-1
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“ br. 66/01, 87/02, 48/05. i 90/05.) i članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca
(„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02, 4/05, 3/06. i
10/06.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 34. sjednici održanoj dana 24.
rujna 2008. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada
Donjeg Miholjca koje nije obrañeno u prethodnom
vegetativnom periodu
I.
Predmet ponovljenog javnog natječaja je davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Donjeg Miholjca koje
nije obrañeno u prethodnom vegetativnom periodu, a koje je Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje
grada Donjeg Miholjca predviñeno za povrat u:
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-

K.O. DONJI MIHOLJAC z.k.ul.broj 2933:

-

k.č.br. 3498/3, oranica Prepeličnjak, u površini od 1 ha 79 a 23 m2
početni iznos godišnje zakupnine 499,00 kuna.
II.

Tekst ponovljenog Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta iz točke I. ove Odluke, prilaže se Odluci i čini njezin sastavni dio.
III.
Sukladno Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području grada Donjeg Miholjca, predmetno poljoprivredno zemljište daje
se u zakup na rok od 3 godine.
IV.
Postupak ponovljenog javnog natječaja provest će Gradsko vijeće Grada
Donjeg Miholjca.
Gradsko vijeće objavit će ponovljeni javninatječaj na oglasnoj ploči Grada
Donjeg Miohljca, najkasnije u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.
V.
Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u
Javnom natječaju iz članka 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“ br. 66/01, 87/02, 48/05. i 90/05.) pod uvjetom da su upisane u upisnik
poljoprivrednih gospodarstava i da imaju prebivalište, odnosno sjedište na području
jedinice lokalne samouprave koja provodi natječaj, slijedećim redoslijedom:
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na
dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt,
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- ostale fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, a namjeravaju se baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
Ako je više osoba u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa, prednost se
utvrñuje prema slijedećim kriterijima:
- dosadašnji zakupoprimac koji uredno ispunjava ugovorne obveze,
- vlasnik ili zakupoprimac zemljište koje graniči sa zemljištem koje se daje u
zakup,
- hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta RH proveo
najmanje 3 mjeseca i članovi poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog
hrvatskog branitelja, a koji se bave poljoprivrednom djelatnošću,
- vlasnik izgrañenog proizvodnog objekta (farma za proizvodnju mesa, mlijeka i
jaja, doradu sjemena i druge objekte namijenjene preradi, doradi i
uskladištenju poljoprivrednih proizvoda),
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osoba koja se bavi ili namjerava baviti stočarstvom (gospodarstvo,
svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo), podizanjem višegodišnjih nasada
(vinograda, voćnjaka i maslinika), te povrtlarskom proizvodnjom.

Fizičke i pravne osobe imaju prvenstveno pravo zakupa prema utvrñenom
redoslijedu uz uvjet da prihvate najviši iznos zakupnine koji je ponudio bilo koji od
ponuñača, koji ispunjava natječajne uvjete, te da ponudi prilože gospodarski program
korišenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
VI.
Rok za dostavu pisanih ponuda na javni natječaj za dodjelu u zakup
predmetnog zemljišta je 15 dana od dana objave javnog natječaja.
VII.
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca donijet će Odluku o izboru
najpovoljnijih ponuda, na temelju ponovljenog javnog natječaja za dodjelu u zakup
predmetnog poljoprivrednog zemljišta u roku 30 dana nakon isteka roka za
prikupljanje ponuda.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Viktor Pfiefer,v.r.
193.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 320-01/08-01/5
Ur.broj: 2115/01-01-08-5
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 23. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne
novine, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.) i članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca
(Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca, br. 3/98., 2/01., 10/01., 11/02., 4/05., 3/06. i
10/06.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 34. sjednici, održanoj dana 24.
rujna 2008. godine, donosi
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ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
na području Grada Donjeg Miholjca
I.
Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države na području Grada Donjeg Miholjca, na Javnom natječaju, klasa:
320-01/08-01/5, ur.broj: 2115/01-01-08-2, od 6. veljače 2008. godine, objavljenom
dana 7. veljače 2008. godine, u dnevnom tisku, a koji je objavilo dana 7. do 21.
veljače 2008. godine i provelo Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, i to:
Katastarska općina: DONJI MIHOLJAC:
1.) DRAŽEN ŽULJ iz Donjeg Miholjca, V.Nazora 47,
MBG: 1104969300706,
- k.č.br. 3118, oranica Vrančari, u površini od:
za godišnju zakupninu u iznosu od:

30 ha 02 a 59 m2
618.714,00 kuna

sveukupna površina:
sveukupna godišnja zakupnina u iznosu od:

30 ha 02 a 59 m2
618.714,00 kuna

II.
Na temelju točke I. ove Odluke, gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca i
podnositelj ponude, sklopit će ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države, nakon dobivanja suglasnosti nadležnog Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja i prethodnog pozitivnog mišljenja nadležnog Državnog odvjetništva
na nacrt ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Viktor Pfeifer,v.r.
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194.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 320-02/08-01/82
Ur.broj: 2115/01-01-08-2
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca, br. 3/98., 2/01., 10/01., 11/02., 4/05., 3/06. i 10/06.), Gradsko vijeće
Grada Donjeg Miholjca, na 34. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2008. godine, donosi

ODLUKU
Članak 1.
Član Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca Josip Milić iz Miholjačkgo
Poreča, E.Kraja 40, imenuje se za predstavnika Grada Donjeg Miholjca – tuženika u
svrhu sudjelovanja u parničnom postupku koji se vodi kod Općinskog suda u Donjem
Miholjcu, protiv tuženika Damira žigmundić iz Rakitovice, Glavna 59, Dalibora
Žigmundić iz Rakitovice, Glavna 122, Kornelije Sabolek iz Donjeg Miholjca, N.Tržnica
3, Vlade Sić iz Rakitovice, Glavna 53 i Gorana Rakitovac iz Donjeg Miholjca,
Vukovarska 93, zastupanih po punomoćniku Marku Kuna, odvjetniku iz Donjeg
Miholjca, pod brojem: III-P-49/08-11 u pravnoj stvari radi zaključenja ugovora o
zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Donjeg
Miholjca, u k.o. Donji Miholjac, označenog kao k.č.br. 3115, oranica Farkaševci, u
površini od 92 ha 17 a 95 m2.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Viktor Pfeifer,v.r.
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195.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 320-02/08-01/87
Ur.broj: 2115/01-01-08-3
D.Miholjac, 24. rujna 2008.

Na temelju članka 10. a. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(Narodne novine, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), i članka 16. Statuta Grada
Donjeg Miholjca (Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca, br. 3/98., 2/01., 10/01.,
11/02., 4/05., 3/06. i 10/06.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 34. sjednici
održanoj dana 24. rujna 2008. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području grada Donjeg Miholjca koje nije obrañeno
u prethodnom vegetativnom periodu
I.
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Donjeg Miholjca, koje nije
obrañeno - korišteno u prethodnom vegetativnom periodu, a koje je Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje
grada Donjeg Miholjca, predviñeno za zakup, u svrhu voćarske proizvodnje u:
K.O. DONJI MIHOLJAC, z.k.ul.br. 2933:
- k.č.br. 2987 D, voćnjak Janjevci u površini od
početni iznos godišnje zakupnine:

3 ha 27 a 29 m2
1.042,00 kuna

II.
Tekst Javnog natječaja s popisom čestica poljoprivrednog zemljišta iz točke I.
ove Odluke, prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
III.
Sukladno Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području Grada Donjeg Miholjca, poljoprivredno zemljište iz točke I. ove
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Odluke, daje se u zakup na rok od 3 godine, radi usklañivanja zemljišno-knjižnog i
katastarskog stanja.
IV.
Postupak Javnog natječaja provest će Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca.
Gradsko vijeće objavit će Javni natječaj na oglasnoj ploči Grada Donjeg
Miholjca, najkasnije u roku 8 dana, od dana objave ove Odluke.
V.

Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u
Javnom natječaju iz čl. 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br.
66/01, 87/02, 48/05. i 90/05.), pod uvjetom da su upisane u upisnik poljoprivrednih
gospodarstava i da imaju prebivalište, odnosno sjedište na području jedinice lokalne
samouprave, koja provodi natječaj, slijedećim redoslijedom:
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na
dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt,
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- ostale fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, a namjeravaju se baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
Ako je više osoba u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa, prednost se
utvrñuje prema slijedećim kriterijima:
- dosadašnji zakupoprimac koji uredno ispunjava ugovorne obveze,
- vlasnik ili zakupoprimac zemljišta koje graniči sa zemljištem koje se daje u
zakup,
- hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta RH proveo
najmanje 3 mjeseca i članovi poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog
branitelja, a koji se bave poljoprivrednom djelatnošću,
- vlasnik izgrañenog proizvodnog objekta (farma za proizvodnju mesa, mlijeka i
jaja, doradu sjemena i druge objekte nanjenjene preradi, doradi i uskladištenju
poljoprivrednih proizvoda),
- osoba koja se bavi ili namjerava baviti stočarstvom (gospodarstvo, svinjogojstvo,
ovčarstvo i kozarstvo), podizanjem višegodišnjih nasada (vinograda, voćnjaka i
maslinika), te povrtlarskom proizvodnjom.
Fizičke i pravne osobe, imaju prvenstveno pravo zakupa prema utvrñenom
redoslijedu, uz uvjet da prihvate najviši iznos zakupnine koji je ponudio bilo koji od
ponuñača, koji ispunjava natječajne uvjete, te da ponudi prilože gospodarski program
korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
VI.
Rok za dostavu pisanih ponuda na javni natječaj za dodjelu u zakup
predmetnoga zemljišta je 15 dana, od dana objave javnog natječaja.
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VII.

Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca donijet će Odluku o izboru
najpovoljnijih ponuda, na temelju javnog natječaja za dodjelu u zakup poljoprivrednog
zemljišta, u roku 30 dana, nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Viktor Pfeifer, v.r.
196.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 320-02/08-01/89
Ur.broj: 2115/01-01-08-1
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 10. a. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(Narodne novine, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), i članka 16. Statuta Grada
Donjeg Miholjca (Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca, br. 3/98., 2/01., 10/01.,
11/02., 4/05., 3/06. i 10/06.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 34. sjednici
održanoj dana 24. rujna 2008. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli na privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu države na području grada Donjeg Miholjca
Članak 1.
Ovom Odlukom dozvoljava se dosadašnjim korisnicima i posjednicima
privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području
grada Donjeg Miholjca do okončanja postupaka javnih natječaja za zakup I prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i zaključenja pravnih poslova prema
Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu dražve za područje
Grada Donjeg Miholjca.
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Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miohljca za sklapanje ugovora o
privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, s dosadašnjim
korisnicima I posjednicima poljoprivrednog zemljišta, na odreñeno vrijeme od jedne
godine, uz naknadu utvrñenu prema dosadašnjim godišnjim iznosima naknade,
utvrñenim po nadležnoj Poreznoj upravi, pod uvjetom da su privremeni korisnici I
posjednici podmirili svoja dugovanja prema Republici Hrvatskoj, kao vlasniku
poljoprivrednog zemljišta, s naslova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području
grada Donjeg Miholjca, kao I eventualna druga dugovanja prema Gradu Donjem
Miholjcu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Viktor Pfeifer, v.r.
197.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 320-02/08-01/89
Ur.broj: 2115/01-01-08-1
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 10. a. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(Narodne novine, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), i članka 16. Statuta Grada
Donjeg Miholjca (Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca, br. 3/98., 2/01., 10/01.,
11/02., 4/05., 3/06. i 10/06.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 34. sjednici
održanoj dana 24. rujna 2008. godine, donosi

ODLUKU
o ostvarivanju prava na potporu osiguranju poljoprivrednih
usjeva I nasada od mogućih šteta poljoprivrednim
proizvoñačima na području grada Donjeg Miholjca
u 2008. godini

Službeni glasnik br. 11/08.

Strana 352.
I.

Ovom Odlukom utvrñuju se mjerila, načini i kriteriji odobravanja sredstava u
svrhu ostvarivanja prava na potporu osiguranju poljoprivrednih usjeva i nasada od
mogućih šteta poljoprivrednim proizvoñačima, na području grada Donjeg Mihljca u
2008. godini.
II.
Sredstva za ostvarivanje prava na potporu osiguranju poljoprivrednih usjeva i
nasada od mogućih šteta poljoprivrednim proizvoñačima, osiguravaju se u gradskom
proračunu, bez obveze povrata.
III.
Iznos sredstava potpore osiguranju poljoprivrednih usjeva i nasada od
mogućih šteta poljoprivrednim proizvoñačima, utvrñuje se u vrijednosti 10% troškova
plaćanja premije osiguranja, bez obzira na osigurani rizik za koji je polica sklopljena.
Najviši iznos naknade po pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi je 3.000,00 kuna.
IV.
Pravo na potporu osiguranju poljoprivrednih usjeva i nasada od mogućih šteta
poljoprivrednim proizvoñačima može ostvariti poljoprivredno gospodarstvo upisano u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a ima status obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva, poljoprivrednog gospodarstva, obrta i zadruge (u daljnjem tekstu:
korisnici), uz uvjet ispunjavanja slijedećih uvjeta:
- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- da se prebivalište, odnosno sjedište te mjesto osigurane proizvodnje nalazi na
području grada Donjeg Miholjca,
- da je polica osiguranja poljoprivrednih usjeva i nasada od mogućih šteta
zaključena u 2008. godini.
V.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na potporu osiguranju po objavljenom javnom
pozivu podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donjeg Miholjca, Odsjeku
za gospodarstvo, Vukovarska 1/I (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel),
najkasnije do 15. prosinca 2008. godine.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na potporu osiguranju prilaže se:
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- polica osiguranja u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
- potvrda osiguravajućeg društva s kojim je zaključena polica osiguranja
potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje da je ugovaratelj osiguranja
izvršio isplatu police ili kopija naloga za isplatu,
- dokaz da su izmirene obveze na temelju zakupa, prodaje ili koncesije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
- preslika ugovora o zakupu, prodaji ili koncesiji, ili obrazac br. 1/2008. zahtjeva
za ostvarivanje prava na poticaj, nadležnog Ureda državne uprave, Službe za
gospodarstvo, Ispostava Donji Miholjac,
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preslika štednog, tekućeg ili žiro-računa.

Jedinstveni upravni odjel, razmatra zahtjeve za dodjelu potpore osiguranju
usjeva, prema redoslijedu podnošenja potpunog zahtjeva, ocjenjuje opravdanost
podnesenog zahtjeva i nakon toga vrši isplatu u visini odobrenih sredstava.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Viktor Pfeifer, v.r.
198.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 320-01/08-01/91
Ur.broj: 2115/01-01-08-1
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine,
br. 66/01, 87/02, 48/05. i 90/05.), a u svezi s točkom III. Mjerila i uvjeta za provedbu
privatizacije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (Narodne novine br.
13/02.), i članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca, br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02, 4/05, 3/06. i 10/06.), Gradsko vijeće Grada
Donjeg Miholjca na 34. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države za područje
grada Donjeg Miholjca
Članak 1.
U Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za
područje Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“, br. 9/02,
1/07. i 3/07.) točka V. Površine odreñene za prodaju, stavak 2, mijenja se i glasi:
„U skladu s točkom III. Mjerila i uvjeta za provedbu privatizacije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Narodne novine“ br. 13/02.),
maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koja se može
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prodati
obiteljskom
poljoprivrednom
gospodarstvu,
poljoprivredniku
poljoprivrednom gospodarstvu koji se bave:
a) ratarskom i povrtlarskom proizvodnjom, iznosi:
150,00 ha oranice,
b) stočarskom proizvodnjom po jednom
uvjetnom grlu iznosi:
2,00 ha oranice,
c) vinogradarskom proizvodnjom, iznosi:
2,00 ha pašnjaka,
d) voćarskom proizvodnjom, iznosi:
20,00 ha vinograda,
e) ribnjačarskom proizvodnjom, kao jedinstvenom
proizvodno-tehnološkom cjelinom, koja
obuhvaća poljoprivredno zemljište:
ribnjake, trstike, pašnjake, močvare i dr. iznosi:
950,00 ha površine.“

ili

Članak 2.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Donjeg Miholjca, Odsjek za
gospodarstvo, da na temelju članka 1. ove Odluke, kao i svih dosadašnjih izmjena i
dopuna Programa, na koje je nadležno Ministarstvo dalo suglasnosti, izradi
pročišćeni tekst Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države za područje grada Donjeg Miholjca, koji će činiti sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka s pročišćenim tekstom Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države za područje grada Donjeg Miohljca, stupa na snagu
danom dostavljanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Viktor Pfeifer,v.r.
199.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 320-02/08-01/83
Ur.broj: 2115/01-01-08-1
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca, br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02, 4/05, 3/06. i 10/06.), Gradsko vijeće
Grada Donjeg Miholjca na 34. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2008. godine, donosi

ODLUKU
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Članak 1.
Odbija se u cijelosti prijedlog Tihomila Sertić iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska
130 za oprost od plaćanja duga – oslobañanje plaćanja dužne zakupnine u iznosu od
34.500,00 kuna, sa zakonskim zateznim kamatama i troškovima postupka, temeljem
raskinutog Ugovora o zakupu, klasa: 945-01/96-01/37, ur.broj: 2158-06-02/00-97-01
od 6. lipnja 1997. godine i Sporazuma o izvršavanju ugovorne obveze plaćanja
dužnog iznosa zakupnine za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
na području grada Donjeg Miholjca, klasa: 320.02/04-01/34, ur.broj: 2115/01-02-0411 od 25. svibnja 2004. godine, a sukladno pravomoćnoj presudi Županijskog suda u
Osijeku, broj: Gž-4058/06-2, od 4. listopada 2007. godine, kojom je potvrñena
presuda Općinskog suda u Donjem Miholjcu, broj: III-P-185/05-3 od 10. listopada
2005. godine i predmetna dugovanja imenovanoga.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Viktor Pfeifer,v.r.
200.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 810-01/08-01/1
Ur.broj: 2115/01-01-08-1
D.Miholjac, 24. rujna 2008.

Na temelju članka 28. st. 1. al. 1. Zakona o zaštiti I spašavanju (“Narodne
novine RH” br. 174/04. I 79/07.), I članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02, 4/05, 3/06. i
10/06.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 34. sjednici održanoj dana 24.
rujna 2008. godine donosi

SMJERNICE
ZA RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU GRADA D.MIHOLJCA DO
31.12.2008. GODINE
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UVOD
Zakonom o zaštiti i spašavanju ureñuje se sustav zaštite i spašavanja
grañana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama: način
upravljanja, rukovoñenja i koordiniranja u aktivnostima zaštite i spašavanja i
katastrofama i većim nesrećama; prava, obveze, osposobljavanje i usavršavanje
sudionika zaštite i spašavanja; zadaće i ustroj tijela za rukovoñenje i koordiniranje u
aktivnostima zaštite i spašavanja, način uzbunjivanja i obavješćivanja, provoñenje
mobilizacije za potrebe zaštite i spašavanja.
Zaštita i spašavanje ostvaruju se djelovanjem operativnih snaga zaštite i
spašavanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te na razini
Republike Hrvatske.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i
obveza utvrñenih Ustavom i Zakonom ureñuju i planiraju, organiziraju, financiraju i
provode zaštitu i spašavanje.
Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su prosudba mogućih
ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i
spašavanju u slučaju katastrofa i većih nesreća, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i
mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem
je dogañaj nastao.

I.

PROCJENA UGROŽENOSTI

Za Grad Donji Miholjac potrebno je izraditi Procjenu ugroženosti grañana,
materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama, a Procjena je polazni
dokument za izradu Planova, Operativnih planova i Planova CZ, a izrañuju se i
donose za područje grada.
PLAN:
Do kraja 2008. godine potrebno je pristupiti izradi Procjene ugroženosti
grañana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama.
Planirana sredstva za 2008. godinu iznose 50.000,00 kn.
Tijekom 2009. godine potrebno je izraditi i Plan zaštite i spašavanja za Grad
Donji Miholjac u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti
i Planova zaštite i spašavanja („NN RH“ br. 38/08.).
Sredstva za izradu Plana planirati u proračunu Grada D.Miholjca za 2009.
godinu.

II.

ODREDBE URBANISTIČKOG PLANA UREðENJA NASELJA DONJI
MIHOLJAC
Izvadak iz UPU grada Donji Miholjac

3.7.3. ZAŠTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I

Službeni glasnik br. 11/08.

Strana 357.

RATNIH OPASNOSTI
Na području obuhvata Plana predviñene su mjere zaštite i sklanjanja u skladu
s odredbama:
- Zakona o zaštiti i spašavanju („NN RH“ 174/04.)
- Zakona o unutarnjim poslovima („NN RH“ 55/89, 18/90, 47/90, 19/91,
29/91 – pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 76/94, 161/98, 128/99, 29/00. i
53/00.)
Kriteriji za odreñivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi
skloništa i druge grañevine za zaštitu stanovništva, stupnjevi ugroženosti gradova i
naseljenih mjesta, otpornost skloništa ovisno o zonama gdje se grade i način
odreñivanja zona ugroženosti utvrñeni su Pravilnikom o mjerama zaštite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i ureñivanju
prostora („Narodne novine“ br. 29/83, 36/85. i 42/86.) i Pravilnikom o kriterijima za
odreñivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i druge
grañevine za zaštitu („Narodne novine“ br. 2/91.). Skloništa i druge grañevine za
zaštitu stanovništva grade se u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za
skloništa (SL 55/83.), Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju zaklona (SL
31/75) i Pravilnikom o uvjetima pod kojima se u miru skloništa mogu davati u zakup
(„NN RH“ 98/01.), obavezno u gradovima i naseljenim mjestima u kojima živi preko
2.000 stanovnika.
Prema stupnju ugroženosti od ratnih opasnosti i opasnosti u miru naseljena
mjesta svrstavaju u I. do IV. stupnja ugroženosti koja se potom razvrstavaju u jednu
ili više zona u kojima se grade skloništa odreñene otpornosti ili osigurava zaštita
stanovništva na drugi način. Grad Donji Miholjac ulazi u kategoriju naselja III. stupnja
ugroženosti (malo ugroženi gradovi) u kojima živi preko 5.000 do 10.000 stanovnika.
U skladu s navedenim Pravilnikom, a na osnovu odreñenih zona ugroženosti,
područje grada Donjeg Miholjca potrebno je „Planom zaštite i spašavanja grada
Donjeg Miholjca“ razdijeliti na zone u kojima se osigurava zaštita stanovništva:
- U gusto naseljenim dijelovima grada moguća je gradnja porodičnih skloništa
otpornosti od 30 kPa. Porodična skloništa se ne smiju graditi u neposrednoj blizini
skladišta zapaljiva materijala, ispod zgrada viših od 10 etaža, u razini nižoj od
podruma zgrade i u plavnim područjima.
- Na preostalom području grada Donjeg Miholjca zaštita stanovništva
osigurava se u zaklonima i drugim objektima za zaštitu.
Zone ugroženosti odreñuje Grad Donji Miholjac „Planom zaštite i spašavanja
grada Donjeg Miholjca“, na odreñenoj daljini omeñenoj krivuljama drugog reda od
grañevina koje bi mogle biti cilj napada u ratu i od grañevina kod kojih bi veliki
kvarovi (havarije) na postrojenjima mogli uzrokovati kontaminaciju zraka i okoliša, a
prema procjenama ugroženosti i stupnju ugroženosti grada.

III.

OPERATIVNE SNAGE

III.

1. ZAPOVJEDNIŠTVO (STOŽER) ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Radi ostvarivanja zakonom utvrñenih obveza iz Zakona o zaštiti i spašavanju i
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („NN RH“
40/08, 44/08) treba imenovati stožer zaštite i spašavanja koje je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja
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kojima rukovodi općinski načelnik, gradonačelnik, župan i ravnatelj Državne uprave
za zaštitu i spašavanje.
Plan:
Stožer zaštite i spašavanja će jednom godišnje u mjesecu siječnu održati
redoviti sastanak u prostorijama Grada D.Miholjca s ciljem analize postojećeg stanja i
donošenja potrebnih smjernica za poboljšanje stanja, razvoja vlastitih sposobnosti za
djelovanje na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica, katastrofa i većih nesreća.
Paralelno s navedenim iskazivati će se mogućnost za osiguranje uvjeta za
provoñenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te drugih
aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja sukladno Planu zaštite spašavanja.
III.

2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Radi ostvarivanja zakonom utvrñenih obveza iz Zakona o zaštiti i spašavanju
gradonačelnik Grada D.Miholjca svojoj Odlukom o osnivanju i imenovanju članova
zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada D.Miholjca („Službeni glasnik Grada
D.Miholjca“ br. 8/06.) imenovao je članove Zapovjedništva civilne zaštite, koje imalo
ulogu i Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite.
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju („NN
RH“ br. 79/07.) potrebno je imenovati Zapovjedništvo civilne zaštite samo za
obavljanje poslova sukladno planovima civilne zaštite.

III.

3. ZAPOVJEDNIŠTVO VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA

Radi ostvarivanja zakonom utvrñenih obveza i Zakona o vatrogastvu („NN RH“
br. 139/04. i 174/04.) Gradsko poglavarstvo Grada D.Miholjca je svojim Rješenjem
od 29. travnja 2005. godine potvrdilo Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Grada
Donjeg Miholjca.
Do 31.12.2008. godine potrebno je da Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice
Grada D.Miholjca sa stručnim službama gradske uprave sudjeluju u pripremi i izradi
revizije Procjene i Plana ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Donji
Miholjac.
Zadnja revizija napravljena je 2006. godine te je potrebno navedene
dokumente uskladiti sa novonastalim uvjetima i zakonskim izmjenama.

IV.

VATROGASTVO
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
DONJI MIHOLJAC

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Miholjac ustrojeno je kao profesionalna
jezgra koju danas čini 7 profesionalno zaposlenih vatrogasaca sa stalnim 24-satnim
dežurstvom sa sjedištem u naselju D.Miholjac.
DVD Donji Miholjac financira se iz proračuna Grada Donjeg Miholjca za
osobne dohotke zaposlenih, te iz vlastitih sredstava pružanja usluga i obavjanja
nekih gospodarskih i društvenih djelatnosti.
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U 2008. godini za DVD Donji Miholjac u proračunu Grada D.Miholjca planirano
je 550.000,00 kn, te 400.000,00 kn za nabavku vozila vatrogasne namjene iz
Programa Vlade Republike Hrvatske i to kratko navalno Mercedes Atego vozilo s
CAFS ureñajem.
Isto tako ove godine DVD je nabavio kombi vozilo za prijevoz ljudi i opreme
PEUGEOT BOXER, 2003. godište.
Takoñer, uz pomoć Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije
ostvarena je nabavka hidrauličnog alata za pomoć unesrećenima kod prometnih
nesreća.
Do kraja tekuće godine DVD Donji Miholjac će uz pomoć Učilišta vatrogastva,
zaštite i spašavanja u Zagrebu strukovno pojačati vatrogasnu jedinicu sa još 3
kvalificirana vatrogasca, a na Veleučilište u Karlovac sredinom listopada planira se
upućivanje još jednog člana za VSS smjer zaštite od požara.
Godišnje DVD Donji Miholjac broji od 60-70 požarnih i tehničkih intervencija.
Do kraja tekuće godine Planom rada, te mogućnostima financijskog plana
prihoda i rashoda DVD će odraditi složenu vatrogasnu mrežu na vodotoku pritoka
rijeke Drave koja ima meñunarodni karakter jer se u simulaciji onečišćenja u
akcidentu sanacije priključuju i vatrogasci iz Republike Mañarske, a takoñer i javna
profesionalna postrojba Grada Osijeka gdje bi Grad Osijek u slivu bio neposredno
ugrožen.
Suradnja izmeñu DVD-a Donji Miholjac i gradske uprave Donji Miholjac na
zavidnoj je razini.

V.

UDRUGE GRAðANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Od udruga grañana, od mogućeg značaja za zaštitu i spašavanje na području
grada Donjeg Miholjca, djeluju ribolovne i lovačke udruge u naseljima na području
grada Donjeg Miholjca, kinološka udruga, radio-amatersko društvo, klub uzgajivača
malih životinja – golubova.
U proračunu Grada Donjeg Miholjca za navedene udruge u 2008. godini
planirano je preko 50.000,00 kn.
U proračunu Grada D.Miholjca za 2009. godinu potrebno je planirati i nadalje
financijska sredstva za sufinanciranje aktivnosti i djelovanje navedenih udruga i to u
iznosima većim od planiranih za 2008. godinu kako bi navedene udruge dio svojih
programa usmjerile na planiranje aktivnosti zaštite i spašavanja i u eventualnim
situacijama iste bi mogle djelovati.
VI.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM
I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNIH DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovnih
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području grada
D.Miholjca.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaću u sustavu zaštite i spašavanja, a
osobito one u vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i
spašavanja kroz redovnu djelatnost i to u slučajevima angažiranja prema Planu
djelovanja civilne zaštite.
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Pored institucija u vatrogastvu i civilnoj zaštiti, to su slijedeće službe i pravne
osobe:
1. KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac,
2. Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac,
3. Dom zdravlja Donji Miholjac,
4. Veterinarska stanica „Mihael“ d.o.o. Donji Miholjac,
5. Centar za socijalni rad,
6. Hrvatske šume,
7. Hrvatske ceste,
8. Županijska uprava za ceste,
9. HEP Distribucija,
10. Hrvatske vode,
11. Županijski centar 112,
12. Hrvatske pošte,
13. Tvrtke iz područja grañevinarstva i prijevozničkih usluga.
Za Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac, kao jednog od značajnih
sudionika zaštite i spašavanja u proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2008. godinu
planirano je 80.000,00 kn (za redovno poslovanje, „pomoć i njega u kući“).
KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac koji je u većinskom vlasništvu Grada Donjeg
Miholjca ima u svom vlasništvu značajna materijalno-tehnička sredstva, grañevinsku i
drugu mehanizaciju, te opremu, te kao takav predstavlja veoma značajan subjekt
spašavanja posebno u oblasti vodoopskrbe i zbrinjavanja otpada.
Ostali sudionici zaštite i spašavanja iz ove domene, a koji se financiraju iz
državnog proračuna, proračuna županije ili prema tržišnom principu, u svojim
programima rada planiraju i planirati će do kraja godine odreñene aktivnosti za
potrebe zaštite i spašavanja.
U narednom razdoblju potrebno je da se putem Zapovjedništva zaštite i
spašavanja izradi odreñena analiza stanja spremnosti navedenih službi i pravnih
osoba za djelovanje u slučaju katastrofa i većih nesreća, kako bi se na taj način
utvrdili načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koje se utvrde posebno
značajnim za zaštitu i spašavanje, a koje nisu posebno neophodne za obavljanje
njihovih redovnih djelatnosti.
Iz navedenih razloga od istih će se zatražiti podaci isključivo o programima
čija realizacija je doprinjela materijalno-tehničkom jačanju jedinstvenog sustava
zaštite i spašavanja na području grada D.Miholjca i koje su pod tim uvjetima spremne
financirati ili sufinancirati zaštitu i spašavanje.
Na temelju svega naprijed navedenog, kao i na temelju procjene ugroženosti
ljudi i materijalnih dobara od mogućih nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa,
koja će biti izrañena do kraja tekuće godine, potrebno je do kraja travnja 2009.
godine donijeti Plan zaštite i spašavanja civilnog stanovništva i materijalnih dobara
od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa na području grada Donjeg
Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Viktor Pfeifer,v.r.
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201.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 944-01/08-01/19
Ur.broj: 2115/01-02-08-1
D.Miholjac, 9. listopada 2008.
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06),
članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“
br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02, 4/05, 3/06. i 10/06.), Gradsko poglavarstvo Grada
Donjeg Miholjca na 56. sjednici održanoj dana 9. listopada 2008. godine, donosi

ODLUKU
o zamjeni prava vlasništva na nekretninama
Članak 1.
Grad Donji Miholjac je Odlukom Gradskog poglavarstva Grada Donjeg
Miholjca, klasa: 350-09/08-01/22, ur.broj: 2115/01-02-08-2 od 26. kolovoza 2008.
godine utvrdio da postoje osobiti razlozi za sklapanje kupoprodajnog ugovora s
tvrtkom Slavona d.o.o. Donji Miholjac za k.č.br. 235/6, 235/11, 235/12, 235/13,
235/14, 235/15, 235/16, 235/17, 235/18, a za koje je proveden postupak prodaje po
javnom natječaju i sklopljeni ugovori o pravu grañenja, sve u skladu s pribavljenom
lokacijskom dozvolom tvrtke Slavona d.o.o. Donji Miholjac.
Članak 2.
Gradsko poglavarstvo je istom odlukom utvrdilo da se tvrtki Slavona d.o.o.
proda i dio k.č.br. 235/4 i 235/24. Sukladno lokacijskoj dozvoli pokrenut je postupak
cijepanja navedenih čestica te je DGU, Područni ured za katastar Osijek, Ispostava
Donji Miholjac izvršila postupak parcelacije navedenih čestica na način da su od
k.č.br. 235/4 cijepanjem formirane dvije čestice i to: 235/4 i 235/25, a cijepanjem
k.č.br. 235/24 dvije čestice i to: 235/24 i 235/26.
Općinski sud u Donjem Miholjcu je dana 17. rujna 2008. godine donio rješenje
o parcelaciji navedenih čestica.
Članak 3.
Javnim natječajem klasa: 944-01/08-01/19, od 04. rujna 2008. godine
proveden je postupak za prodaju k.č.br. 235/25 i 235/26 i na javnom natječaju je
uspjela tvrtka Slavona d.o.o. Donji Miholjac.
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Općinski sud u Donjem Miholjcu je dana 23. rujna 2008. godine proveo
kupoprodajne ugovore za navedene čestice.
Članak 4.
Uvidom u katastarski plan utvrñeno je da su k.č.br. 235/25 i k.č.br. 235/26
predviñene da služe za prometne komunikacije na navedenom prostoru, a da su
čestice 235/4 i 235/24 prostorno smještene izmeñu privatnih grañevinskih parcela.
Tvrtka Slavona d.o.o. je u postupku spajanja grañevinskih parcela i formiranja
grañevinske parcele pogodne za grañenje zatražila da se ispravi ova nelogičnost i u
tom smislu zatražila da se navedene čestice zamijene.
Članak 5.
Katastarska čestica 235/4 ima površinu 3.132 m2, a k.č.br. 235/24 ima
površinu 5.017 m2. Ukupna površina katastarskih čestica iznosi 8.149 m2.
Katastarska čestica 235/25 ima površinu 1.664 m2, dok k.č.br. 235/26 ima
površinu 4.847 m2. Ukupna površina katastarskih čestica iznosi 6.511 m2.
Razlika u površini navedenih čestica je 1.638 m2.
Članak 6.
Tržišna vrijednost zemljišta koje je tvrtka Slavona kupila na javnom natječaju
od Grada i sada je u vlasništvu tvrtke Slavona d.o.o. Donji Miholjac iznosi 140.400,00
kuna.
Primjenjujući jedinične cijene iz prethodnog stavka tržišna vrijednost zemljišta
koje je vlasništvu Grada Donjeg Miholjca iznosi 175.716,88 kuna.
Razlika tržišne vrijednosti zemljišta je 35.316,88 kuna, koju tvrtka Slavona
d.o.o. treba u postupku zamjene nekretnina nadoknaditi Gradu Donjem Miholjcu.
Članak 7.
U svrhu formiranja nove grañevinske parcele pogodne za gradnju poslovnih
objekata, Grad Donji Miholjac će s tvrtkom Slavona d.o.o. Donji Miholjac zaključiti
ugovor o zamjeni prava vlasništva nekretnina na način:
- da tvrtka Slavona d.o.o. iz Donjeg Miholjca prepusti u vlasništvo Gradu
Donjem Miholjcu nekretninu označenu kao k.č.br. 235/25 u k.o. Donji Miholjac
površine 1.664 m2 i k.č.br. 235/26 u k.o. Donji Miholjac površine 4.847 m2
- da Grad Donji Miholjac prepusti u vlasništvo tvrtki Slavona d.o.o. iz Donjeg
Miholjca nekretninu označenu kao k.č.br. 235/4 u k.o. Donji Miholjac površine 3.132
m2 i k.č.br. 235/24 u k.o. Donji Miholjac površine 3.017 m2.
- da tvrtka Slavona d.o.o. Donji Miholjac preuzima obvezu namiriti vrijednost
razlike u cijeni zamijenjenih nekretnina u korist Grada Donjeg Miholjca u iznosu od
35.316,88 kuna u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
Članak 8.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da potpiše ugovor iz
prethodnog članka.
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Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Stjepan Viduka,dipl.iur.,v.r.
202.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 350-06/08-01/3
Ur.broj: 2115/01-02-08-1
D.Miholjac, 9. listopada 2008.
Na temelju članka 35. stavak 2., 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i
141/06), i članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02, 4/05, 3/06. i 10/06.), Gradsko poglavarstvo
Grada Donjeg Miholjca na 56. sjednici održanoj dana 9. listopada 2008. godine,
donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Članak 1.
Sukladno Urbanističkim planom ureñenja Industrijske zone Donji Miholjac i
Idejnom rješenju Upravni odjel za prostorno ureñenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Osječko-baranjske županije izdao je Lokacijsku dozvolu kojom utvrñuje uvjete za
zahvat u prostoru, klasa: UP/I-350-05/08-01/5026, ur.broj: 2158/01-01-22/23-08-16
od 28. srpnja 2008. godine, radi formiranja katastarskih čestica za izgradnju
komunalne infrastrukture te grañevinskih čestica namijenjenih za investitore u
Industrijskoj zoni.
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Članak 2.

Utvrñuje se da su nekretnine označene kao k.č.br. 1131/2 od 2-30 m2, k.č.br.
1131/3 od 23-84 m2 i k.č.br. 2223/3 od 29-04 m2, a koje se nalaze upisane u z.k.ul.
POPIS I, k.o. Donji Miholjac, izgubile značaj javnog dobra – put, te predstavljaju
dio grañevinskih čestica planiranih Urbanističkim planom ureñenja Industrijske zone
Donji Miholjac.
Članak 3.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Donjem Miholjcu provest će uknjižbu
ove odluke u zemljišnimknjigama na način da će na nekretninama iz točke 1. ove
odluke brisati javno dobro i kao vlasnika istih upisati Grad Donji Miholjac,
Vukovarska 1, Donji Miholjac.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca.“
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Stjepan Viduka,dipl.iur.,v.r.
203.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
Klasa: 061-01/08-01/7
Ur.broj: 2115/01-03-08-1
D.Miholjac, 24. rujna 2008.
Na temelju članka 34. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada br.
3/98. 2/01, 10/01,11/02, 4/05, 3/06. i 10/06.) i članka 5. Odluke o ustanovljenju
zahvalnosti Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 5/98.)
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

ODLUKU
o dodjeli pohvalnice Grada D.Miholjca
Članak 1.
JULIJANI MAðARIĆ iz Donjeg Miholjca i ANICI ŠTEFAN iz Donjeg
Miholjca dodjeljuju se POHVALNICE GRADA DONJEG MIHOLJCA za osobite
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rezultate u radu i životu čime su zaslužile da im se iskaže javna pohvala za uspjeh
koji ujedno promiče i ime Grada čije su grañanke.
Članak 2.
Pohvalnicu Grada Donjeg Miholjca iz prethodnog članaka uručit će
dobitnicama gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca na svečanoj sjednici Gradskog
vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Donjeg Miholjca povodom Dana grada - 29.
rujna, u subotu 27. rujna 2008. godine s početkom u 10,00 sati.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca."
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Stjepan Viduka,dipl.iur.,v.r.
204.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 335-01/08-01/6
Ur.broj: 2115/01-02-08-2
D.Miholjac, 26. rujna 2008.
Na temelju članka 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne
novine“ br. 138/06.), članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca“ br. 4/07.) i članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01,11/02, 4/05, 3/06. i
10/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 55. sjednici održanoj dana
26. rujna 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
I.
Caffe bar Bordeaux Donji Miholjac, Kolodvorska 29. vl. Gordane Pfeifer može
poslovati u dan 27. 09. na 28.09. i u dan 28. 09 na 29. 09. 2008. godine od 6,3004,00 sati.
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II.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Stjepan Viduka,dipl.iur.,v.r.
205.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 335-01/08-01/5
Ur.broj: 2115/01-02-08-2
D.Miholjac, 26. rujna 2008.
Na temelju članka 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne
novine“ br. 138/06.), članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca“ br. 4/07.) i članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01,11/02, 4/05, 3/06. i
10/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 55. sjednici održanoj dana
26. rujna 2008. godine, donosi

RJEŠENJE
I.
Ugostiteljski obrt VE-TO – caffe bar, D.Miholjac, Kolodvorska 10. vl. Andrea
Krklec i Nenad Cvetković MB: 90488423 može poslovati u dan 27. 09. na 28.09. i u
dan 29. 09 na 30. 09. 2008. godine od 7,00-04,00 sati.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Stjepan Viduka,dipl.iur.,v.r.
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___________________________________________________________________
IZDAJE:

Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
Glavni i odgovorni urednik: Boris Mandekić,dipl.iur.
Godišnja pretplata iznosi 150,00 kuna
Uplata se vrši na broj računa: 2393000-1808600006
Proračun Grada Donjeg Miholjca
ŠIFRA. 21 7803 + matični broj
sa naznakom za: “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca"

