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    283. 

                      
      REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 320-02/13-01/16 
URBROJ: 2115/01-01-13-1 
Donji Miholjac, 11. prosinca 2013. 
 
            Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od 
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
i koncesije za ribnjake (“Narodne novine”, broj: 45/09.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, br. 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), Gradsko vijeće Grada 
Donjeg Miholjca, na 5. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2013. godine, donosi  

 
O D L U K U 

o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakup a 
 dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta  

u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribn jake  
na podru čju Grada Donjeg Miholjca u 2014. godini 
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Članak 1. 

 
        Grad Donji Miholjac u 2014. godini planira ostvarenje slijedećih prihoda od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa, dugogodišnjeg zakupa za ribnjake i koncesije poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske, kako slijedi: 
  
 
 VRSTE PRIHODA U 2014. GODINI PLANIRANI PRIHODI  

u 2014. god./kn 
1. Uplate od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta  200.000,00 
2. Uplate od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta  900.000,00 

3. 
Uplate od dugogodišnjeg zakupa, dugogodišnjeg zakupa za ribnjake i 
koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta   

400.000,00 

 UKUPNO:  1.500.000,00 
 

         Ostvareni neutrošeni prihodi iz prijašnjih godina bit će planirani u idućim proračunskim 
razdobljima. 

Članak 2. 
 

        Sredstva iz članka 1. Grad Donji Miholjac koristit će za ostvarenje slijedećih rashoda i 
troškova u 2014. godini, kako slijedi: 

 
 VRSTE RASHODA U 2014. GODINI PLANIRANI RASHODI  

u 2014. god./kn 
1. Troškovi geodetskih i katastarskih usluga 50.000,00 
2. Troškovi ureñenja i održavanja poljskih puteva  150.000,00 
3. Troškovi ureñenja kanalske mreže - kanali III i IV reda 50.000,00 
4. Troškovi sanacije divljih odlagališta otpada 50.000,00 
5. Troškovi izgradnje otresišta 200.000,00 
6. Troškovi subvencija - potpora poljoprivrednim gospodarstvima  10.000,00 
7. Ostale usluge i poslovi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 990.000,00 
 UKUPNO:  1.500.000,00 

 
Članak 3. 

 
         Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u slučaju potreba tijekom godine, 
može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava u okviru planiranih prihoda. 

 
Članak 4.   

 
          Izvršenje ove Odluke o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Donjeg 
Miholjca u 2014. godini, povjerava se Upravnom odjelu za komunalne, gospodarske, društvene 
djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca, a ista je sastavni dio Proračuna Grada Donjeg 
Miholjca za 2014. godinu. 
                              

Članak 5. 
 
          Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”, a stupa na snagu 
01. siječnja 2014. godine. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
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       284. 

                              
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
          GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 320-02/13-01/15 
URBROJ: 2115/01-01-13-1  
Donji Miholjac, 11. prosinca 2013. 
 
 Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od 
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske i koncesije za ribnjake (“Narodne novine”, broj: 45/09.) i članka 18. Statuta Grada 
Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, br. 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), 
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 5. sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2013. 
godine, donosi 

 

O D L U K U 
o ostvarivanju prava na potporu osiguranja usjeva i  nasada 

 od mogu ćih šteta proizvodnji u poljoprivredi 
na podru čju grada Donjeg Miholjca u 2013. godini 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom utvrñuju se mjerila, način i uvjeti za ostvarivanje i odobravanje 
sredstava u svrhu ostvarivanja prava na potporu osiguranja usjeva i nasada od mogućih 
šteta proizvodnji u poljoprivredi na području grada Donjeg Miholjca u 2013. godini. 
                                                                

Članak 2. 
 
 Sredstva za ostvarivanje prava na potporu osiguranja usjeva i nasada od mogućih 
šteta proizvodnji u poljoprivredi, osiguravaju se u gradskom proračunu, bez obveze 
povrata. 
                                                                 

Članak 3. 
 

          Iznos sredstava potpore osiguranja usjeva i nasada od mogućih šteta proizvodnji u 
poljoprivredi, utvrñuje se u vrijednosti 10% troškova plaćene 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. 
                                                            

Članak 4. 
 
 Pravo na potporu osiguranja usjeva i nasada od mogućih šteta proizvodnji u 
poljoprivredi može ostvariti poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava, a ima status obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva, poljoprivrednog gospodarstva, obrta i zadruge i dr. (u daljnjem tekstu: 
korisnici), uz uvjet ispunjavanja slijedećih uvjeta: 
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    - 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 usjeva i nasada od mogućih šteta zaključena u 2013. 
  godini.   

                                                            
Članak 5. 

 
       Zahtjevi za ostvarivanje prava na potporu osiguranja po objavljenom javnom pozivu 
podnose se Upravnom odjelu za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne 
poslove Grada Donjeg Miholjca,  Vukovarska 1/I, najkasnije do 31. siječnja 2014. godine. 
       Uz zahtjev za ostvarivanje prava na potporu osiguranja, prilaže se: 
       - preslika osobne iskaznice (fizičke osobe), 
       - preslika rješenja o upisu u obrtni registar (fizičke osobe), 
       - preslika rješenja o upisu u sudski registar (pravne osobe), 
       - 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 usplatu, 
       - dokaz da su izmirene obveze na temelju zakupa, prodaje ili koncesije, 
         odnosno dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
         države, 
       - preslika ugovora o zakupu, prodaji, koncesiji, odnosno dugogodišnjem 
         zakupu poljoprivrednog zemljišta, ili jedinstveni zahtjev za izravna 
         plaćanja za 2013. godinu, nadležne Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 
         ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica Osječko - baranjske županije, 
         Regionalni ured, Osijek, Europske Avenije 5/I, 
       - upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna, 
       - preslika tekućeg ili žiro računa. 
 
         Nadležni Upravni odjel Donjeg Miholjca, razmatra zahtjeve za dodjelu potpora 
osiguranja usjeva i nasada prema redoslijedu podnošenja potpunog zahtjeva, ocjenjuje 
opravdanost podnesenog zahtjeva i nakon toga vrši isplatu u visini odobrenih sredstava. 

 
Članak 6. 

 
         Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
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       285. 

 
REPUBLIKA  HRVATSKA 

OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 

 
 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“ br. 24/11.61/11. i 27/13.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg 
Miholjca ( „Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.) Gradsko 
vijeće Grada Donjeg Miholjca  na svojoj 5. sjednici  održanoj 11. prosinca  2013. godine d 
o n o s i  
 

O D L U K U  
 o raspore ñivanju sredstava za rad politi čkih stranaka zastupljenih  

u Gradskom vije ću Grada Donjeg Miholjca 
za  period lipanj-prosinac 2013. godine 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom ureñuje se način i postupak raspodjele i isplate sredstava  od 
konstituiranja Općinskog vijeća nakon provedenih izbora članove predstavničkih tijela 
lokalne i područne (regionalne) samouprave u periodu nakon konstituiranja  gradskog 
vijeća računajući od lipnja 2013. Godine pa do prosinca 2013. godine, a  koja se u 
Proračunu Grada Donjeg Miholjca planiraju za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka i članova  Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca izabranih s liste grupe birača. 
 

Članak 2. 
 

 U Proračunu Grada Donjeg Miholjca  za  razdoblje  lipanj- prosinac 2013. godine 
osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću u iznosu 
od 35.933,31 kuna. 
 

Članak 3.  
 

Pravo na raspodjelu sredstava za redovito godišnje financiranje imaju one političke 
stranke koje imaju najmanje jednog člana u Gradskom vijeću i članovi Gradskog vijeća koji 
su izabrani s liste grupe birača. 
 Za svakog člana Gradskog vijeća utvrñuje se jednaki iznos sredstava, tako da 
svakoj pojedinoj političkoj stranci, odnosno svakom članu vijeća s liste grupe birača 
pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću u trenutku 
konstituiranja Gradskog vijeća. 
 Ukoliko pojedini vijećnik (ili vijećnici) nakon konstituiranja Gradskog vijeća napuste 
ili promijene članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se rasporeñuju sukladno 
stavku 1. ovog članka ostaju  političkoj stranci odnosno listi grupe birača kojoj je vijećnik 
pripadao u trenutku konstituiranja. 
 U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka ili lista grupe birača, financijska 
sredstva koja se rasporeñuju sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci 
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odnosno  listi grupe birača koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su prestale 
postojati. 

Članak 4. 
 

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkom strankama  odnosno 
listama grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini 10 % iznosa predviñenog  po 
svakom vijećniku. 

 
Članak 5. 

 
Za svakog člana Gradskog vijeća utvrñuje se iznos sredstava od 4.000,00  kuna 

godišnje. 
Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrñuje se dodatak 

sredstvima iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 400,00 kuna godišnje. 
 

Članak 6. 
 

Političkim strankama i listama grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću 
rasporeñuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za period lipanj-
prosinac  2013. godine, razmjerno broju njenih članova Gradskog  vijeća i broju njenih 
članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola u iznosima kako slijedi: 
 
HRVATSKOM DEMOKRATSKOM SAVEZU SLAVONIJE I BARANJE        9.566,66 kn 
HRVATSKOJ DEMOKRATSKOJ ZAJEDNICI                                               9.566,66 kn 
HRVATSKOJ SELJAČKOJ STRANCI                                                           6.999,99 kn         
HRVATSKOJ STRANCI PRAVA                                    4.900,00 kn 
HRVATSKOJ NARODNOJ STRANCI –LIBERALNI DEMOKRATI                2.566,67 kn 
SOCIJALDEMOKRATSKOJ PARTIJA                                                           2.333,33 kn                       
 

Članak 7. 
 

Sredstva rasporeñena prema članku 5. ove Odluke, doznačuje Upravni odjel za proračun i 
financije Grada Donjeg Miholjca na žiro račun  političke stranke, odnosno na poseban 
račun vijećnika izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.  
 

Članak 8.  
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka  o sufinanciranju političkih 
stranaka, nezavisnih lista i kandidata na području Grada Donjeg MIholjca („Službeni 
glasnik Grada Donjeg Miholjca br. 2/10).  
 

Članak 9.  
 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Donjeg 
Miholjca“. 
 
KLASA:   402-03/13-01/84 
URBROJ: 2115/01-01-13-1 
Donji Miholjac, 11. prosinca 2013.  

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA : 

Ivan Kožić dipl.ing.polj.,v.r. 
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         286. 

 
REPUBLIKA  HRVATSKA 

OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
 
 
Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca  ( „Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13.  i 6/13.)  Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca  na svojoj 
5. sjednici  održanoj 11. prosinca  2013. godine d o n o s i  
 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama Odluke o 

visini naknada dužnosnicima  i vije ćnicima  
 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o visini naknada dužnosnicima i vijećnicima ( „Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ br.9/09.), u članku 4. stavku 1. novčani iznos od „3.500,00 kn „ zamjenjuje se 
iznosom od „ 2.800,00 kn“. 
 
U članku 4. stavku 2. novčani iznos od „1.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom  od „800,00 
kn“.  
 
 

Članak 2.  
 

U članku 6. stavku 1. novčani iznos od „300,00 kn“, zamjenjuje se iznosom od „240,00 kn“  
 
 

Članak 3. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca“, a primjenjivat će se od 01.01.2014. godine. 
 
KLASA:   430-0113-01/1 
URBROJ: 2115/01-01-13-1 
Donji Miholjac, 11. prosinca 2013.  
 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA: 

Ivan Kožić dipl.ing.polj.,v.r. 
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     287. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 012-03/13-01-04 
URBROJ: 2115/01-01-13-04  
Donji Miholjac, 11. prosinca 2013. godine 
 
 Na temelju članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 
(„Narodne novine“  broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), i članka 18. Statuta Grada Donjeg 
Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.) Gradsko 
vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2013. godine d o n 
o s i  
 

Z A K LJ U Č A K 
 o  davanju prethodne suglasnosti  

na prijedlog Statuta Dje čjeg vrti ća „Pinokio“ Donji Miholjac 
 

I. 
 

 D a j e  se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji 
Miholjac Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac, Prilaz stadionu 1. 
 

 
II. 
 

 Prijedlog Statuta prilaže se ovom zaključku i čini njegov sastavni dio. 
 

 
III. 

 
 Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

Ivan Kožić, dipl. ing. polj.,v.r. 
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     288. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 214-02/13-01/9 
URBROJ: 2115/01-01-13-02 
Donji Miholjac, 11. prosinca 2013. godine 
 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 
5. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2013. godine d o n o s i  
 

Z A K LJ U Č A K 
 

 
I. 
 

 Prihvaća se izvješće Vatrogasne zajednice Grada Donjeg Miholjca i DVD-a Donji 
Miholjac o provedenim aktivnostima i provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za RH-a na području Grada Donjeg Miholjca u vrijeme žetvenih aktivnosti 2013. 
godine. 
 

II. 
 
 

 Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

Ivan Kožić, dipl. ing. polj.,v.r. 
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     289. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 402-07/13-01/8 
URBROJ: 2115/01-01-13-02 
Donji Miholjac, 11. prosinca 2013. godine 
 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 
5. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2013. godine d o n o s i  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 

I. 
 

 Prihvaća se Financijski plan Savjeta mladih Grada Donjeg Miholjca za 2014. 
godinu.  
 

 
II. 
 

 Financijski plan Savjeta mladih Grada Donjeg Miholjca za 2014. godinu prilaže se 
ovom zaključku i čini njegov sastavni dio. 

 
 

III. 
 

 Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca. 
 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

Ivan Kožić, dipl. ing. polj.,v.r. 
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     290. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 007-01/!3-01/7 
URBROJ: 2115/01-01-13-02 
Donji Miholjac, 11. prosinca 2013. godine 
 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 
5. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2013. godine d o n o s i  
 

Z A K LJ U Č A K 
 

 
I. 

 Prihvaća se inicijativa „Društvo naša djeca“ Donji Miholjac za ponovno pokretanje 
akcije „DONJI MIHOLJAC - GRAD PRIJATELJ DJECE“.  

 
II. 

 Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da osnuje i imenuje 
Koordinacijski odbor za provoñenje Akcije „DONJI MIHOLJAC - GRAD PRIJATELJ 
DJECE“,  u koji će imenovati predstavnike svih gradskih ustanova na prijedlog 
predstavnika „Društvo naša djeca“ Donji Miholjac. 

 
III. 

 Stručne, administrativne i druge poslove za Koordinacijski odbor za provoñenje 
Akcije „DONJI MIHOLJAC - GRAD PRIJATELJ DJECE“, obavljati će Upravni odjel za 
komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca. 

 
IV. 

 Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

Ivan Kožić, dipl. ing. polj.,v.r. 
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       291. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 363-01/13-01/31 
URBROJ: 2115/01-01-13-01 
Donji Miholjac, 11. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12) i 
članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 
3/09, 7/09, 2/13 i 6/13), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici, održanoj 
dana 11. prosinca 2013. godine donosi 
 

GODIŠNJI  
PLAN DAVANJA KONCESIJA 

iz podru čja komunalnih djelatnosti i energetike 
 za 2014. godinu  

 
Članak 1. 

 
Odreñuje se Godišnji plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i 
energetike za područje Grada Donjeg Miholjca za 2014. godinu: 

Planirani 
broj 

koncesija 
Vrsta koncesije Rokovi  

dodjele  

Pravna 
osnova za 

davanje 

Procijenjena 
godišnja 
naknada 

1 
Dimnjačarski poslovi na 
području Grada Donjeg 

Miholjca 

10 
godina 

Javni 
natječaj 13.000,00 kuna 

 
 
 
 

Članak 2. 
 

Pravna osnova za davanje koncesije u smislu ovog Godišnjeg plana davanja koncesija iz 
područja komunalnih djelatnosti i energetike sadržana je u članku 11. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13), članku 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članku 19. 
Zakona o tržištu toplinske energije („Narodne novine“ broj 80/13) i Odluci o koncesijama 
za obavljanje komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 10/04 
i 9/06). 
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Članak 3. 
 

Ovaj Plan dostavlja se Ministarstvu financija. 
 

Članak 4. 
 

Ovaj Plan  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave  u  „Službenom  glasniku 
Grada Donjeg Miholjca“. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
       292. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 363-01/13-01/29 
URBROJ: 2115/01-01-13-01 
Donji Miholjac, 11. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12) i 
članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 
3/09, 7/09, 2/13 i 6/13), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici, održanoj 
dana 11. prosinca 2013. godine donosi 
 

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) 
PLAN DAVANJA KONCESIJA 

iz podru čja komunalnih djelatnosti i energetike 
 za razdoblje od 2014. do 2017. godine 

 
Članak 1. 

 
Odreñuje se Srednjoročni plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i 
energetike za područje Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 2014. do 2017. godine: 
 
 

Planirani 
broj 

koncesija 
Vrsta koncesije Rokovi  

dodjele  

Pravna 
osnova za 

davanje 

Procijenjena 
godišnja 
naknada 

1 
Dimnjačarski poslovi na 
području Grada Donjeg 

Miholjca 

10 
godina 

Javni 
natječaj 

13.000,00 kuna 
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Članak 2. 
 

Za razdoblje Srednjoročnog plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i 
energetike za područje Grada Donjeg Miholjca od 2014. do 2017. godine u planu je 
davanje isključivo koncesije iz članka 1. ovog Plana iz razloga što u navedenom razdoblju 
neće isteći niti jedan važeći ugovor o koncesiji iz područja komunalnih djelatnosti i 
energetike za područje Grada Donjeg Miholjca. 

 
Članak 3. 

 
Pravna osnova za davanje koncesije u smislu ovog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana 
davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i energetike sadržana je u članku 11. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
144/12, 94/13), članku 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članku 
19. Zakona o tržištu toplinske energije („Narodne novine“ broj 80/13) i Odluci o 
koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ broj 10/04 i 9/06). 
 

Članak 4. 
 

Ovaj Plan dostavlja se Ministarstvu financija. 
 

Članak 5. 
 

Ovaj Plan  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave  u  „Službenom  glasniku 
Grada Donjeg Miholjca“. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Službeni glasnik br. 14/13.    Strana 663 
 

        293. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 363-01/13-01/28 
URBROJ: 21154/01-01-13-01 
D. Miholjac,  11. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“ broj 174/04, 79/07, 38/09 
i 127/10. i članku 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg 
Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. 
sjednici održanoj dana 11. prosinca 2013. godine donosi 
 

OPERATIVNI PROGRAM 
RADOVA NA ODRŽAVANJU PJEŠA ČKIH POVRŠINA, GRADSKIH I NERAZVRSTANIH 

CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU 2013/14. 
 

I.   U V O D 

        Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima podrazumijevaju se radovi neophodni za 
održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim 
uvjetima koji su odreñeni posebnim propisima. 
        Zimska služba djeluje uvoñenjem stupnjeva pripravnosti, ovisno o očekivanim 
vremenskim uvjetima. 

 II. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI 
 
        I. STUPANJ: uvodi se početkom rada Zimske službe 15.11.2013. godine do 
15.03.2014. godine, a prema Operativnom programu. 
Uvodi se stalno dežurstvo, te se osigurava odgovarajući potreban broj radnika i 
mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe. 

        II. STUPANJ: uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 0° C, u z mogućnost 
oborina, te pojave poledice. Vrše se preventivni radovi na sprečavanju poledice na 
opasnim mjestima, a obvezno: 
        - na dionicama cesta s uzdužnim nagibom većim od 4% i horizontalnim krivinama 
polumjera manjeg od 300 m; 
        - na raskrižjima i prilazima benzinskim postajama; 
        - na drugim dionicama ceste prema redoslijedu prioriteta Operativnog plana; 
        - po potrebi vrši se uklanjanje snijega s kolnika. 

     III. STUPANJ: uvodi se kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtjeva 
posebne radove, uklanjanje snijega s kolnika. 

     IV. STUPANJ:  uvodi se kada snježne oborine uz jak vjetar imaju karakter elementarne 
nepogode i kada raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega.  
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U tim uvjetima u pravilu se cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u 
prometu. 

        Stupnjeve pripravnosti utvrñuje rukovoditelj Zimske službe uz suglasnost nadzorne 
osobe,  uz obvezatno evidentiranje u dnevnik Zimske službe. 

 PLAN RADNE SNAGE I MEHANIZACIJE 

         RUKOVODITELJ ZIMSKE SLUŽBE 
 
        Za rukovoditelja Zimske službe imenuje se DRAŽEN TRCOVIĆ, dipl.ing.grañ., a on je 
odgovorna za pravovremenu izradu Operativnog programa rada Zimske službe koji 
izrañuje u suradnji sa tvrtkom AUTOEVROPA d.o.o. sa kojom se sklapa Ugovor o 
obavljanju poslova Zimske službe, utvrñuje prioritete i stupnjeve pripravnosti, surañuje sa 
svim zainteresiranim i nadležnim osobama oko provoñenja Zimske službe, nadzire rad i 
kontrolira voñenje dokumentacije. 
        RUKOVODITELJ DEŽURNE EKIPE 
 
        Za rukovoditelja dežurne ekipe koja čisti kolnike u ulicama imenuje se poslovoña 
voznog i strojnog parka-mehaničar u tvrtki MARIJAN TEPEŠ.  

Za rukovoditelja dežurne ekipe koja čisti pješačke površine imenuje se poslovoña u 
Komunalnom gospodarstvu PARK d.o.  Donji Miholjac. 
Rukovoditelj dežurne ekipe dežura u poduzeću, odnosno kod kuće, ovisno o stupnju 
pripravnosti, a prema rasporedu dežurstava. 
Prati vremensku situaciju i prema odreñenim stupnjevima pripravnosti organizira 
intervencije u dogovoru sa rukovoditeljem Zimske službe, uredno vodi dnevnik Zimske 
službe prema izvještaju sa terena, odgovoran je za pravovremeno osiguranje dežurne 
ekipe i točno izvršenje danih zadataka. 

  DEŽURNA EKIPA ZA INTERVENCIJU 

STUPANJ  

PRIPRAVN.       

RUKOVATELJ 

GRAð.STROJEVA  

VOZAČ  POMOĆNI 

RADNICI 

 

RUKOVODITELJ 

DEŽURNE 
EKIPE 

I. 2 1 2 1 
II. 2 1 2 1 
III. 3 1 3 1 
IV. 6 2 8 1 

M E H A N I Z A C I J A  

        Za obavljanje radova na cestama i pješačkim površinama Autoevropa d.o.o. Donji 
Miholjac osigurava sljedeću mehanizaciju: 

1. KAMION KIPER S RALICOM – MAN  kom  1 

2. UTOVARIVAČ – VOLVO    kom  1 

3. UTOVARIVAČ – FIAT     kom  1 
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4. GREDER – MG      kom  1 

5. KOMBINIRANI STROJ – KOMATSU  kom  1 

6. POSIPAČ ZA SOL VUČENI    kom  1 

7. ROTO-RASIPAČ SOLI – KUPPER WEISER kom  1 

8. TRAKTOR – FENDT 228 Kw    kom  1 

9. TRAKTOR – JD 132 Kw     kom  1 

10. PREDNJA TRAKTORSKA RALICA – 3M  kom  1 

11. SNJEŽNI PLUG RASCO + VUČENI RASIPAČ kom  1  
   

        Ukoliko se ukaže potreba, tvrtka  Autoevropa d.o.o.  angažirat će i mehanizaciju izvan 
poduzeća. 

V.  RADOVI  NA SPREČAVANJU KLIZAVOSTI  I  ČIŠĆENJU          
      KOLNIKA OD SNIJEGA  

        Sprečavanje klizavosti kolnika vrši se u pravilu posipanjem mješavine soli i kamenog 
agregata, a u nedostatku soli može se posipati samo kamenim agregatom ili pijeskom. 
        Posipanje se vrši kamionom sa rasipačem, a posipa se samo traka širine 2 m i to po 
osi kolnika, a u količini od cca 150 kg soli/km kolovoza, odnosno 0,10 m3/km agregata.  

Posipaju se isključivo asfaltne ceste, a makadamske samo ako postoji opravdana 
potreba. Ukoliko se ne postignu željeni efekti u jednom prolazu, može se vršiti naknadno 
posipanje cijele dionice ili samo zavoja, mostova, uspona i raskršća na odreñenoj dionici 
cesta. 
        Pješačke površine treba čistiti strojem (traktor sa plužnom daskom) i posipati solju u 1 
zoni, a ostale pješačke površine ispred lokala i privatnih stambenih objekata obavezni su 
očistiti korisnici lokala i vlasnici stambenih objekata. 
         Čišćenje snijega sa kolovoza vrši se kada se za to ukaže potreba, odnosno kada se 
stvori sloj snježnog taloga visine 5 cm. Čišćenje se vrši grederom, kamionom sa plužnom 
daskom, traktorskim ralicama i drugom navedenom grañevinskom mehanizacijom. 
         Čišćenje se vrši odlaganjem snijega na bankinama, a po potrebi se isti može utovariti 
u vozila i odvoziti na deponiju. Čišćenje se vrši po utvrñenim prioritetima iz Operativnog 
programa Zimske službe. 
        Naknadni radovi nakon prestanka oborina obuhvaćaju proširenje očišćenog kolovoza, 
ručno čišćenje mostova i propusta, čišćenje raskršća, čišćenje prometne signalizacije, 
autobusnih ugibališta i čišćenje parkirališta. 
        Obim i potrebu uvoñenja naknadnih radova utvrñuju dogovorno rukovoditelj Zimske 
službe i odgovorne osobe investitora. 
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VI. OBRAČUN I DOKUMENTACIJA 

        Svaka aktivnost i djelovanje Zimske službe treba biti evidentirana u dnevniku Zimske 
službe koji potpisuje rukovoditelj Zimske službe i odgovorna osoba investitora. Na temelju 
podataka iz dnevnika vrši se obračun troškova po utvrñenim cijenama iz ugovora. 

 

VII. PRIORITETI I REDOSLIJED  
        INTERVENCIJA  

        Prema važnosti cestovnih pravaca odreñeni su prioriteti i redoslijed intervencije na 
posipanju i čišćenju snijega sa kolnika i pješačkih površina. 

         Državne, županijske i lokalne ceste Nadcestarije Donji Miholjac održava "Cesting" 
Osijek. 
         
         Gradske, prigradske i nerazvrstane ceste grada Donjeg Miholjca održava 
Autoevropa d.o.o., a pješačke površine i pješačke prijelaze KG PARK d.o.o. Donji 
Miholjac. Prioriteti i redoslijed intervencija privitak su ovog Operativnog programa. 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

Ivan Kožić, ing. polj.,v.r. 
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       294. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 810-03/13-01/14 
URBROJ:  2115/01-01-13-2 
Donji Miholjac, 11. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 
174/04, 79/07. 38/09. i 127/10) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni 
glasnik Grada Donjeg Miholjca” broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.) Gradsko vijeće Grada 
Donjeg Miholjca na  5. sjednici održanoj dana  11. prosinca 2013. godine, donosi 
 

ANALIZU STANJA 
sustava zaštite i spašavanja na podru čju Grada 

Donjeg Miholjca u 2013. godini 
 
           UVOD 
 
           Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i 
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i 
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.  
           Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svojih prava i obveza 
utvrñenih Ustavom i Zakonom, ureñuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu 
i spašavanje. 
          Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju definirano je da predstavnička tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje ili pri 
donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose 
smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrñuju izvore i načine 
financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrñene zakonom. 
          Osnova za izradu Analize stanja sustava zaštite i spašavanja i drugih dokumenata iz 
područja zaštite i spašavanja je Procjena ugroženosti. 
 
 
           I.        PLANSKI DOKUMENTI 
 
          Temeljem odredbi članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju Grad Donji Miholjac, kao 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužan je donijeti za svoje područje 
Procjenu ugroženosti i planove zaštite i spašavanja. 
          Za područje grada Donjeg Miholjca doneseni su slijedeći planski i provedbeni 
dokumenti i to: 

1. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Donji 
Miholjac te Općine Magadenovac, Marijanci i Viljevo 2001. godine; 

2. Dopuna Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za 
područje Grada Donjeg Miholjca 2007. godine; 
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3. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Donjeg 
Miholjca 2001. godine; 

4. Dopuna Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada 
Donjeg Miholjca 2007. godine; 

5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za nelegalna odlagališta 
u prigradskim naseljima Grada Donjeg Miholjca 2008. godine; 

6. Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Donjeg Miholjca o pristupanju 
postupku izrade Plana gospodarenja otpadom za Grad Donji Miholjac i 
Plana intervencija u zaštiti okoliša 2008. godine; 

7. Zaključak o davanju suglasnosti za uspostavu i izgradnju Centra za 
gospodarenje otpadom („Službeni glasnik Grada D.Miholjca“ br. 5/09.); 

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju i nastavku radova na sanaciji 
odlagališta otpada („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 9/10.); 

9. Zaključak o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom za Grad Donji 
Miholjac („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 9/10.). 

10. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  i okoliša 
od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Donjeg Miholjca od 20. 
prosinca 2011. godine. 

11. Plan operativne provedbe zaštite od požara u 2013. godini od interesa za 
RH na području Grada Donjeg Miholjca. 

12. Odluku o odreñivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih 
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Donjeg Miholjca od 16. 
travnja 2013. godine. 

13. Operativni program radova na održavanju pješačkih površina, gradskih i 
nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2012./2013. godini.  

14. Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Donjeg 
Miholjca. 

U 2013. godini za izradu planskih dokumenta zaštite i spašavanja na području Grada 
Donjeg Miholjca planirano je 40.000,00 kuna, a realizirano 0 kuna. 
 
 
                II.      OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I  SPAŠAVANJA 
 
       STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
             Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj174/04, 
79/07. i 38/09.) i članka 4., 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08. i 44./08.) i članka 18. Statuta Grada 
Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/98., 3/09., 7/09., 2/13. i 
6/13.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 3. sjednici održanoj dana 11. rujan 2013. 
godine donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera za zaštitu i 
spašavanja Grada Donjeg Miholjca za četverogodišnje razdoblje novog saziva Gradskog 
vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
            Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža 
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja na području Grada Donjeg Miholjca 
kojim rukovodi gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca. 
             U 2013. godini održane su tri sjednice Stožera zaštite i spašavanja Grada Donjeg 
Miholjca na kojim sjednicama je Stožer raspravljao i donio slijedeće zaključke: 

- Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca za 2013. godinu 
- utvrdio financijski plan  za protupožarnu sezonu 2013. godinu 
- utvrdio Plan operativne provedbe zaštite od požara u 2013. godini od interesa 

za RH-a na području Grada Donjeg Miholjca 
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-  razmatrao izvješće o stanju vodostaja rijeke Drave i Dunava na području 
osječko-baranjske županije 

- donio zaključak o upućivanju javnog poziva volonterima na području Grada 
Donjeg Miholjca za pomoć obrane od poplave 

- utvrdio prijedlog analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Donjeg Miholjca u 2013. godini 

- utvrdio prijedlog smjernica za organizaciju razvoj zaštite i spašavanja na 
području Grada Donjeg Miholjca za 2014. godinu 

- razmatrao prijedlog za Operativni program radova na održavanju pješačkih 
površina, gradskih i nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2013./14.  

- razmatrao prijedlog ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje 
Grada Donjeg Miholjca  

- razmatrao Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za podruje Grada 
Donjeg Miholjca 

 
 
       POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OP ĆE NAMJENE 
       GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 
            Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju, članka 3, 5. i 8. Pravilnika o 
ustroju, popuni, opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne 
novine“ broj 111/07.) i članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca, Gradsko poglavarstvo 
Grada Donjeg Miholjca na 58. sjednici održanoj dana 5. prosinca 2008. godine donijelo je 
Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Donjeg Miholjca. 
            Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Donjeg Miholjca osniva se kao 
potpora za provoñenje mjera zaštite i spašavanja koji su nositelji operativne snage zaštite i 
spašavanja koji se u okviru redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za 
provoñenje mjera civilne zaštite. 
           Temeljem članka 29. st. 1. al. 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 
broj 174/04, 179/07. i 38/09.) i čl. 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09. i 7/09.) gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donio je 
12. siječnja 2010. godine Odluku o imenovanju članova postrojbe civilne zaštite opće 
namjene Grada Donjeg Miholjca. 
           Struktura imenovane postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Donjeg Miholjca 
je slijedeća: 
             - ekipa se sastoji od 3 pripadnika 
             - skupina se sastoji od 3 ekipe i zapovjednika skupine 
             - tim se sastoji od 3 skupine, zapovjednika, zamjenika zapovjednika i    
               bolničara. 
            Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Donjeg Miholjca broji ukupno 33 
člana. 
            Temeljem članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg 
Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09. i 7/09.) Gradsko vijeće Grada 
Donjeg Miholjca 31. svibnja 2010. godine donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju 
zapovjedništva civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca. 
            Zapovjedništvo zapovjeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Donjeg Miholjca. 
            Zapovjedništvo civilne zaštite sastoji se od: zapovjednika, načelnika, operativca, 
pomoćnika za mjere civilne zaštite i odreñenog broja članova. 
             Temeljem obavijesti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za 
zaštitu i spašavanje Osijek i Ureda gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada D. Miholjca na 
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20. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2012. godine donijelo je Odluku o izmjenama i 
dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada D. 
Miholjca. 
 
 
             III. VATROGASTVO 
 
 U sastavu vatrogasne zajednice Donji Miholjac djeluje 10 dobrovoljnih vatrogasnih 
društava. S područja Grada Donjeg Miholjca su slijedeći društva: DVD Donji Miholjac, 
DVD Sveti ðurañ, DVD Podravski Podgajci, DVD Rakitovica, DVD Miholjački Poreč, DVD 
Radikovci, DVD Golinci, te sa područja općine Marjanci DVD Črnkovci, a s područja 
općine Podravska Moslavina, DVD Podravska Moslavina i DVD Krčenik. 
 02. svibnja 2013. godine, 8 pripadnika DVD-a Donji Miholjac prošlo je izobrazbu u 
zahtjevnoj vježbi u simulatoru plamenih udara u JVP Grada Našica. Ovaj projekt 
upoznavanja vatrogasaca i susretanja s plamenim udarima u kontroliranim uvjetima 
omogućava primjenu osobnu sigurnost svakog vatrogasaca u požaru, ali i njegovu fizičku i 
psihičku spremnost na primjeren odgovor vatrenoj stihiji u kojoj se može naći, ali i učenje 
kako na siguran način i u uvjetima najbližima stvarnoj intervenciji mogu osjetiti utjecaj vatre 
i dima, te naučiti kako se bore protiv njih. 
 Svibanj mjesec, MJESEC JE ZAŠTITE OD POŽARA koji započinje brojnim 
aktivnostima kao što su održavanje pokaznih vatrogasnih taktičkih vježbi, vatrogasnih 
natjecanja, edukacija pučanstva, razne svečane i tematske sjednice radnih tijela, 
izobrazba vatrogasnog kadra, izrada letaka za predstojeću protupožarnu sezonu, 
informiranje pučanstva putem tiska i javnog medija i slično, a sve u svrhu poduzimanja 
pravovremenih radnji za sprečavanje nastajanja požara. 
 02. svibnja i 19. lipnja na radiju Donji Miholjac  u vremenu od 13,00 – 13,30 sati 
emitirao se intervju Zapovjednika o svim aktivnostima vezanim za promidžbu vatrogastva, 
te sve aktivnosti vezane za svibanj mjesec i nadolazeću žetvenu sezonu kao i skretanje 
pozornosti pučanstva na sigurno rukovanje s vatrom, a posebice na Odluku o posebnim 
mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim 
površinama kao što je suha trava, suho žbunje ili nisko raslinje, ostaci usjeva i ostali biljni 
otpad, te kojim bi se mjerama i postupcima zaštite od požara pri loženju otvorene vatre na 
poljoprivrednim površinama spriječilo nekontrolirano gorenje odnosno požar. 
Uvjerenja o izobrazbi kadra koju su 25. svibnja 2013. godine uspješno savladali pismeni i 
usmeni ispit 17 članova za ispit VATROGASAC u trajanju 74 školska sata i 8 članova u 
trajanju 8 školskih sati za zvanje VATROGASAC I KLASE. 
Združena vatrogasna vježba DVD-a Donji Miholjac, DVD-a Našice, DVD-a Beničanci i 
operatera-vatrogasaca INA-Naftaplina otpremne stanice Beničanci održana je 27. svibnja 
2013. godine pod nazivom „SVIBANJ 2013“ imala je za cilj pokazati zajedničko djelovanje 
vatrogasnih postrojbi na jednom mjestu kao i jedinstveno zapovijedanje i koordinaciju na 
terenu svih navedenih postrojbi, uključivanje u jedinstveni sustav radio-veze, spajanje 
sveukupne vatrogasne tehnike, opreme i ureñaja u možebitnu potrebnu akciju većih 
razmjera za slučaj nastajanja požara na ovoj vrsti objekata. 
 01. i 02. lipnja 2013. godine ispred Vatrogasne zajednice Donji Miholjac izvršili smo 
nadzor nad radom DVD-a na području cijele naše zajednice u imenu Zapovjednika i tajnika 
zajednice. Cilj nadzora je provedba mjera ZOP-a i voñenje potrebne dokumentacije kao 
što je matična knjiga članova, evidencija odaziva na vježbe, radne akcije, teorijsku i 
praktičnu nastavu, te voñenje istih, zatim pregled opreme i ureñaja, čistoća objekata, 
provjera brzine okupljanja kod davanja uzbune i sačinjavanje zapisnika o provedenom 
nadzoru rada. 
 Već slijedeći tjedan točnije 09. lipnja 2013. godine proveli smo područno vatrogasno 
natjecanje vatrogasne mladeži i djece, te članova i članica DVD-a zajednice s 
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domaćinstvom DVD-a Podravski Podgajci temeljem rasporeda ustrojenog kalendara 
natjecanja. 
 08. lipnja 2013. godine u Bilju je održana izvanredna sjednica Zapovjedništva 
Vatrogasne zajednice osječko-baranjske županije povodom nadolazećeg vodnog vala 
rijeke Dunav koji je prijetio području cijele Baranje, a na kojem smo odijelili zaduženja i 
dislocirali opremu na odreñena mjesta, te podijelili zaduženja. Takoñer je Grad Donji 
Miholjac održao izvanrednu sjednicu Stožera za zaštitu i spašavanje s povodom kod 
pomoći i obrani kod obrane od poplava. 
 16. lipnja 203. godine zabilježili smo početak žetve na našem području na 
poljoprivrednim površinama Krnjak d.o.o. 
 U tehničkim intervencijama od kojih izdvajamo tešku prometnu nesreću 23. svibnja 
2013. godine u Donjem Miholjcu u ulici A. Harambašića kod kbr. 95. u kojoj je došlo do 
sudara dvaju osobnih vozila i nanošenja teških tjelesnih povreda kod jeden osobe 
sudionika u prometu. Nakon uspješnog oslobañanja te mlade osobe iz zdrobljenog 
automobila nakon pružanja medicinske pomoći  i odvoza u bolnicu, te operacije zbog 
zadobivenih unutarnjih povreda, osoba je nažalost nakon nekoliko sati kasnije preminula. 
 Bilježimo požarnu intervenciju 05. lipnja 2013. godine tvrtke P.P. Orahovica –
Ribnjaci kada je izgorio drveni provizorij za spremanje alata na ribnjačkoj tabeli, zatim 
požar trafostanice u Podravskoj Moslavini, zatim 16. lipnja 2013. godine požar vozila tvrtke 
HEP TS Donji Miholjac, zatim požar odlagališta otpada Doroslov KG Park od 26. srpnja 
2013. godine. 
 Izvršeno je nekoliko pokaznih vježbi s motornim čamcem za spašavanje i rad na 
vodi i to u slijedećim datumima i različitim prigodama:  

- 15. lipnja 2013. godine – natjecanje (rafting) na mirnim vodama s gumenim 
čamcima na staroj Dravi i fišijadu 

- 21. rujna 2013. godine osiguranje sudionika na vodi; vježba s čamcem 
upoznavanja cijelog vodotoka rijeke Drave od mosta u Donjem Miholjcu do 
Črnkovaca i dalje do Gata, te stimulacija spašavanja utopljenika iz tekuće 
vode, a potom druženje i domjenak na ribarskom domu za sve sudionike u 
Črnkovcima 

- 04. rujna 2013. godine u Podravskoj Moslavini vježba s čamcem kod kupališta 
u selu, te u povodu obilježavanje dana općine Podravska Moslavina i crkvenog 
goda MALA GOSPA. 

08. kolovoza 2013. godine dogovorili smo i proveli u djelo prvi službeni i konstruktivni radni 
sastanak predstavnika DVD-a i Grada Donjeg Miholjca nakon lokalnih izbora u vremenu 
od 10,00-11,30 sati pri čemu smo izrazili naš zajednički stav oko prioriteta na ovu službu, 
te njenog velikog značaja za sve grañane, ali i razvijanja partnerskog odnosa izmeñu 
Grada i vatrogasne službe. 
Takoñer izvješćujemo kako smo do okončanja pisanja ovog izvješća dostavili svu traženu 
dokumentaciju Zavodu za unapreñivanje sigurnosti iz Osijeka za potrebe izrade procjene 
ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada 
Donjeg Miholjca. 
DVD Donji Miholjac financira se iz proračuna Grada Donjeg Miholjca za osobne dohotke 
zaposlenih, te iz vlastitih sredstava pružanja usluga i obavljanju drugih gospodarskih i 
društvenih djelatnosti. 
U 2013. godini za DVD Donji Miholjac osigurano je i realizirano 566.850,58 kuna, za 
vatrogasnu zajednicu Grada Donjeg Miholjca osigurano je i realizirano 15.000,00 kuna, te 
za DVD u prigradskim naseljima Grada Donjeg Miholjca 8.950,77 kuna. 
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IV. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJI MIHOLJAC  
 
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac čine aktivni članovi, aktivni – mladi članovi, 
potporni (pomažući) članovi, počasni članovi te dobrovoljni davatelji krvi. 
U 2013. godini na području Grada Donjeg Miholjca provodile su se slijedeće aktivnosti: 

1. Podjela humanitarne pomoći mještanima koji su u stanju socijalno zaštitnih potreba 
iz programa Crvenog križa i Hrvatskog Crvenog križa 

2. Aktivnosti Službe traženja prema programu Nacionalnog ureda službe traženja 
Republike Hrvatske 

3. Financijska pomoć školskoj kuhinji za obroke za ugroženu djecu kroz akciju 
Solidarnost na djelu 

4. Organizacija predavanja po školama iz područja upoznavanja ideja i načela 
Meñunarodnog pokreta Crvenog križa i Meñunarodnog humanitarnog prava i zaštite 
ljudskih prava 

5. Provoñenje zdravstveno-socijalnih programa u školama i meñu članstvom, 
uključujući borbu protiv alkoholizma, narkomanije i drugih ovisnosti današnjice 

6. Organiziranje dobrovoljnog davanja krvi u cilju osiguranja dostatnih količina krvi za 
sve stanovnike, pa tako i Vašeg Grada u suradnji i za potrebe KBC Osijek 

7. Informiranje i obučavanje pučanstva, a posebno djece i mladeži o opasnostima od 
mina i drugih eksplozivnih naprava 

8. Organizacija oporavka djece, obuka djece-neplivača, te osiguranja odgovarajućih 
subvencija za najugroženiji dio populacije 

9. Organiziranje i provoñenje aktivnosti prema Vašim prijedlozima i nastalim 
potrebama (sanacije bunara i sl.) 

10. Nastavak realizacije programa dnevnog boravka i pomoći u kući starijim osobama 
(radi se o starijim samačkim osobama – starijim od 65 godina) koje žive same i 
kojima treba pomoć u kući 

11. Provedba aktivnosti u slučajevima vremenskih nepogoda: 
- ljetni mjeseci zbog velikih vrućina, te jesenski period 
- aktivnosti u slučaju poplava i olujnog nevremena na našem području 
- zimski mjeseci realizacije čišćenja snježnih nanosa ugroženom starijem 

stanovništvu 
12. Druge aktivnosti ovisno o nastalim potrebama u toku godine (ostale prirodne i druge 

nepredviñene nepogode, stanja i sl.). 
 

U 2013. godini za Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac iz proračuna Grada 
Donjeg Miholjca, sa pozicije- redovna sredstva, osigurano je i realizirano 38.147,84 kuna; 
te sa pozicije - Program pomoć i njega u kući  614.245,00 kuna. 
 
 
             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 2013. godini za udruge grañana zaštite i spašavanja iz proračuna Grada Donjeg 
Miholjca osigurano je i realizirano 25.501,43 kuna. 
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              VI. OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE  SE ZAŠTITOM I 
                   I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDO VNIH DJELATNOSTI 
 
             Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovnih 
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području grada Donjeg 
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. 
            Pored  vatrogastva i Crvenog križa to su slijedeće službe i pravne osobe: 
            1. KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac, 
            2. Dom zdravlja Donji Miholjac, 
            3. Hitna služba i Zavod za javno zdravstvo Donji Miholjac, 
            4. Veterinarska stanica Mihael d.o.o. Donji Miholjac, 
            5. Policijska postaja Donji Miholjac, 
            6. Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac, 
            7. Hrvatske šume, 
            8. Hrvatske ceste, 
            9. Županijska uprava za ceste, 
            10. HEP Distribucija 
            11. Hrvatske vode, 
            12. Županijski centar 112, 
            13. Hrvatske pošte, 
            14. Tvrtke iz područja grañevinarstva i prijevozničkih usluga 
 KG „Park“ d.o.o. D.Miholjac koji je u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca ima u svom 
vlasništvu značajna materijalno-tehnička sredstva, grañevinsku i drugu mehanizaciju te 
opremu i kao takav predstavlja veoma značajan subjekt spašavanja posebno u oblasti 
vodoopskrbe i zbrinjavanja otpada. 
          U 2013. godini za KG „Park“ D. Miholjac osigurano je i realizirano za održavanje 
javnih površina 637.227,66 kuna, te za vodovodnu mrežu u prigradskim naseljima 
1.019.148,35 kuna. 
U  tijeku je izrada Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području 
Grada Donjeg Miholjca i  Plana zaštite od požara tehnoloških eksplozija na području 
Grada Donjeg Miholjca. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
Ivan Kožić, dipl. ing. polj.,v.r. 
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     295. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 810-03/13-01/14 
URBROJ: 2115/01-01-13-3 
Donji Miholjac, 11. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 
79/07.i 38/09. i 127/10.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca” broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.) Gradsko vijeće Grada Donjeg 
Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2013. godine, donosi  
 

SMJERNICE 
za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na po dručju 

Donjeg Miholjca u 2014. godini 
 

  
 UVOD 
 
 Na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Donjeg 
Miholjca, te sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i 
katastrofa utvrñenih Procjenom ugroženosti ljudi, materijalnih dobara i okoliša s ciljem 
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih 
nositelja sustava zaštite i spašavanja, donose se smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava za zaštitu i spašavanje u 2014. godini i to kako slijedi: 
 
 

I. PLANSKI DOKUMENTI 
 
 Temeljem odredbi članaka 28. do 29. b Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine“ broj 174/04., 79/07 i 38/09. i 127/10.) Grad Donji Miholjac, kao jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave dužan je donijeti za svoje područje Procjenu 
ugroženosti i planove zaštite i spašavanja. 
 Izrada navedenih planskih dokumenata može se povjeriti ovlaštenim pravnim 
osobama, sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj  90/11. i 83/11.) i 
Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje 
stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 24/08.). 
 Temeljem Ugovora sklopljenog izmeñu Grada Donjeg Miholjca i Zavoda za 
unapreñenje sigurnosti od 08. kolovoza 2013. godine istom društvu povjerena je izrada 
Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija za područje Grada Donjeg Miholjca. 
 Izrada navedene procjene i Plana je u završnoj fazi, ističe se tijekom mjeseca 
prosinca 2013. godine dostaviti Vatrogasnoj zajednici osječko-baranjske županije i 
Policijskoj upravi osječko-baranjske županije, radi davanja prethodne suglasnosti, a nakon 
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dobivenih istih, dostaviti Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca na usvajanje početkom 
2014. godine. 
 
Za izradu procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Plana zaštite od 
požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Donjeg  Miholjca u proračunu Grada 
Donjeg Miholjca planiran je iznos od 30,000,00 kuna. 
U 2014. godini planira se i izrada Plana djelovanja civilne zaštite.  
 
 

II. CIVILNA ZAŠTITA 
 
 STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
 Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca svojom Odlukom o osnivanju i imenovanju 
Stožera zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca od 11. rujna 2013. godine, imenovalo 
je članove Stožera sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i odredbama 
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja. 
U 2014. godini Stožera zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca planira izvršiti smotru 
pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Donjeg Miholjca. 
 
 
 POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OP ĆE NAMJENE 
 GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 
 Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 58. sjednici održanoj dana 9. 
studenog 2008. godine donijelo je Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 
namjene za grad Donji Miholjac kao potpora  za provoñenje mjera zaštite i spašavanja 
kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koji se u okviru redovnih djelatnosti 
bave zaštitom i spašavanjem, te za provoñenje mjera civilne zaštite. 
 U navedenom periodu potrebno je: 
 - kontinuirano provoditi osposobljavanje članova postrojbe civilne  
   zaštite opće namjene, 
 - izvršiti nabavu osobne i skupne opreme za članove postrojbe civilne 
   zaštite opće namjene, 
 - osigurati adekvatni skladišni prostor za opremu i sredstva postrojbi 
   civilne zaštite opće namjene. 
Temeljem članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09. i 7/09.) Gradsko vijeće Grada Donjeg 
Miholjca 31. svibnja 2010. godine donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju 
zapovjedništva civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca. 
U 2014. godini za naprijed navedene aktivnosti u svezi postrojbe civilne zaštite opće 
namjene u proračunu Grada Donjeg Miholjca planira se 10.000,00 kuna. 
 
 
 III. VATROGASTVO 
 
 Na temelju dosadašnjih iskustava i planiranja poduzimanja odreñenih planskih 
smjernica u rješavanju odreñenih aktivnosti za unapreñenje razvoja vatrogastva na 
području Grada Donjeg Miholjca, a posebno profesionalne jezgre DVD-a Donji Miholjac, a 
u sklopu Vatrogasne zajednice Donji Miholjac i sukladno materijalno-financijskoj 
konstrukciji u 2014. godini planira se slijedeće:  
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- Preventivna djelatnost: edukacija pučanstva putem javnih medija (radija, dnevnog 
tiska, interneta i sl.) 

- Osposobljavanje pučanstva u provoñenju mjera Zakon o požaru putem Vatrogasne 
zajednice Donji Miholjac 

- Izobrazba vatrogasnog kadra za različite specijalnosti i zvanja u vatrogastvu 
održavanje vatrogasnih vježbi i natjecanja, kupova 

- Provoñenje preventivnih mjera Zakon o požaru za vrijeme ljetnih mjeseci 
- Rad s djecom i vatrogasnom mladeži 
- Pružanje različitih usluga 
- Održavanje sjednica i radnih sastanaka  
- Obilježavanje mjeseca zaštite od požara – svibnja mjeseca i obilježavanje dana 

vatrogastva, te dana Svih svetih 
- Obilježavanje značajnih obljetnica DVD-a 
- Održavanje meñunarodnih vježbi s vatrogascima iz Šikloša u prekograničnoj 

suradnji 
- Rad na vodi s plovilom i upoznavanje vodotoka rijeke Drave 
- Rad na visini s hidrauličkom autoljestvom 
- Provoñenje vježbi hidrauličkim alatom i opremom za akcidentne situacije u prometu 
- Adaptacija postojećih objekata i održavanje vozila 
- Iznalaženje mogućnosti za postavljanje solarnih panela na krovištu DVD-a Donji 

Miholjac 
- Organizirati posjet raznim seminarima, stručnim skupovima i osposobljavanjima, 

sajmu vatrogasne i druge tehničke opreme 
- Neprestana nabavka vatrogasne opreme , ureñaja, sredstava i armatura, te vršiti 

stalnu nadogradnju postojećih ureñaja 
- Informatičko opremanje 

U 2014. godini u proračun Grada Donjeg Miholjca za DVD Donji Miholjac planirano je 
580.000,00kn, za DVD u prigradskim naseljima 12.000,00kn, te za Vatrogasnu zajednicu 
Grada Donjeg Miholjca 20.000,00kn. 

 
 

      IV. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJI MIHOL JAC 
 
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac u 2014. godini provodit će zadaće i 
aktivnosti u interesu zaštite stanovništva, kako u miru tako i u slučaju nastanka 
elementarnih nepogoda ili u slučaju ratnih sukoba putem sljedećih aktivnosti: 
 
 
I. ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI  
                                                                                                         vrijeme provedbe 

1. Omasovljenje članstva, sakupljanje članarine  
      i poboljšavanje rada aktivnosti članstva………………………cijele godine 
2. Održavanje mjesnih i općinskih skupština 
      Crvenog križa……………………………………………….......VI.- IX. mjesec 
3. Održavanje redovne i izborne skupštine Gradskog 
      društva Crvenog križa Donji Miholjac…………………….......IX.- XII. mjesec 
4. Rad komisija i radnih tijela za provoñenje programa………...cijele godine 
5. Seminari za aktiviste……………………………………………..cijele godine 
6. Održavanje svečanosti DDK-a……………………………........X. mjesec 
7. Održavanje skupština i natjecanja mladeži Crvenog križa….IV. mjesec 
8. Djelovanje zastupnika u radu Crvenog križa  
      županije osječko – baranjske…………………………………..cijele godine 
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II. SOCIJALNE AKTIVNOSTI 
         vrijeme provedbe 
 

1. Prijem i distribucija humanitarne pomoći……………………..cijele godine 
2. Pomoć invalidnim, nemoćnim i usamljenim osobama………cijele godine 
3. Provoñenje socijalnog programa sa  
      socijalno ugroženim osobama…………………………………cijele godine 
4. Sabirna akcija solidarnosti na djelu……………………………X. –XI. mjesec 
5. Pomaganje u radu školskih kuhinja……………………………cijele godine 
6. Osposobljavanje za rad u masovnim  
      i izvanrednim uvjetima……………………………………..…..XI. i XII. mjesec 
 
 

III. SLUŽBA TRAŽENJA 
         vrijeme provedbe 
 

1. Osposobljavanje aktivista za rad Službe traženja………………III. i XII. mjesec 
2. Voñenje evidencije žrtava rata i pomoć žrtvama……………....cijele godine 
3. Širenje znanja o ženevskim konvencijama…………………......cijele godine 

 
 
IV. ZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI 
         vrijeme provedbe 
 

1. Organiziranje i provoñenje akcija DDK……………….……….cijele godine 
2. Obuka iz pružanja prve pomoći za vozače i djelatnike……..cijele godine 
3. Obuka grañana iz prve pomoći…………………………………cijele godine 
4. Obuka i formiranje ekipa prve pomoći,  
      kućne njege i higijensko – epidemiološke zaštite……………cijele godine 
5. Organiziranje zdravstvenih predavanja………………………..V. i IX. mjesec 
6. Promidžba prevencije AIDS-a…………………………………..VI. mjesec 
7. Prevencija o ovisnosti, zloupotrebe droge,  
      alkohola i duhana………………………………………………..cijele godine 
8. Aktivnosti za ljetovanje učenika i mladih, te 
      škole u prirodi……………………………………………...........cijele godine 
9. Organiziranje akcija za zaštitu prirode i okoliša 
      (pomladak i mladež Crvenog križa)……………………………..cijele godine 
10. Služba spašavanja na vodi i održavanje okoliša……………….VI.- IX. mjesec 
11. Pomoć lokalnoj zajednici u nepogodama i nesrećama………...I.- XII. mjesec 
12. Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 
      (nastavak programa do kraja godine ovisi o odluci Vlade RH-a)…I.- II. mjesec 
13. Održavanje javnih radova  - humanitarni servis za starije osobe 
      (vrijeme ovisno o odluci Vlade RH-a) 
14. Provedba projekta RH i pristupnih fondova EU………………....cijele godine 

 
 

V. PROMIDŽBENE I INFORMATIVNE DJELATNOSTI 
          vrijeme provedbe 
 

1. Obilježavanje Dana i Tjedna Crvenog križa………………………..V. mjesec 
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2. Obilježavanje Tjedna borbe protiv tuberkuloze……………..…IX. mjesec 
3. Distribucija promidžbenog materijala Crvenog križa………….cijele godine 
4. Izrada plakata, letaka i dr. materijala…………………..………cijele godine 
5. Objavljivanje vijesti, članaka, slika i  
      emisija o radu Crvenog križa…………………………………..cijele godine 
6. Organiziranje izložbi radova Crvenog križa………………...…V. i XI. mjesec 
7. Edukacije upoz. s opasnošću od mina  
      i drugih eksplozivnih naprava………………………………….cijele godine 

 
 U 2014. godini u proračunu Grada Donjeg Miholjca za Gradsko društvo Crvenog 
križa Donjeg Miholjca planirano je 70.000,00 kuna, te za Program pomoć i njega u kući 
720.000,00 kuna. 
   
 
 

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, Gorska služba spašavanja. 
 U 2014. godini u proračunu Grada Donjeg Miholjca za Udruge grañana os značaja 
za zaštitu i spašavanje planirano je 41.800,00 kuna. 
 

 
 
 VI.   OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITO M I  

          I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNIH DJEL ATNOSTI 
 
 Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovnih 
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području grada Donjeg 
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 i u 
skladu s Odlukom o odreñivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od 
interesa za zaštitu i spašavanje Grada Donjeg Miholjca. 
 Pored institucija u vatrogastvu i Crvenom križu, to su slijedeće službe i pravne 
osobe: 

1. KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac, 
2. Dom zdravlja Donji Miholjac, 
3. Hitna služba i Zavod za javno zdravstvo Donji Miholjac, 
4. Veterinarska stanica Mihael d.o.o. Donji Miholjac, 
5. Policijska postaja Donji Miholjac, 
6. Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac, 
7. Hrvatske šume, 
8. Hrvatske ceste, 
9. Županijska uprava za ceste, 
10. HEP Distribucija  
11. Hrvatske vode, 
12. Županijski centar 112, 
13. Hrvatske pošte, 
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14. Tvrtke iz područja grañevinarstva i prijevozničkih usluga. 
 
 KG „Park“ d.o.o. D.Miholjac koji je u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca ima u svom 
vlasništvu značajna materijalno-tehnička sredstva, grañevinsku i drugu mehanizaciju te 
opremu i kao takav predstavlja veoma značajan subjekt spašavanja posebno u oblasti 
vodoopskrbe i zbrinjavanja otpada. 
U 2014. godini u proračunu Grada Donjeg  Miholjca za vodovodnu mrežu u prigradskim 
naseljima na području Grada Donjeg Miholjca planirano je 800.000,00 kuna, te za 
održavanje javnih površina 600.000,00 kuna. 
 Za ostale službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru 
redovnih djelatnosti, u 2014. godini u proračunu Grada Donjeg Miholjca planirano je 
1.792.800,00 kuna. 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

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

     296. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 363-03/13-01/29 
URBROJ:  2115/01-03-13-02 
Donji Miholjac, 24. srpanj 2013.   
 
 Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi 
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06), 
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 24. srpnja 2013. godine, donosi 
 

O D L U K U  
 

 I. 
 
 Prihvaća se zamolba Mitrović Tomislava, OIB-34034335698, obveznika plaćanja 
komunalne naknade iz Zadra, Veslačka 2 za otpis duga s naslova nepodmirene 
komunalne naknade za poslovni prostor u Donjem Miholjcu, Vukovarska bb u iznosu od 
117.726,16 kuna, za poslovni prostor u Donjem Miholjcu, Naselje Tržnica bb u iznosu od 
1.606,35 kuna, za stambeni prostor u Donjem Miholjcu, Zrinsko-Frankopanska 22 u iznosu 
od 881,76 kuna, za stambeni prostor u Donjem Miholjcu, Kolodvorska 14 u iznosu od 
234,63 kune, za neizgrañeno grañevinsko zemljište u Donjem Miholjcu, Naselje Tržnica bb 
u iznosu od 1.587,12 kuna, te ukupan iznos za otpis iznosi 122.036,02 kune, a sve zbog 
nastupanja zastare za gore spomenuta potraživanja. 
 

II. 
 
 Izvršenje ove odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i 
društvene djelatnosti, Odsjeku za financije Grada Donjeg Miholjca.   
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III. 

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

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

     297. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 363-03/13-01/31 
URBROJ:  2115/01-03-13-02 
Donji Miholjac, 24. srpanj 2013.   
 
 Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi 
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06), 
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 24. srpnja 2013. godine, donosi 
 

O D L U K U  
 

 I. 
 
 Prihvaća se zamolba Kranjčević Vjekoslava, OIB-98173685776, obveznika plaćanja 
komunalne naknade iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 121 za otpis dijela duga s naslova 
nepodmirene komunalne naknade za stambeni prostor u Donjem Miholjcu, Kolodvorska 
121 u iznosu od 1.114,44 kune i za stambeni prostor u Donjem Miholjcu, Vatroslava 
Lisinskog 42 u iznosu od 150,96 kuna, te ukupan iznos za otpis iznosi 1.265,40 kuna, a 
sve zbog nastupanja zastare za gore spomenuta potraživanja. 
 

II. 
 
 Izvršenje ove odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i 
društvene djelatnosti, Odsjeku za financije Grada Donjeg Miholjca.   
 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r. 
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     298. 

                       
     REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
      GRAD DONJI MIHOLJAC 
          GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 944-01/13-01/28 
URBROJ: 2115/01-03-13-1 
Donji Miholjac, 11. studenoga 2013. 
 
         Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(“Narodne novine”, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 
141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10. - Odluka i 143/12.), a u svezi s člankom 48. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01., 
60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 
19/13.- pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca”, br. 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), Gradonačelnik Grada Donjeg 
Miholjca, donosi 

 
O D L U K U 

o davanju u zakup neizgra ñenog gra ñevinskog zemljišta 
u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca do privo ñenja namjeni  

utvr ñenoj prostorno - planskom dokumentacijom 
 

Članak 1. 
 

      Neizgrañeno grañevinsko zemljište u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca do privoñenja 
namjeni utvrñenoj prostorno - planskom dokumentacijom, može se dati u zakup fizičkim i 
pravnim osobama za odreñene svrhe, uz početne iznose godišnje zakupnine, kako slijedi: 
 
      a) za poljoprivrednu obradu: u iznosu od 700,00 kuna/ha, 
      b) za ispašu: u iznosu od 300,00 kuna/ha, 
      c) za kosidbu: u iznosu od 150,00 kuna/ha,   
      d) za ostale namjene: u iznosu od 100,00 kuna/ha. 
 

Članak 2. 
 

      Neizgrañeno grañevinsko zemljište iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup najduže 
na rok od 5 godina. 
 

Članak 3. 
 

       Javni natječaj za dodjelu u zakup neizgrañenog grañevinskog zemljišta, prikupljanjem 
pisanih ponuda, raspisuje i provodi Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju nekretnina 
Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
       Administrativno - tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka 
obavlja Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove 
Grada Donjeg Miholjca. 
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Članak 4. 

 
   Javni natječaj u pravilu sadrži: 
a) oznaku, površinu i namjenu nekretnine, 
b) podatke o tome tko se može natjecati (fizičke i pravne osobe), 
c) početni iznos godišnje zakupnine, 
d) visinu i način polaganja jamčevine, 
e) dokumentaciju koja se prilaže natječaju, 
 f) rok podnošenja pisanih ponuda, 
g) uvjete i način plaćanja godišnje zakupnine, 
h) mjesto i vrijeme održavanja javnog natječaja, 
 i) uvjete za utvrñivanje uspjeha natjecatelja javnog natječaja, 
 j) rok sklapanja ugovora o zakupu. 
    
    Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka obvezatno se objavljuje na oglasnoj ploči Grada 
Donjeg Miholjca i web stranici Grada, a može se objaviti i putem drugih sredstava javnog 
priopćavanja. 

Članak 5. 
 

      Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda natjecatelja koja uz ispunjavanje uvjeta 
iz javnog natječaja sadrži najviši ponuñeni iznos godišnje zakupnine. 
       Prvenstveno pravo na zakup neizgrañenog grañevinskog zemljišta iz članka 1. ove 
Odluke imaju dosadašnji zakupnici, uz uvjet prihvaćanja najvišeg ponuñenog iznosa 
godišnje zakupnine i ispunjavanje drugih natječajnih uvjeta. 

 
Članak 6. 

 
        Meñusobna prava i obveze ugovornih strana glede dodjele u zakup neizgrañenog 
grañevinskog zemljišta, nakon provedenog javnog natječaja, utvrñuju se ugovorom o 
zakupu, koji u ime Grada Donjeg Miholjca, kao zakupodavca zaključuje gradonačelnik, s 
jedne strane, i zakupnik, s druge strane u roku od 15 dana od dana utvrñivanja 
najpovoljnije ponude. 
 

Članak 7. 
 

        Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka gradonačelnika Grada 
Donjeg Miholjca o davanju u zakup neizgrañenog grañevinskog i poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca", broj: 
4/12.). 
 

Članak 8. 
 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač,dipl.ing.polj.,v.r. 
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       299.                       

                       
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
            GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 372-01/13-01/20 
URBROJ: 2115/01-03-13-3 
Donji Miholjac, 11. studenoga 2013. 
 
 Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 
(“Narodne novine”, broj: 125/11.), članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga 
prostora (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, br. 2/12. i 3/13.), a u svezi s člankom 
48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01., 
60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 
19/13.- pročišćeni tekst), uz suglasnost suvlasnice Zdenke Vrgoč iz Osijeka, K.A.Stepinca 
25 i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, 
br. 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi 
 

O D L U K U 
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJE ČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP 

POSLOVNIH PROSTORA U SUVLASNIŠTVU GRADA DONJEG MIHO LJCA, U ½ 
DIJELA, U DONJEM MIHOLJCU, TRG ANTE STAR ČEVIĆA 3, 

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA 
 

Članak 1. 
       
            Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u suvlasništvu 
Grada Donjeg Miholjca, u ½ dijela, u Donjem Miholjcu, Trg Ante Starčevića 3, 
prikupljanjem pisanih ponuda, kako slijedi: 
 
1. DONJI MIHOLJAC, Trg Ante Starčevića 3 - prizemlje i podrumski dio stambeno-
poslovne zgrade, upisane u zk.ul.broj. 22, izgrañene na k.č.br. 764/1, u k.o. Donji Miholjac, 
i to: 
       
 1.1. POSLOVNI PROSTOR - I: 
      - sastoji se od poslovnoga prostora u prizemlju, u površini ½ suvlasničkog 
        dijela, od ukupne površine: 79,00 m2, što ukupno iznosi: 39,50 m2, 
      - skladišni prostor u prizemlju, u površini ½ suvlasničkog dijela, 
        od ukupne površine: 60,50 m2, što ukupno iznosi: 30,25 m2, 
      - ukupna površina: ½ suvlasničkog dijela, od ukupne površine: 139,50 m2, 
        što ukupno iznosi: 69,75 m2, 
      - početni iznos mjesečne zakupnine: 2.000,00 kuna, 
        (napomena: ponuñeni mjesečni iznos zakupnine uskladit će se s tečajem 
        EUR-a u slučaju da se tečaj EUR-a promjeni za više od 3%), 
      - rok trajanja zakupa: 5 godina, 
      - namjena poslovnoga prostora: mirne i čiste djelatnosti,    
      - zabrana davanja ½ suvlasničkog dijela poslovnoga prostora u podzakup. 
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1.2. POSLOVNI PROSTOR - II:  

   - sastoji se od poslovnog prostora u prizemlju, u površini ½ suvlasničkog 
     dijela, od ukupne površine: 33,91 m2, što ukupno iznosi: 16,95 m2      
   - početni iznos mjesečne zakupnine: 500,00 kuna, 
     (napomena: ponuñeni mjesečni iznos zakupnine uskladit će se s tečajem 
     EUR-a u slučaju da se tečaj EUR-a promjeni za više od 3%), 
   - rok trajanja zakupa: 5 godina, 
   - namjena poslovnoga prostora: mirne i čiste djelatnosti,    
   - zabrana davanja ½ suvlasničkog dijela poslovnoga prostora u podzakup. 
 

1.3. POSLOVNI PROSTOR - III:  
   - sastoji se od poslovnoga prostora u prizemlju, u površini ½ suvlasničkog 
     dijela, od ukupne površine: 82,30 m2, što ukupno iznosi: 41,15 m2  
     i poslovnoga prostora u prizemlju, u površini ½ suvlasničkog dijela,  
     od ukupne površine: 35,15 m2, što ukupno iznosi: 17,57 m2,       
   - ukupna površina: ½ suvlasničkog dijela, od ukupne površine: 117,45 m2, 
     što ukupno iznosi: 58,72 m2, 
   - početni iznos mjesečne zakupnine: 1.800,00 kuna, 
     (napomena: ponuñeni mjesečni iznos zakupnine uskladit će se s tečajem 
     EUR-a u slučaju da se tečaj EUR-a promjeni za više od 3%), 
   - rok trajanja zakupa: 5 godina, 
   - namjena poslovnoga prostora: mirne i čiste djelatnosti, 
   - zabrana davanja ½ suvlasničkog dijela poslovnoga prostora u podzakup. 
 

1.4. POSLOVNI PROSTOR - IV:  
   - poslovni prostor u podrumu, u površini od ½ suvlasničkog dijela,  
     od ukupne površine: 124,20 m2, što ukupno iznosi: 62,10 m2, 
   - početni iznos mjesečne zakupnine: 300,00 kuna, 
     (napomena: ponuñeni mjesečni iznos zakupnine uskladit će se s tečajem 
      EUR-a u slučaju da se tečaj EUR-a promjeni za više od 3%), 
   - rok trajanja zakupa: 5 godina, 
   - namjena poslovnoga prostora: mirne i čiste djelatnosti, 
   - zabrana davanja ½ suvlasničkog dijela poslovnoga prostora u podzakup. 
 
     Predmetni suvlasnički dijelovi poslovnih prostora daju se u zakup po viñenju.                                                  
 

Članak 2. 
 
      Davanje u zakup ½ suvlasničkih dijelova poslovnih prostora iz članka 1. ove Odluke, 
temeljem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda, izvršit će Povjerenstvo za 
davanje u zakup i prodaju nekretnina Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo).     
      Administrativno - tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka 
Odluke, obavlja Upravni odjel za komunalne, gospodarske,  društvene djelatnosti i stručne 
poslove Grada Donjeg Miholjca. 
 

Članak 3. 
 
       Javni natječaj u pravilu sadrži: 
       a) podatke o poslovnom prostoru (lokacija, oznaka, katastarska čestica, 
           površina u m2)  
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      b) djelatnost (namjena) i vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup, 
      c) početni mjesečni iznos zakupnine, 
      d) iznos jamčevine i broj računa na koji se jamčevina uplaćuje, 
      e) pravo sudjelovanja u natječaju, 
      f) uputu o sadržaju ponude i dokaze koji se moraju priložiti uz ponudu,           
      g) rok za podnošenje i način predaje ponude, 
      h) uvjete natječaja, 
       i) naziv i adresu tijela kojem se ponuda podnosi, 
       j) mjesto i vrijeme održavanja javnog natječaja, 
      k) uvjete utvrñivanja uspjeha natjecatelja javnog natječaja, 
       l) rok sklapanja ugovora o zakupu poslovnoga prostora, 
     m) druge uvjete propisane posebnim propisima.            
      Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka Odluke, obvezatno se objavljuje u dnevnom 
tisku, na oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca i web stranici Grada, ili putem drugih 
sredstava javnog priopćavanja. 
 

Članak 4. 
 
       Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda natjecatelja koja uz ispunjenje 
uvjeta iz javnoga natječaja sadrži najviši ponuñeni iznos mjesečne zakupnine. 
 

Članak 5. 
 
         Meñusobna prava i obveze ugovornih strana u svezi davanja u zakup poslovnih 
prostora iz članka 1. ove Odluke, utvrñuju se ugovorom o zakupu poslovnoga prostora, 
koji u ime zakupodavaca Grada Donjeg Miholjca, zaključuje gradonačelnik, s jedne strane, 
i zakupnik, s druge strane, u roku 15 dana, od dana donošenja odluke o utvrñivanju 
najpovoljnijih ponuda.   
 

Članak 6. 
  
       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku 
Grada Donjeg Miholjca”. 
 
 
 

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač,dipl.ing.polj.,v.r. 
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        300. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 335-01/13-01/130 
URBROJ:  2115/01-03-13-03 
Donji Miholjac, 06. prosinca 2013. 
 
 
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 
8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 138/06., 43/09., 
88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 

R J E Š E N J E 
   

I. 
 
          Ugostiteljski obrt I.Q. Glenn’s – caffe bar iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 26,             
vl. Melita Greganić, može poslovati: 
od 07,00–04,00 h u dan 06.12.2013. na 07.12.2013.godine – koncert grupe Revolt benda. 
od 07,00–04,00 h u dan 07.12.2013. na 08.12.2013.godine – Sveti Nikola. 
 
 

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

 
 
 

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač, dipl. ing. polj.,v.r. 
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         301. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/13-01/132 
URBROJ:  2115/01-03-13-02 
Donji Miholjac, 12. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 
8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 138/06., 43/09., 
88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 

R J E Š E N J E 
 

I. 
 

          Ugostiteljski obrt I.Q. Glenn’s – caffe bar iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 26,             
vl. Melita Greganić, može poslovati: 
od 07,00–04,00 h u dan 13.12.2013. na 14.12.2013.godine – nastup grupe “Kas”, 
od 07,00–04,00 h u dan 14.12.2013. na 15.12.2013.godine – promocija Grada Donjeg  
Miholjca u organizaciji tvrtke “Coca-Cola” – fotografije Grada Donjeg Miholjca i 

prezentacija proizvoda u 
caffe baru “Glenn’s “ 

od 07,00–04,00 h u dan 20.12.2013. na 21.12.2013.godine – zabava karaoke, 
od 07,00–04,00 h u dan 21.12.2013. na 22.12.2013.godine – zabava “Villa Veruchia”, 
od 07,00–04,00 h u dan 24.12.2013. na 25.12.2013.godine – Badnjak, 
od 07,00–04,00 h u dan 25.12.2013. na 26.12.2013.godine – Božić, 
od 07,00–04,00 h u dan 27.12.2013. na 28.12.2013.godine – koncert grupe “ðelem-

ðelem”,od 07,00–04,00 h u 
dan 28.12.2013. na 
29.12.2013.godine – velika 
Winter Jack Daniels 
zabava, 

od 07,00–04,00 h u dan 31.12.2013. na 01.01.2014.godine – proslava Nove Godine. 
 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač, dipl. ing. polj.,v.r. 
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         302. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/13-01/133 
URBROJ:  2115/01-03-13-02 
Donji Miholjac, 13. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 
8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 138/06., 43/09., 
88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 
                        

R J E Š E NJ E 
 
 

I. 
 
 Ugostiteljski obrt Laguna iz Donjeg Miholjca Kolodvorska 25., vl. Predrag Matović, 
može poslovati u ugostiteljskom objektu CAFFE BAR „ LAGUNA SPORT„ u Donjem 
Miholjcu, Kolodvorska 23, od 07,00 – 04,00 h u dan: 
13.12.2013. na 14.12.2013. godine – zbog roñendanskih partija povodom obljetnice lokala. 
14.12.2013. na 15.12.2013. godine – zbog roñendanskih partija povodom obljetnice lokala. 
 
 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač, dipl. ing. polj.,v.r. 
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       303. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/13-01/134 
URBROJ:  2115/01-03-13-02 
Donji Miholjac, 13. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 
8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 138/06., 43/09., 
88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 

R J E Š E NJ E 
 

I. 
 
         Ugostiteljski obrt caffe bar “Bordeaux” iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 29, vl. 
Gordana Pfeifer, može poslovati: 
od 06,30–03,00 h u dan 14.12.2013. na 15.12. 2013.godine – povodom obilježavanja Sv.  
Lucije. 
 
 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač dipl. ing. polj.,v.r. 
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         304. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/13-01/135 
URBROJ:  2115/01-03-13-02 
Donji Miholjac, 17. prosinca 2013. 
 
 
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 
8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 138/06., 43/09., 
88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
                        

R J E Š E NJ E 
I. 
 

 Ugostiteljski obrt Laguna iz Donjeg Miholjca Kolodvorska 25., vl. Predrag Matović, 
može poslovati u ugostiteljskom objektu CAFFE BAR „ LAGUNA SPORT„ u Donjem 
Miholjcu, Kolodvorska 23, od 07,00 – 04,00 h u dan: 
20.12.2013. na 21.12.2013. godine 
21.12.2013. na 22.12.2013. godine 
24.12.2013. na 25.12.2013. godine 
25.12.2013. na 26.12.2013. godine 
27.12.2013. na 28.12.2013. godine 
28.12.2013. na 29.12.2013. godine 
31.12.2013. na 01.01.2014. godine – zbog božićno-novogodišnjih blagdana 
 

II. 
 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač, dipl. ing. polj.,v.r. 
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         305. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/13-01/136 
URBROJ:  2115/01-03-13-02 
Donji Miholjac, 17. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 
8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 138/06., 43/09., 
88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 

R J E Š E N J E 
   

I. 
 
          Obrt za ugostiteljstvo Angela iz Donjeg Miholjca, Vukovarska 30, vl. Angela Silika 
može poslovati od 08,00–04,00 h u dane: 
21.12.2013. na 22.12.2013. godine 
24.12.2013. na 25.12.2013. godine 
28.12.2013. na 29.12.2013. godine 
31.12.2013. na 01.01.2014. godine – u svrhu održavanja raznih dogañaja. 
              
                                                                                                    

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

 
 

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r. 
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         306. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/13-01/137 
URBROJ:  2115/01-03-13-02 
Donji Miholjac, 17. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 
8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 138/06., 43/09., 
88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

I. 
 

 FENIX CORE j.d.o.o. iz Donjeg Miholjca, Ljudevita Gaja 6a, može poslovati u 
ugostiteljskom objektu Twister iz Donjeg Miholjca, Trg Ante Starčevića 22,  
od 07,00 – 04,00 u dane: 
24.12.2013. na 25.12.2013. godine - Badnjak 
25.12.2013. na 26.12.2013. godine - Božić 
27.12.2013. na 28.12.2013. godine - Ivanje 
31.12.2013. na 01.01.2014. godine. –Nova Godina. 
 
 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r. 
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         307. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/13-01/138 
URBROJ:  2115/01-03-13-02 
Donji Miholjac, 18. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 
8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 138/06., 43/09., 
88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 

R J E Š E N J E 
   

I. 
 
          MATUŠIN obrt za ugostiteljstvo iz Donjeg Miholjca, Zrinsko-Frankopanska 2, vl. 
Krunoslav Matušin, može poslovati u ugostiteljskom objektu “Zmajevo gnijezdo” Zrinsko-
Frankopanska 2, Donji Miholjac od 07,30–04,00 h u dane: 
24.12.2013. na 25.12.2013. godine – Badnjak 
25.12.2013. na 26.12.2013. godine –- Božić 
31.12.2013. na 01.01.2014. godine – stara godina 
01.01.2014. na 02.01.2014. godine – Nova Godina 
                                                                            
                           

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

 
GRADONAČELNIK: 

Zoran Kovač, dipl. ing. polj.,v.r. 
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         308. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/13-01/139 
URBROJ:  2115/01-03-13-02 
Donji Miholjac, 18. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 
8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 138/06., 43/09., 
88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 

R J E Š E NJ E 
 

I. 
         Ugostiteljski obrt caffe bar “Bordeaux” iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 29, vl. 
Gordana Pfeifer, može poslovati u dane: 
20.12.2013. na 21.12.2013. godine od 06,30-03,00 h – zbog božićno-novogodišnjih blagdana 
21.12.2013. na 22.12.2013. godine od 06,30-03,00 h – zbog božićno-novogodišnjih blagdana 
22.12.2013. na 23.12.2013. godine od 06,30-01,00 h – zbog božićno-novogodišnjih blagdana 
23.12.2013. na 24.12.2013. godine od 06,30-01,00 h – zbog božićno-novogodišnjih blagdana 
24.12.2013. na 25.12.2013. godine od 06,30-04,00 h – zbog božićno-novogodišnjih blagdana 
25.12.2013. na 26.12.2013. godine od 06,30-03,00 h – zbog božićno-novogodišnjih blagdana 
27.12.2013. na 28.12.2013. godine od 06,30-03,00 h – zbog božićno-novogodišnjih blagdana 
28.12.2013. na 29.12.2013. godine od 06,30-03,00 h – zbog božićno-novogodišnjih blagdana 
29.12.2013. na 30.12.2013. godine od 06,30-01,00 h – zbog božićno-novogodišnjih blagdana 
30.12.2013. na 31.12.2013. godine od 06,30-01,00 h – zbog božićno-novogodišnjih blagdana 
31.12.2013. na 01.01.2014. godine od 06,30-04,00 h – zbog božićno-novogodišnjih blagdana 
01.01.2014. na 02.01.2014. godine od 06,30-03,00 h – zbog božićno-novogodišnjih blagdana 
04.01.2014. na 05.01.2014. godine od 06,30-03,00 h – povodom blagdana Tri kralja 
05.01.2014. na 06.01.2014. godine od 06,30-01,00 h – povodom blagdana Tri kralja. 

 
II. 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač dipl. ing. polj.,v.r. 
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         309. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/13-01/140 
URBROJ:  2115/01-03-13-02 
Donji Miholjac, 19. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 
8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 138/06., 43/09., 
88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 

R J E Š E N J E 
   

I. 
 
          MARA obrt za ugostiteljstvo iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 8, vl. Štefanija Novak, 
može poslovati od 07,00–04,00 h u dane: 
24.12.2013. na 25.12.2013. godine – Badnjak 
25.12.2013. na 26.12.2013. godine –- Božić 
31.12.2013. na 01.01.2014. godine –  proslava Nove Godine 
                      
                                                                                 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač, dipl. ing. polj.,v.r. 
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         310. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADONAČELNIK 
    
KLASA: 335-01/13-01/141 
URBROJ:  2115/01-03-13-02 
Donji Miholjac, 19. prosinca 2013. 
 
 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine“ broj 19/13 – pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 
8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 138/06., 43/09., 
88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi 
 

R J E Š E N J E 
   

I. 
 
          Poljoprivredno-ugostiteljski obrt „Sklizović“ Caffe bar „Dika“ iz Miholjačkog Poreča, 
E.Kraja 36., vl. Silvana Sklizović, može poslovati od 07,00–04,00 h u dan: 
25.12.2013. na 26.12.2013. godine – proslava Božića. 
                      
                                                                                 

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

GRADONAČELNIK: 
Zoran Kovač, dipl. ing. polj.,v.r. 
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S A D R Ž A J  
 

 

 GRADSKO VIJEĆE Strana  
   

 283. Odluka o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje,  
zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na 
području Grada Donjeg Miholjca u 2014. godini 649  

      
284. Odluka o ostvarivanju prava na potporu osiguranja usjeva i  

nasada od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi na području 
grada Donjeg Miholjca u 2013. godini 651 

      
285. Odluka o rasporeñivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca  
za period lipanj – prosinac 2013. godine 653 

   
286. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o visini naknada  

dužnosnicima i vijećnicima 655 
   

287. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 
Statuta Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac 656 

      
288. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Vatrogasne zajednice  

Grada Donjeg Miholjca i DVD Donji Miholjac 657 
      

289. Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana Savjeta mladih 
Grada Donjeg Miholjca za 2014. godinu 658 

      
290. Zaključak o prihvaćanju inicijative Društva naša djeca Donji 

Miholjac za ponovno pokretanje akcije „DONJI MIHOLJAC – 
GRAD PRIJATELJ DJECE“ 659 

      
291. Godišnji plan davanja koncesija iz područja komunalnih 

djelatnosti i energetike za 2014. godinu 660 
      

292. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija iz područja 
komunalnih djelatnosti i energetike za razdoblje od  
2014.-2017. godine  661 

      
293. Operativni program radova na održavanju pješačkih površina, 

gradskih i nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2013/14. 663 
      

294. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada  
Donjeg Miholjca u 2013. godini  667 

      
295. Smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na  

području Donjeg Miholjca u 2014. godini 674 
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GRADONAČELNIK 
  

296. Odluka o prihvaćanju zamolbe Mitrović Tomislava za otpis 
duga s naslova nepodmirene komunalne naknade 679 

      
297. Odluka o prihvaćanju zamolbe Kranjčević Vjekoslava za otpis 

duga s naslova nepodmirene komunalne naknade 680 
    

298. Odluka o davanju u zakup neizgrañenog grañevinskog  
zemljišta u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca do privoñenja 
namjeni utvrñenoj prostorno-planskom dokumentacijom 681 

   
299. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup 

poslovnih prostora u suvlasništvu Grada Donjeg Miholjca u  
½ dijela, u Donjem Miholjcu, Trg Ante Starčevića 3,  
prikupljanjem pisanih ponuda 683 

   
300. Rješenje o produženju radnog vremena Ugostiteljskom obrtu 

I.Q. Glenn's iz Donjeg Miholjca 686 
   

301. Rješenje o produženju radnog vremena Ugostiteljskom obrtu 
I.Q. Glenn's iz Donjeg Miholjca 687 

   
302. Rješenje o produženju radnog vremena Ugostiteljskom obrtu 

Laguna iz Donjeg Miholjca 688 
   

303. Rješenje o produženju radnog vremena Ugostiteljskom obrtu 
caffe baru Bordeaux iz Donjeg Miholjca 689 

   
304. Rješenje o produženju radnog vremena Ugostiteljskom obrtu 

Laguna iz Donjeg Miholjca 690 
   

305. Rješenje o produženju radnog vremena obrtu za ugostiteljstvo 
Angela iz Donjeg Miholjca 691 

   
306. Rješenje o produženju radnog vremena Fenix Core j.d.o.o. 

iz Donjeg Miholjca 692 
   

307. Rješenje o produženju radnog vremena Matušin obrtu za  
ugostiteljstvo iz Donjeg Miholjca 693 

   
308. Rješenje o produženju radnog vremena Ugostiteljskom  

obrtu caffe baru Bordeaux iz Donjeg Miholjca 694 
   

309. Rješenje o produženju radnog vremena Mara obrtu za 
ugostiteljstvo iz Donjeg Miholjca 695 

   
309. Rješenje o produženju radnog vremena Poljoprivredno- 

ugostiteljsko obrtu Sklizović iz Miholjačkog Poreča 696 
   



Službeni glasnik br. 14/13.    Strana 699 
 

 
……………………………………….. 

 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
IZDAJE: Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca 
  Glavni i odgovorni urednik: Sanja Hatvalić, mag.iur.    
  Godišnja pretplata iznosi 300,00 kuna 
  Uplata se vrši na broj računa: HR7425000091808600006   
  Proračun Grada Donjeg Miholjca 
  ŠIFRA: HR21  7803 + mati čni broj 
  sa naznakom za:  “Službeni glasnik Grada Donjeg M iholjca"  


