Službeni glasnik
Grada
Donjeg Miholjca
Godina XIII.

______Donji Miholjac, 25. ožujka 2010. ______________Broj 2.
13.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 325-03/10-01/1
URBROJ: 2115/01-01-10-02
Donji Miholjac, 9. ožujka 2010.
Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ broj 3/09 i 7/09) Gradsko vijeća Grada Donjeg Miholjca na 6. sjednici
održanoj dana 9. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o pristupanju udruzi Lokalna akcijska grupa Karašica
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Članak 1.

Grad Donji Miholjac pristupa udruzi Lokalna akcijska grupa Karašica (u daljnjem
tekstu LAG), koja je osnovana radi promicanja zajedničkih interesa gradova i općina s
područja djelovanja u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja, jedinstvenog zagovaranja interesa
lokalne samouprave razvijanjem sinergije i umrežavanja izmeñu svih sudionika kojima je u
interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja te drugo navedeno u Statutu LAG-a.
Članak 2.
Grad Donji Miholjac prihvaća Statut LAG-a usvojen na sjednici Osnivačke skupštine
održanoj dana 28. prosinca 2009. godine.
Sve buduće izmjene i dopune Statuta LAG-a bit će dostavljeni na uvid Gradskom
vijeću Grada Donjeg Miholjca nakon usvajanja na Skupštini LAG-a u roku od 3 mjeseca.
Članak 3.
Grad Donji Miholjac stječe sva prava i obveze člana LAG-a danom pristupanja LAGu.
Prava Grada Donjeg Miholjca, kao člana LAG-a su birati i biti biran u sva tijela LAGa, sudjelovati u utvrñenju zajedničke politike i programa LAG-a, odlučivati o sredstvima i
imovini LAG-a, sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa i druga prava utvrñena
Statutom LAG-a.
Članak 4.
Obveza je Grada Donjeg Miholjca redovito plaćati članarinu, koja će biti odreñena
aktom LAG-a, te pomagati rad LAG-a dotacijom iz svog Proračuna u skladu s
mogućnostima Grada Donjeg Miholjca.
Članak 5.
Predstavnik Grada Donjeg Miholjca u LAG-u je gradonačelnik.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/10-01/1
URBROJ: 2115/01-01-10-1
D.Miholjac, 9. ožujka 2010.
Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i
kandidata („Narodne novine“ br. 1/07.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholja
(„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09. i 7/09.), Gradsko vijeće Grada Donjeg
Miholjca na 6. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju političkih stranaka, nezavisnih lista i
kandidata na području Grada Donjeg Miholjca
Članak 1.
Ovom se Odlukom ureñuje način i uvjeti sufinanciranja rada političkih stranaka na
području Grada Donjeg Miholjca.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje sufinanciranje rada političkih stranaka na području
Grada Donjeg Miholjca osiguravaju se u proračunu Grada Donjeg Miholjca u iznosu od
4.000,00 kn za svakog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca tako da
pojedinim političkim strankama pripada utvrñeni iznos razmjerno broju njihovih vijećnika u
trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.
Članak 3.
Pravo na sufinanciranje rada političkih stranaka na području Grada Donjeg Miholjca
iz sredstava proračuna Grada Donjeg Miholjca imaju stranke koje imaju najmanje jednog
vijećnika u Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca.
Članak 4.
Ukoliko pojedini vijećnik (ili vijećnici) nakon konstituiranja Gradskog vijeća napuste
ili promijene članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se osiguravaju sukladno
članku 2. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u času konstituiranja
Gradskog vijeća.
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Članak 5.

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama pripada
i pravo na naknadu u visini 10% iznosa, predviñenog po svakom vijećniku, a odreñenog
člankom 2. ove Odluke.
Članak 6.
Osigurana sredstva doznačuju se na račun političke stranke, tromjesečno u
jednakim iznosima.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti odluka o sufinanciranju političkih
stranaka na području Općine Donji Miholjac („Službeni glasnik Općine D.Miholjac“ br.
2/94.)
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.
15.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 330-01/10-01/1
URBROJ: 2115/01-01-10-01
Donji Miholjac, 09. ožujka 2010.
Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08,
96/08, 116/09 i 76/09-Odluka USRH) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca
(„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09 i 7/09) Gradsko vijeće Grada Donjeg
Miholjca na 6. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
Članak 1.
Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca odreñuje mjesta na kojima
se može obavljati prodaja robe na javno-prometnim površinama na štandovima i klupama
izvan tržnice na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja u
naseljima na području Grada Donjeg Miholjca.
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Članak 2.

Prodaja na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, prodaja putem kioska, prodaja
putem automata i prigodna prodaja može se obavljati na površinama u naseljima na
području Grada Donjeg Miholjca koje imaju pristup s javno-prometne površine na mjestima
kako slijedi:
- Trg Ante Starčevića – ispred Kino dvorane (dio kčbr. 2350)
- Prostor izmeñu Papirnice Dolančić i Konzuma (dio kčbr. 2363)
- Ugao ulice Kolodvorske i ulice ðure Basarička, sjeverna strana (dio kčbr. 2363 i
2364)
- Ugao ulice Kolodvorske i ulici ðure Basaričeka, južna strana (dio kčbr. 2363 i 2364)
- Ugao Kolodvorske ulice i ulice Zrinski-Frankopana, sjeverna strana (dio kčbr. 2397)
- Ugao Kolodvorske ulice i ulice Zrinski-Frankopana, južna strana (dio kčbr. 2397 i
2393)
- Kolodvorska ulica, sjeverno i južno, od ulaza za Blok Tržnicu (dio kčbr. 777/1)
- Basaričekova ulica od Vatrogasnog doma do kraja, za vrijeme Crkvenog goda
(kčbr. 2364)
- Stjepana Radića, od ulice A. Harambašića pa do Basaričekove ulice, za vrijeme
crkvenog goda (kčbr 2365)
- dio iza Vatrogasnog doma, za vrijeme crkvenog goda (Kčbr 764/2)
- u mjesecu prosincu tekuće godine, prodaja borova i božićnih ukrasa u Kolodvorskoj
ulici od semafora pa do raskrižja ulice A. Šenoe, ulice Zrinski-Frankopana, istočna i
zapadna strana (kčbr. 2363, 777/1 i 2397)
- mjesto zapadno od malog parka (dio kčbr. 2350 i 2361)
Članak 3.
Odobrenje za prodaju robe na mjestima iz članka 2. ove Odluke daje Upravni odjel
za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti.
Članak 4.
Inspekcijski nadzor za provedbu ove Odluke provodi Državni inspektorat i druge
inspekcije sukladno ovlaštenjima posebnim propisima.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.
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16.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 325-04/10-01/1
URBROJ: 2115/01-01-10-02
D.Miholjac, 09. ožujka 2010.
Temeljem članka 91. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09), članka 42.
stavak 1. Pravilnika o utvrñivanju zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ broj
55/02), i članka 18. Statuta Grada Donjeg („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj
3/09 i 7/09), uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, Klasa: 325-03/09-06/304, Urbroj:
374-22-3-10-3 od 29. siječnja 2010. godine, Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 6.
sjednici održanoj dana 09. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o zaštiti izvorišta u Donjem Miholjcu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U cilju osiguranja zaštite izvorišta od zagañenja ili drugih utjecaja koji mogu
nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, ovom se Odlukom utvrñuju zone sanitarne
zaštite izvorišta u Donjem Miholjcu ( u daljnjem tekstu: Izvorište).
Zone sanitarne zaštite Izvorišta nalaze se na području Grada Donjeg Miholjca.
Članak 2.
Zone sanitarne zaštite izvorišta u Donjem Miholjcu odreñuju se prema izvješću
“Crpilište Donji Miholjac – Elaborat o zaštitnim zonama izvorišta” kojega je u rujnu 2008.
godine načinio Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu.
II. ZONE IZVORIŠTA – MJERE ZAŠTITE
Članak 3.
Zone sanitarne zaštite su:
1. Zona ograničenja i kontrole, III. zona,
2. Zona strogoga režima zaštite, I. i II. zona
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Članak 4.

Zone sanitarne zaštite Izvorišta iz članka 3. ove Odluke, ucrtane su u preglednoj
karti mjerila 1:25 000 (karta 1).
Zone su opisane u daljnjem tekstu i pojedinačno ucrtane na kartama i to u mjerilu
1:1000 za I. i II. zonu (karta 2), i 1:25000 za III. zonu (karta 3).
1. Zona ograničenja i kontrole, III. zona
Članak 5.
Zona ograničenja i kontrole - III. zona utvrñena je radi smanjenja rizika onečišćenja
podzemne vode od teško razgradivih kemijskih i radioaktivnih tvari, umjetne ugroze
prirodno raspoložive kakvoće i količine podzemne vode te osiguranja prostora za zaštitu
podzemnih voda.
Članak 6.
Vanjska granica III. zone odgovara području pretežitog napajanja podzemnih voda
ovoga crpilišta, a prostor je približno podudaran s 30-godišnjom izokronom za
najnepovoljniji slučaj uvjeta toka podzemnih voda do maksimalne crpne količine od 80 l/s.
•
•
•
•

-

-

-

Vanjska granice ove zone odreñena je tako da:
na sjeveru slijedi sjeverni rub ribnjaka i sustav kanala do polja
Šestilovac,
na zapadu slijedi trasu odvodnoga kanala od polja Krnjak do
rijeke Drave ,
na jugu sijedi sustav kanala uz rub šume Karaš
na istoku slijedi cestu Rakitovica – Donji Miholjac, i kolni put od polja
Maroslavci preko polja Janjevci do istočnog dijela Donjega Miholjca.

Granična crta III zone nalazi se u cijelosti u k.o. Donji Miholjac i odreñena je lomnim
točkama ( u daljnjem tekstu: točka), kako slijedi:
sjeverozapadna granica III zone je desna obala rijeke Drave, k.č. 4048, kod graničnog
kamena C 246 sa Republikom Mañarskom (točka 131) i ide uz desnu obalu rijeke Drave
do graničnog kamena C 249, (točka 123), gdje se lomi i prelazi preko k.č. 2428 do spoja
sa obrambenim nasipom k.č. 4180 i ide južnom stranom nasipa (nožicom nasipa) do
istočne strane k.č. 2892, gdje se lomi (točka 43) prema nasipu na ribnjaku Donji Miholjac
k.č. 2902 (točka 42),
granica dalje nastavlja uz istočnu nožicu nasipa k.č. 2902, prelazi cestu Donji Miholjac –
Republika Mañarska, k.č. 4215, lomi se u točki 5, nastavlja prema jugoistoku, (prema
Donjem Miholjcu ) uz nožicu nasipa ceste do točke 324, gdje se nastavlja sjeveroistočnom
stranom k.č. 250 i k.č. 251 do točke 316, lomi se i sa sjeverne strane k.č. 252, k.č. 254/2,
k.č. 2420 i k.č. 296 dolazi do točke 307, gdje se lomi i sa sjeverne strane k.č. 295 nastavlja
do sjeveroistočne strane k.č. 297 (točka 302), lomi se i sa istočne strane k.č. 297 ponovo
se lomi (točka 299), nastavlja istočnom stranom k.č. 298 i k.č.2418 (točka 296),prelazi k.č.
2418 i sa njene južne strane ide prema istoku do točke 288, lomi se i sa zapadne strane
k.č. 2418 dolazi do k.č. 2414 (Vukovarska ulica- točka 269), lomi se i sa južne strane ulice
ide prema istoku do sjeverne strane k.č. 2112 (ulica Marka Oreškovića- točka 264),
istočna granica III zone ide od točke 264, lomi se pa nastavlja zapadnom stranom k.č.
2412 do točke 262, zatim nastavlja zapadnom stranom k .č. 2412 (ulica Ciglana) do točke
261, sjeverna strana k.č. 1132 (kanal) i sa njene zapadne strane ide do sjeverne strane
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k.č. 1130 (kanal- točka 259). Lomi se prema istoku do točke 258, lomi se, prelazi k.č. 1130
do točke 257 i sa istočne strane k.č. 1131 nastavlja do kraja k.č. 1131 (točka 254).
od sjeverne strane k.č. 4342 (točka 254) granica presijeca katastarske čestice: k.č.4342
(put), k.č. 3012, k.č. 4335 (put), k.č. 3013, k.č. 3014, k.č. 3015/1, k.č. 4334 (put), k.č.
3019/1, k.č. 3019/2, k.č. 3020, k.č. 4151 (kanal), k.č.4332 (put), k.č.3064, k.č. 4330 (put),
k.č. 3058, k.č. 3057, k.č. 3056, k.č. 3055 i k.č. 4152 (kanal-točka 235), lomi su i južnom
stranom k.č. 4152 dolazi do točke 231, lomi se i nastavlja do k.č. 4323 (cesta Donji
Miholjac – Rakitovica-točka 219), lomi se i ide sa istočne strane ceste prema Rakitovici do
točke 212, lomi se, prelazi cestu i sa južne strane k.č.4162/1 (kanal) nastavlja do k.č. 4160
(kanal- točka 209),
južna granica III zone ide od točke 209, prelazi kanal (točka 208) i nastavlja uz južnu
stranu k.č. 4162 /2 (kanal) do točke 206, gdje se lomi i ide zapadnom stranom k.č. 4320 do
točke 205, k.č. 4163 (kanal), lomi se, nastavlja sjevernom stranom k.č.4163 (kanal) do
istočne strane k.č. 4165 (kanal-točka 203), lomi se i ide zapadnom stranom k.č. 4163 i k.č.
3114, lomi se u točki 201, prelazi k.č. 4165 do istočne strane k.č. 4014 (točka 200) i
južnom stranom prosjeke dolazi do istočne strane k.č. 4343 (put- točka 187), lomi se i
istočnom stranom k.č. 4343 dolazi do točke 186, lomi se, prelazi k.č.4343 (put) i nastavlja
južnom stranom k.č. 4126/1 (kanal), do lomak.č. 4126/1 (točka 173) i ide uz zapadnu
stranu k.č.4126/1 (kanal), lomi se (točka 168) i jugozapadnom stranom k.č. 4126/1 dolazi
do loma k.č. 4126/1 (točka 165), lomi se i ide jugozapadnom stranom k.č. 4126/1 (točka
164), lomi se i ide jugoistočnom strnom k.č. 4255 (cesta Donji Miholjac–Ivanovo), do
jugozapadne strane k.č.4286 (put- točka 163), prelazi k.č. 4255 (cesta) do istočne točke
k.č. 4242 (put-točka 162), nastavlja južnom stranom k.č.4242 do (točke 157).
zapadna granica III zone počinje u točki 157, prelazi k.č.4242 i sa istočne strane k.č. 4100
(kanal-točka 156) nastavlja do sjecišta sa k.č.4094, lomi se (točka 155), prelazi k.č. 4094,
lomi se u točki 154, nastavlja sa istočne strane k.č. 4094 do loma k.č. 4094 (točke 152), pa
sjevernom stranom k.č. 4094 do sjecišta sa istočnom stranom k.č. 4076 (točka 150),
nastavlja sa istočne strane k.č.4076 (kanal) do točke 142, gdje prelazi k.č. 4076 (kanaltočka 141), presijeca k.č. 3506 sa sjeverozapadne strane i ide do k.č. 4230 (cesta Donji
Miholjac–Viljevo-točka 140), prelazi k.č. 4230 i k.č. 4069/1 (kanal) i dolazi na
sjeverozapadnu točku k.č. 4226 (put-točka 137).
nastavlja istočnom stranom k.č. 4069/1 (kanal), lomi se na lomu k.č. 4069/1 (točka 133) i
sjeveroistočnom strnom k.č.4069/1 ide do točke 131, gdje granica III zone završava.

Članak 7.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Unutar područja III. zone zabranjeno je:
ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda;
površinsko i podpovršinsko odlaganje otpada, skladištenje i odlaganje starih vozila i
njihovih dijelova, starih metala i slično;
navodnjavanje radi intenzivne poljoprivredne proizvodnje;
grañenje kemijskih industrijskih postrojenja i sličnih pogona opasnih za
podzemne vode;
formiranje pozajmišta grañevinskoga materijala i odstranjivanje površinskog
pokrivača za druge namjene, osim ako se elaboratom o utjecaju na podzemne vode
dokaže da nema opasnosti za crpilište Donji Miholjac,
otvoreno uskladištenje kemijskih sredstava za rast i zaštitu bilja i uništenje
korova,
izgradnja rezervoara i pretakališta za naftu i naftne derivate, osim ako se studijom
utjecaja ne propišu primjerene mjere zaštite od mogućega procjeñivanja u
podzemlje i sustava kontrole,
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izgradnja cjevovoda za tekućine koje su štetne i opasne za vodu,
grañenje javnih cesta bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja
oborinskih voda,
izgradnja vojnih poligona.

Pod pojmom javne ceste 9. točki ovoga članka podrazumijevaju se sve skupine
javnih cesta osim lokalnih cesta, a u smislu propisa kojima se ureñuje pravni položaj javnih
cesta.
Članak 8.

1.
2.

3.
4.

Unutar III. zone sanitarne zaštite obvezno je:
za izvedbu istraživačkih ili eksploatacijskih bušotina na naftu i plin ishoditi
vodopravne uvjete uz primjenu mjera zaštite podzemnih voda,
uspostaviti evidenciju i nadzor nad aktivnim bušenim i kopanim zdencima, a zdence
koji nisu u funkciji konzervirati (očistiti) i u koliko se ne uključuju u monitoring, tada
ih začepiti prema uvjetima koje propisuju Hrvatske vode,
kod izgradnje i održavanja sustava odvodnje površinskih voda osigurati učinkovito
otjecanje voda izvan zona sanitarne zaštite,
pri izgradnji stočnih i peradarskih farmi većih od potreba nekomercijalnoga
gospodarstva, odnosno ako je obujam poslovanja veći od 3 proizvodne jedinice,
potrebno je izgraditi monitorig podzemnih voda koji mora biti primjeren za praćenje
smjera lokalnoga toka i kakvoće podzemne vode.

Nekomercijalno gospodarstvo navedeno pod točkom 4 ovoga članka je seljačko
gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čije je poslovanje u skladu s
odredbama članka 2. i 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u
poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu («Narodne novine» broj 82/04.)
Članak 9.
Grañenje bušenih zdenaca je dopušteno za korištenje voda do 3 m3/dan, a
grañenje bušenih zdenaca za korištenje voda od 3 do 30 m3/dan može se dopustiti samo
ukoliko su u vlasništvu pravne osobe koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe ili uz
njihovo prethodno odobrenje i stalni nadzor nad korištenjem.
Ukoliko se radi o zahvaćanju vode u količini većoj od 30 m3/dan, isto se može
dopustiti samo ako se hidrogeološkom analizom dokaže da neće negativno utjecati na
kakvoću i količinu podzemnih voda Izvorišta.
Članak 10.
Prijevoznici koji obavljaju djelatnost javnog cestovnog prijevoza dužni su najaviti
prijevoz tereta opasnih za vode pravnoj osobi koja obavlja vodoopskrbnu djelatnost
najkasnije 24 sata prije prolaska kroz vodozaštitno područje.
2. Zona strogoga režima zaštite, I. i II. zona
Članak 11.
Područje II. zone kao zone strogoga ograničenja, koje mora obuhvatiti područje do
crte od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju 50 dana, u
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slučaju izvorišta u Donjem Miholjcu može se ostvariti u sklopu I. zone, jer prirodni uvjeti i
hidrauličko rješenje Izvorišta uvjetuje vrlo dugo zadržavanja vode pri procjeñivanju od
površine do zahvaćenoga vodonosnika i procijenjeno je na preko 660 dana.
Područje I.zone, koje ostvaruje i ulogu II. zone nalazi se u k.o. Donji Miholjac na
k.č. br. 3330/2.
Granica I. zone mora biti udaljena od grañevina za zahvat vode najmanje 10 m na
sve strane i mora biti ograñena.
Članak 12.
Područje I. i II. mora biti u vlasništvu pravne osobe koja upravlja Izvorištem ( u
daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba).
Članak 13.
Zona strogoga režima zaštite utvrñuje se radi zaštite ureñaja za zahvat vode i
njegove neposredne okolice od bilo kakvoga onečišćenja te drugih slučajnih ili namjernih
negativnih utjecaja.
U I. zoni zabranjuju se sve djelatnosti osim onih povezanih za eksploataciju,
preradbu i transport vode u vodoopskrbni sustav.
Zaštita se ostvaruje:
1.
ostvarenjem površinske drenaže nasipavanjem terena,
2.
izvedbom zatvorenoga betonskog okna oko eksploatacijskih zdenaca,
3.
postavljanjem lokalne i centralne zvučne dojave za slučaj neodobrenoga pristupa
objektu, koju treba detaljno razraditi u projektu nadzorno upravljačkog sustava
Izvorišta i stalnim dežurstvom na objektima Izvorišta,
4.
organizacijom centra fizičkog osiguranja crpilišta,
5.
odvodnjom otpadnih voda iz sanitarija i otpadnih voda pogona za preradbu vode
pomoću nepropusnih cijevi do prikladnoga recipijenta.
Članak 14.
Mjere zaštite i ureñenja I. zone odreñene ovom Odlukom provodi ovlaštena pravna
osoba.
Pravna osoba iz prethodnoga stavka dužna je po nalogu nadležnih inspekcijskih
službi poduzeti i dodatne odgovarajuće mjere zaštite.
III. POSTAVLJANE OZNAKA ZONA SANITARNE ZAŠTITE
Članak 15.
Ovlaštena pravna osoba dužna je na ogradu koja omeñuje I. zonu. postaviti
natpisne ploče koje označavaju njezinu granicu.
Na natpisnim pločama iz prethodnoga stavka mora pisati:
„Izvorište Donji Miholjac
I. zona zaštite
Zona strogoga režima zaštite
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama“.
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Članak 16.

Oznake III. zone će postaviti Hrvatske vode na mjestima gdje granica III. zone presijeca
prometnice.

IV. MJERE AKTIVNE ZAŠTITE
1.Neposredni nadzor nad propisanim mjerama zaštite
Članak 17.
Ovlaštena pravna osoba obvezuje se provoditi redoviti neposredni nadzor nad
provoñenjem ove Odluke preko posebno ovlaštenoga i osposobljenoga radnika.
Ovlašteni radnik je obvezan provoditi redovite kontrole provedbe mjera zaštite na
zonama sanitarne zaštite jedan puta tjedno i nakon završene kontrole, a najkasnije
slijedeći dan načiniti zapisnik o pregledu, kao i načiniti mjesečno izvješće o provoñenju
Odluke i predati ga upravi ovlaštene pravne osobe..
U slučaju akcidentnih zagañenja zaduženi radnik obvezan je odmah izvijestiti
neposrednoga rukovoditelja, direktora pravne osobe iz prethodnoga stavka, mjerodavne
vodnogospodarske i policijske službe, te uz njihovu pomoć predložiti plan sanacije i
sudjelovati u njegovoj provedbi sukladno Operativnome planu interventnih mjera u slučaju
iznenadnih zagañenja.
Ovlašteni radnik je obvezan provoditi i mjerenja razine podzemne vode tjedne i
rjeñe učestalosti, te u izvješćima zabilježiti redovitost svih mjerenja i kontrola o stanju,
kakvoći i količini crpljenih podzemnih voda.
2. Objekti opažačkoga sustava (monitoringa)
Članak 18.
Opažački sustav Izvorišta treba obuhvatiti opažanje razina podzemnih voda, kakvoće
podzemnih voda iz eksploatacijskoga i opažačkih zdenaca, te crpnih količina iz eksploatacijskih
zdenaca.
•
•
•
•

Opažački objekti za opažanja podzemne vode su:
eksploatacijski zdenac Z-2,
eksploatacijski zdenac MNB-3,
opažački zdenac MNB-4
piezometarska bušotina MSO-2,

3. Kontrola podzemnih voda
Članak 19.
Radi ostvarenja učinkovite kontrole stanja kvalitete podzemnih voda i izdašnosti
Izvorišta ovlaštena pravna osoba obvezna je provoditi:
1.
mjerenje razina podzemnih voda u eksploatacijskom zdencu i opažačkim zdencima:
•
zdenci Z-2 i MNB-3 svakodnevno,
•
opažački zdenac MNB-4 i piezometar MSO-2 jednom tjedno,
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registriranje rada eksploatacijskoga zdenca kontinuirano (mjerenje protoka, razine
vode, vremena rada crpki, tlaka na izlazu iz crpke),
uzimanje uzoraka vode iz eksploatacijskoga zdenca svaka tri mjeseca i izvedba
kemijske i sanitarne analize koja obuhvaća: mutnoću, boju, miris, okus,
elektrovodljivost, pH, amonijak, nitrite, nitrate, utrošak KMnO4, Fe, Mn, ukupnu
tvrdoću, Ca, Mg, Na, Cl, HCO3, SO4, a od bakterijskih pokazatelja ukupni koliformi,
fekal. koliformi i broj aerobnih bakterija.
uzimanje uzoraka vode iz eksploatacijskoga zdenca jedan puta godišnje i izvedba
kontrolne “C” analize izvan laboratorija za redovite analize.

3. Verifikacija rada Izvorišta i sustava opažanja
Članak 20.
Verifikaciju rada Izvorišta glede kvalitete podzemne vode i izdašnosti vodonosnika i
pojedinih zdenaca, te sustava opažanja treba provoditi svakih pet godina ili ranije u slučaju
izvedbe novoga zdenca radi proširenja Izvorišta.
Članak 21.
Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom Odlukom, na području zona
sanitarne zaštite Izvorišta smiju se obavljati isključivo na način da se njihovim obavljanjem
ne ugrožava izdašnosti i zdravstvena ispravnost vode za piće i uz prethodnu suglasnost
ovlaštene pravne osobe.
V. MJERE SANACIJE VODOZAŠTITNOGA PODRUČJA
Članak 22.
Ovom Odlukom utvrñuje se obveza izradbe Programa mjera za sanaciju okoliša i
stanja u zonama zaštite izvorišta u Donjem Miholjcu (u daljnjem tekstu: Program).
Program iz prethodnog stavka donijeti će nadležno tijelo na način utvrñen propisima
koji reguliraju vodno gospodarstvo i sastavni dio je ove Odluke.
Program je podloga za sustavno saniranje zatečenoga stanja u okolišu u zonama
zaštite Izvorišta i izradbu, po potrebi, projektnih zadataka za pojedine sanacijske zahvate.
Članak 23.
Program sadrži prijedlog mjere sanacije okoliša, što uključuje izgrañene grañevine,
postrojenja i slično, u zonama sanitarne zaštite Izvorišta, način i rokove za provoñenje
mjera, nositelje njihove provedbe, način osiguranja sredstava i nositelje financiranja.

1.
2.
3.

Sastavni dio Programa osim onih iz stavka 1 ovoga članka su:
karte s ucrtanim granicama zona zaštite s naznačenim grañevinama i područjima
koji mogu negativno utjecati na kakvoću vode ili izdašnost Izvorišta,
plan izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u zonama
zaštite Izvorišta i priključenja svih korisnika na isti sustav,
plan i očevidnik evidencije i kontrole stanja zdenaca na cijelom području zona
sanitarne zaštite Izvorišta,
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plan ureñenja okoliša na i program dopune piezometarskih gnijezda uključenih u
redoviti monitoring Izvorišta,
plan poljoprivredne proizvodnje u skladu sa zahtjevima zaštite Izvorišta, uključujući
analizu potreba za prenamjenom poljoprivrednih površina i promjenom
poljoprivrednih kultura,
program provedbe i očevidnike redovitog praćenja stanja i kakvoće voda u zonama
zaštite,
popis:
- grañevina i postrojenja koje je potrebno sanirati,
- aktivnih i napuštenih zdenaca izvan vlasništva pravne osobe koja upravlja
Izvorištem
- grañevina i postrojenja koje nije moguće sanirati pa ih treba ukloniti,
- grañevina i postrojenja u kojima se koriste opasne tvari uz naznaku opasne tvari
koja se koristi,
- spremnike naftnih derivata koje treba ukloniti, odnosno sanirati,
- odlagališta otpada koje treba ukloniti/sanirati,
- područje devastiranih površina koje treba urediti, osobito površina iskopa zemlje
Članak 24.

Program za I. i II. zonu predlaže i njegovu izradbu osigurava ovlaštena pravna
osoba.
Program za III. zonu predlaže i njegovu izradbu osigurava ovlaštena pravna osoba i
jedinice lokalne samouprave koje se opskrbljuju s Izvorišta, Hrvatske vode, uz suradnju
nadležnih tijela Osječko-baranjske županije.
Program mjera za sanaciju okoliša iz stavka 1. i 2. ovog članka, bi će donesen u
roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Pravne i fizičke osobe koje učine bilo kakve djelatnosti ili izvodite radove na
zaštićenom području, a kojima se ugrožava kakvoća vode za piće, zagañuje vodonosni
sustav, pogoršava kakvoća pokrovnoga sloja iznad vodonosnika ili smanjuje njegova
debljina, dužne su u roku i na način kako to odredi vodopravna inspekcija otkloniti
posljedice te djelatnosti ili radova.
Članak 26.
Nadzor nad provoñenjem ove Odluke utvrñen je zakonskim propisima.
Kakvoću vode za piće i sanitarnu ispravnost ureñaja za opskrbu pitkom vodom,
nadzire nadležna sanitarna inspekcija.

Članak 27.
Pravna ili fizička osoba koja postupa protivno odredbama ove Odluke, odnosno ne
poduzima propisane mjere sanitarne zaštite Izvorišta, snosit će odgovornost prema
odredbama važećih zakonskih propisa.
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Članak 28.

Karte zona sanitarne zaštite iz članka 4. ove Odluke, sastavni dio su Odluke i ne
objavljuju se.

Članak 29.
Stupanjem na snagu ove Odluka prestaje važiti Odluka o zaštiti izvorišta u Donjem
Miholjcu („Županijski glasnik“ 4/94.)

Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u “Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca”
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.
17.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 340-01/10-01/1
URBROJ: 2115/01-01-10-6
D.Miholjac, 9. ožujka 2010.
Na temelju članka 5. točke 2. Zakona o sigurnosti na cestama („Narodne novine“ br. 67/08)
i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjac („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09 i
7/09), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 6. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2010. godine,
donosi

ODLUKU
o ureñenju prometa u Zrinsko-Frankopanskoj ulici
u Donjem Miholjcu
Članak 1.
Ovom Odlukom ureñuje se promet u Zrinsko-Frankopanskoj ulici u Donjem Miholjcu.
Članak 2.
Regulacija prometa na dijelu ulice Zrinski-Frankopana gdje se nalazi autobusni kolodvor
uredit će se na način da taj dio ulice bude za promet vozila u jednom smjeru i to smjer istok-zapad.

Službeni glasnik br. 2/10.

Strana 45
Članak 3.

Za novu regulaciju prometa izradit će se projekt regulacije prometa, ishoditi suglasnosti
prema posebnm zakonima, te prići ureñenju prometa.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca.“
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.
18.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 944-01/10-01/11
URBROJ: 2115/01-01-10-02
D.Miholjac, 9. ožujka 2010.

Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjac („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 3/09 i 7/09), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 6. sjednici održanoj dana 9.
ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o prodaji gradskih nekretnina

Članak 1.
Ovom Odlukom Grad Donji Miholjac odlučuje o prodaji dijela nekretnina uknjiženih na
k.č.br. 1115 k.o. Donji Miholjac (zgrada i dvorište u Vukovarskoj ulici).
Članak 2.
Postupak prodaje nekretnine iz prethodnog članka provest će se nakon provedenog
elaborata o etažiranju nekretnina i elaborata o formiranju novih katastarskih čestica.
Članak 3.
Cjelokupni postupak natječaja i prodaje nekretnine na k.č.br. 1115 k.o. Donji Miholjac
provest će Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju nekretnina nakon osiguranja svih potrebnih
elemenata za natječajni postupak.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca.“
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.

19.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 303-01/10-01/1
UR.BROJ: 2115/01-01-10-2
D.Miholjac, 09. ožujka 2010.

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ br. 10/97. i 107/07.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac i
članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br.
3/09. i 7/09.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 6. sjednici održanoj dana 09.
ožujka 2010. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Pinokio“ Donji Miholjac iz reda javnih djelatnika

I.
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac iz redova javnih djelatnika
imenuju se:
1. Anica Sabo iz D.Miholjca, Trg A.Starčevića, za člana,
2. Damir Kupanovac iz Svetog ðurña, Školska 26, za člana,
3. Željka Crnčan iz D.Miholjca, E.Kvaternika 5, za člana,
4. Margarita Sklizović iz Rakitovice, Glavna 103, za člana,

II.
Mandat imenovanim članovima Upravnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja traje 4
godine.
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III.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.
20.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/10-01/3
URBROJ: 2115/01-01-10-2
D.Miholjac, 09. ožujka 2010.
Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca broj 3/09 i 7/09) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 6. sjednici
održanoj dana 09. ožujka 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca u
razdoblju od prosinca 2008. godine do prosinca 2009. godine.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.
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21.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 944-01/10-01/11
URBROJ: 2115/01-01-10-0
Donji Miholjac, 09. ožujka 2010.
Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ broj 3/09 i 7/09) na 6. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2010. godine
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju procjene vrijednosti nekretnine u vlasništvu
Grada Donjeg Miholjca i načinu prodaje dijela nekretnina
Točka 1.
Prihvaća se Elaborat o procjeni vrijednosti nekretnine sagrañene na kč.br. 1115, k.
o. Donji Miholjac (bivša zgrada Borova), a koji je izradio stalni sudski vještak grañevinske
struke Darko Ojvan, dipl.ing.grañ. iz Osijeka, Bele Bartoka 38.
Ukupna procijenjena vrijednost nekretnine iz stavka 1. ove točke za kč.br. 1115, k.o.
Donji Miholjac, ako i kč.br. 1114, k.o. Donji Miholjac je 14.961.099,08 kuna ili preračunato
u po srednjem tečaju eura HNB-a na dan 09. 01. 2010. godine 2.057.922,84 eura.
Točka 2.
Sukladno Ugovoru o darovanju nekretnina, sklopljenom izmeñu Hrvatskog fonda za
privatizaciju i Grada Donjeg Miholjca, dio nekretnina izgrañenih na kč.br. 1115, k.o. Donji
Miholjac, koristit će se za potrebe Poduzetničkog inkubatora Osvit Donji Miholjac.
Dio nekretnina izgrañenih na ikč.br. 1115, k.o. Donji Miholjac, Grad Donji Miholjac
će prodati poduzetnicima radi obavljanja poduzetničke djelatnosti, a sredstva dobivena
prodajom dijela nekretnina iskoristit će za ureñenje prostornih i tehničkih uvjeta u
Poduzetničkom inkubatoru i za razvoj gospodarstva na području Grada Donjeg Miholjca.
Točka 3.
Radi realizacije stavka 2. točke 2. ovog Zaključka izradit će se:
1. Elaborat o etažiranju nekretnina izgrañenih na kč.br. 1115, k.o. Donji Miholjac,
2. Elaborat o procjeni vrijednosti etažnih udjela,
3. Elaborat o privoñenju namjeni nekretnine koje će se koristiti za potrebe
Poduzetničkog inkubatora,
4. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnina izgrañenih na kč.br. 1115, k.o. Donji
Miholjac, te uvjeti o načinu prodaje nekretnine
5. Ostala prateća dokumentacija potrebna za provoñenje postupka prodaje nekretnina

Službeni glasnik br. 2/10.

Strana 49
Točka 4.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.
22.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/10-01/5
URBROJ: 2115/01-01-10-1
D.Miholjac, 9. ožujka 2010.
Na temelju članka 30. točke 5. Zakona o komunalnom gospodrarstvu ("Narodne
novine" br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba i 178/04. i 38/09.) te članka
18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 3/09. i 7/09.)
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 6. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2010.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
i ureñaja komunalne infrastrukture na području Grada D.Miholjca
za 2009. godinu

1. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji javnih površina.
U 2009. godini izvedeni su radovi na izgradnji nogostupa u ulicama A.Cesarca,
J.Kozarca, R.Boškovića, A.Harambašića, Trg A.Starčevića i srednjem parku te nogostup u
P.Podgajcima u ukupnoj vrijednosti
476.267,20 kuna.
2. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji cestovnih
infrastrukturnih objekata
U 2009. godini izvedeni su radovi na modernizaciji ceste u ulici Karaška –
Rakitovica, Matije Gupca Sveti ðurañ i cesta do groblja Miholjački Poreč-Radikovci u
vrijednosti
972.716,71 kuna.
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Izrada projektne dokumentacije za industrijsku zonu, parkirališta, ceste, i oborinska
kanalizacija u vrijednosti
273.089,90 kuna.
Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije za rekonstrukciju i proširenje
prometnih površina u ulici I.G.Kovačića i ureñenje Trga ZrinskoFrankopanski u vrijednosti

ukupna vrijednost

40.016,00 kuna
1.285.822,61 kuna.

3. Radovi na izgradnji i ureñenju objekata na gradskim i
prigradskim grobljima
U 2009. godini izvedeni su radovi na groblju:
- ureñenje kapelice na groblju Sv. Stjepana
- popravak nogostupa na groblju u Sv. ðurñu
ukupna vrijednost

28.000,00 kuna
169.600,94 kuna
197.600,94 kune

4. Radovi na rekonstrukciji i izgradnji javne rasvjete
Na javnoj rasvjeti u 2009. godini izvedeni su radovi u ulici M.Gupca, J. Bana
Jelačića, Harambašićevoj ulici te projektna dokumentacija za ulice u Bloku V.Nazora i ulici
Gorica u ukupnoj vrijednosti
687.957,90 kuna.

5. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže
U 2009. godini na radovima izgradnje vodovodne mreže u prigradskim naseljima i
glavnom opskrbnom vodu za P.Podgajci, Sv.ðurañ, Rakitovica i ulica Pavla Radića
izvršeni su radovi u ukupnoj vrijednosti
1.374.338,75 kuna.
6. Radovi na sanaciji postojećih odlagališta otpada
Radovi u 2009. godini na sanaciji odlagališta otpada Doroslov izvedeni su u iznosu
od

3.150.968,50 kuna.
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7. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijske mreže
i ureñaja za pročišćavanje otpadnih voda
Radovi u 2009. godini na rekonstrukciji ureñaja za pročišćavanje otpadnih voda
izvedeni su radovi u iznosu od
450.000,00 kuna.
Sveukupno izvedeni radovi u 2009. godini iznose
7.622.955,90 kuna.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.
23.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/10-01/4
URBROJ: 2115/01-01-10-1
D.Miholjac, 9. ožujka 2010.
Na temelju članka 28. st. 4. Zakona o komunalnom gospodrarstvu ("Narodne
novine" br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba i 178/04. i 38/09.), te članka
18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 3/09. i 7/09.)
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 6. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2010.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona
o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini
Grada Donjeg Miholjca
I.
Utvrñuje se da je u toku 2009. godine izvršen Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini u
Gradu Donjem Miholjcu kako slijedi:
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1. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI - ODVODNJA
ATMOSFERSKIH VODA
- čišćenje slivnika i rešetki uz rub ivičnjaka
- čišćenje i prokopavanje kanala
- čišćenje ceste uz ivičnjake i odvodnih rupa
UKUPNO:

8.750,00
93.547,65
13.025,00
115.322,65

2. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U
DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
- redovito čišćenje javnih površina, nogostupa, parkirališta,
rubnjaka ceste, staze u parkovima, sakupljanje lišća,
čišćenje snijega i posipanje solju u zimskim mjesecima,
pražnjenje koševa i odvoz na deponiju u ulicama Trg
A.Starčevića, Kolodvorska (I. zona), Vukovarska (I. zona)
Basaričekova do kućnog broja 5. i 6., Augusta Šenoe do
kućnog broja 4. i 5., Zrinsko Frankopanska do kućnog
broja 2a., Tržnica, parkiralište, A.Cesarca od dvorane do
Gajeve, Kralja Zvonimira, Stjepana Radića do Basaričekove
Prilaz školi i knjižnici, mali, srednji i veliki park
108.000,00
-

rezanje živice motornim škarama Kolodvorska ulica,
u sva tri parka

- redovito održavanje zelenih površina, grmova i
ružičnjaka, obrezivanje ručnim škarama i okopavanje,
odvoz na deponiju i čišćenje srušenih stabala u sva
tri parka od sanitarne sječe

33.462,00

16.403,20

- ureñenje staza u sva tri parka i uništavanje korova
cidokorom

9.800,00

- dobava, sadnja i održavanje jednogodišnjeg cvijeća
proljetna i jesenja sadnja rundela oko dvorca, ispred
kina Osvit i ispred robne kuće

12.420,00

- čišćenje strojno javnih površina na području grada D.
Miholjca, trgovi, pješačke zone, parkirališta od snijega
i leda i posipanje solju i agregatom a prema planu
zimskog održavanja

13.850,00

- čišćenje strojno nerazvrstanih cesta i uličnih prometnica
u gradu D.Miholjcu i prigradskim naseljima od snijega i
leda te posipanje sa solju i agregatom a prema planu
zimskog održavanja uličnih prometnica i prioritetima

71.540,82
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- košenje trave u sva tri parka i dio do ceste motornom
kosilicom i trimerom na ravnim površinama sa grabljanjem
trave i odvozom na deponiju kao i površina pokrivenih
ambrozijom i groblja u prigradskim naseljima Radikovci
175.810,80
Poreč, Golinci, Rakitovica i P.Podgajci
- ureñenje bankina uz rub ivičnjaka zasijecanjem trave
UKUPNO:

8.960,00
450.246,82

3. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI –
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
- popravak betonskih nogostupa
- košenje ambrozije
- sanitarna sječa u parkovima
UKUPNO:

11.197,06
10.000,00
52.101,32
73.298,38

4. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI –
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
-

-

sanacija asfaltnog plašta parkirališta na groblju
Miholjački Poreč-Radikovci
sanacija i popravak nerazvrstanih cesta i uličnih
prometnica od tucanika - otresišta
održavanje prometne signalizacije vertikalne i
horizontalne
UKUPNO:

25.105,53
202.749,36

28.062,50
255.917,39

5. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJE
GROBLJA
- odvoženje kontejnera sa groblja u prigradskim naseljima
UKUPNO:

31.040,50
31.040,50

6. ZA KOMUNALNU DJELATNOST –
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
-

popravak i zamjena rasvjetnih tijela u gradu i
prigradskim naseljima
utrošak električne energije za javnu rasvjetu
za grad i prigradska naselja
UKUPNO:

131.166,41
511.279,55
642.445,96
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REKAPITULACIJA
1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
2. ODRŽAVANJE KOJE SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
5. ODRŽAVANJE GROBLJA
6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

115.322,65
450.246,82
73.298,38
255.917,39
31.040,50
642.445,96

SVEUKUPNO:

1.568.271,70

Radovi predviñeni po Programu za održavanje komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini izvršeni su u
cijelosti s utroškom predviñenih sredstava od ukupno 1.568.271,70 kuna.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.
24.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 360-01/10-01/6
URBROJ: 2115/01-01-10-2
D.Miholjac, 09. ožujka 2010.
Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca broj 3/09 i 7/09) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 6. sjednici
održanoj dana 09. ožujka 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Informacija o realizaciji izgradnje Industrijske zone „Janjevci“ u Donjem
Miholjcu.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.
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25.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 550-01/10-01/4
URBROJ: 2115/01-01-10-2
D.Miholjac, 09. ožujka 2010.
Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca broj 3/09 i 7/09) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 6. sjednici
održanoj dana 09. ožujka 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog društva Crveni križ Donji Miholjac za 2009.
godinu.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.
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26.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/10-01/2
URBROJ: 2115/01-01-10-1
D.Miholjac, 9. ožujka 2010.

Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09. i 7/09.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 6. sjednici
održanoj dana 9. ožujka 2010. godine donosi

PROGRAM RADA
Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca za
razdoblje I-XII 2010. godine
I.
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca planira da će u 2010. godini raspravljati,
razmatrati i odlučivati o slijedećim temama:
1. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA
2010. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Ured gradonačelnika
Predsjednik Gradskog vijeća

2. DONOŠENJE ODLUKE O REGULACIJI PROMETA U
ZRINSKO-FRANKOPANSKOJ ULICI U DONJEM MIHOLJCU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

3. DONOŠENJE ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA NA
PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

Službeni glasnik br. 2/10.

Strana 57

4. DONOŠENJE ODLUKE O SUFINANCIRANJU
POLITIČKIH STRANAKA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Ured gradonačelnika
Gradonačelnik

5. DONOŠENJE ODLUKE O ODREðIVANJU MJESTA
NA KOJIMA SE MOŽE OBAVLJATI PRODAJA ROBE
NA ŠTANDOVIMA I KLUPAMA IZVAN TRŽNICE NA
MALO, PRODAJA PUTEM KIOSKA, PRODAJA PUTEM
AUTOMATA I PRIGODNA PRODAJA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Ured gradonačelnika
Gradonačelnik

6. DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU UDRUZI
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA KARAŠICA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Miholjački poduzetnički centar
Gradonačelnik

7. DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
GRADA DONJEG MIHOLJCA (BOROVO)
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Miholjački poduzetnički centar
Gradonačelnik

8. DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „PINOKIO“
DONJI MIHOLJAC
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Ured gradonačelnika
Gradonačelnik

9. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM ZA GRAD DONJI MIHOLJAC
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

10. DONOŠENJE ZAKLJUČKA POVODOM RAZMATRANJA
INFORMACIJE O REALIZACIJI IZGRADNJE INDUSTRIJSKE
ZONE JANJEVCI U DONJEM MIHOLJCU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Miholjački poduzetnički centar
Gradonačelnik
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11. DONOŠENJE ZAKLJUČKA POVODOM RAZMATRANJA
IZVJEŠĆA O RADU CRVENOG KRIŽA DONJI MIHOLJAC
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Crveni križ Donji Miholjac
Gradonačelnik

12. DONOŠENJE ZAKLJUČKA POVODOM RAZMATRANJA
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ
ČL. 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
U 2009. GODINI
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

13. DONOŠENJE ZAKLJUČKA POVODOM RAZMATRANJA
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREðENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU GRADA D.MIHOLJCA ZA 2009. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

14. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA DONJEG
MIHOLJCA ZA 2009. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

15. DONOŠENJE ZAKLJUČAKA POVODOM RAZMATRANJA
IZVJEŠĆA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU KORISNIKA
PRORAČUNSKIH SREDSTAVA GRADA DONJEG MIHOLJCA
U 2009. GODINI
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Korisnici proračunskih sredstava
Grada D.Miholjca
Gradonačelnik

16. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA
ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA D.MIHOLJCA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Ured gradonačelnika
Gradonačelnik
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17. DONOŠENJE PROCJENE UGROŽENOSTI CIVILNOG
STANOVNIŠTVA I MATERIJALNIH DOBARA OD VELIKIH
NESREĆA I KATASTROFA ZA PODRUČJE GRADA
D.MIHOLJCA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Ured gradonačelnika i ovlaštena kuća
Gradonačelnik

18. DONOŠENJE PLANA ZAŠTITE
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Ured gradonačelnika i ovlaštena kuća
Gradonačelnik

19. DONOŠENJE ANALIZE STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA D.MIHOLJCA U
2010. GODINI
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Ured gradonačelnika
Gradonačelnik

20. DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA D.MIHOLJCA
U 2010. GODINI
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Ured gradonačelnika
Gradonačelnik

21. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA
GRADONAČELNIKA ZA 2009. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Gradonačelnik
Gradonačelnik

22. RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA
DONJEG MIHOLJCA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti
Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti

23. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA D.MIHOLJCA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti
Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti
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24. RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA
DONJEG MIHOLJCA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti
Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti

25. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti
Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti

26. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U
VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA DONJEG
MIHOLJCA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti
Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti

27. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O GROBLJIMA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Ured gradonačelnika
Gradonačelnik

28. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU KONCESIONARA ZA OBAVLJANJE
POSLOVA DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA
DONJEG MIHOLJCA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

29. DONOŠENJE ZAKLJUČAKA POVODOM RAZMATRANJA
TROMJESEČNIH IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
DONJEG MIHOLJCA U 2010. GODINI
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti
Gradonačelnik
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30. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
GRADA D.MIHOLJCA ZA 2010. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

31. DONOŠENJE ZAKLJUČKA POVODOM RAZMATRANJA
IZVJEŠĆA UREDA DRŽAVNE REVIZIJE O OBAVLJENOJ
REVIZIJI PRORAČUNA GRADA D.MIHOLJCA ZA 2009. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

32. DONOŠENJE PROGRAMA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
OD INTERESA ZA RH NA PODRUČJU GRADA DONJEG
MIHOLJCA ZA 2010. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Ured gradonačelnika
Gradonačelnik

33. DONOŠENJE ZAKLJUČKA POVODOM RAZMATRANJA IZVJEŠĆA O
FINANCIJSKOM POSLOVANJU KG „PARK“ D.O.O. D.MIHOLJAC
ZA 2009. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

KG „Park“ d.o.o. D.Miholjac
Gradonačelnik

34. DONOŠENJE ZAKLJUČKA POVODOM RAZMATRANJA IZVJEŠĆA
O FINANCIJSKOM POSLOVANJU RADIA DONJI MIHOLJAC d.o.o.
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Uprava Radia Donji Miholjac
Gradonačelnik

35. DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Ured gradonačelnika
Gradonačelnik

36. DONOŠENJE ZAKLJUČKA POVODOM RAZMATRANJA IZVJEŠĆA
O RADU DJEČJEG VRTIĆA „PIONIKO“ D.MIHOLJAC ZA RADNU
2009./2010. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Dječji vrtić „Pinokio“ D.Miholjac
Gradonačelnik
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37. DONOŠENJE ZAKLJUČKA POVODOM RAZMATRANJA PROGRAMA
RADA DJEČJEG VRTIĆA „PINOKIO“ DONJI MIHOLJAC ZA RADNU
2010./2011.
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Dječji vrtić „Pinokio“ D.Miholjac
Gradonačelnik

38. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
GRADA D.MIHOLJCA POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA
GRADA DONJEG MIHOLJCA – 29. RUJNA
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Ured gradonačelnika
Gradonačelnik

39. DONOŠENJE PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA
ZA 2011. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

40. DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
DONJEG MIHOLJCA ZA 2011. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

41. DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
ZA 2011. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

42. DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU
KULTURE, RELIGIJE I TEHNIČKE KULTURE ZA 2011. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

43. DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM
OBRAZOVANJU ZA 2011. GODINU
NOSITELJ IZRADE:
PREDLAGAČ:

Upravni odjel za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti
Gradonačelnik
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44. DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU
SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2011. GODINU
NOSITELJ IZRADE:

Upravni odjel za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti
Gradonačelnik

PREDLAGAČ:

II.

Ovaj Program rada je orjentacijski i za razdoblje za koje se donosi upotpunjavat će
se ovisno o potrebi.
III.
Ovaj Program rada Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca objavit će se u
"Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Damir Kupanovac,v.r.
27.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/10-01/10
URBROJ: 2115/01-03-10-2
Donji Miholjac, 2. ožujka 2010.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca”, broj: 3/09. i 7/09.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

ODLUKU
o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, u Donjem
Miholjcu, Trg Ante Starčevića 1/I
Članak 1.
Hrvatskoj stranci prava, Podružnici Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 1/I,
dodjeljuje se na korištenje poslovni prostor, u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca koji se
nalazi u dijelu poslovne zgrade u Donjem Miholjcu, Trg Ante Starčevića 1/I, izgrañene na
k.č.br. 767/1, z.k.ul.br. 3019 k.o. Donji Miholjac a sastoji se od jedne poslovne prostorije
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broj: 29, ukupne površine 45,21 m2, s pravom korištenja zajedničkih dijelova, ureñaja i
zemljišta za redovnu uporabu poslovnog prostora i zgrade.
Članak 2.
Predmetni poslovni prostor označen u članku 1. ove Odluke, dodjeljuje se
imenovanom korisniku, u svrhu obavljanja djelatnosti utvrñenih statutom korisnika, na
odreñeno vrijeme od 5 (pet) godina, bez plaćanja naknade, počevši od dana sklapanja
ugovora o dodjeli na korištenje poslovnog prostora.
Članak 3.
Imenovani korisnik obvezuje se plaćati sve troškove uzrokovane korištenjem
označenog poslovnog prostora (režijske i druge troškove) kao i troškove redovnog i
izvanrednog održavanja poslovnog prostora i zgrade, u vrijeme njihove dospjelosti.
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada, a na temelju
odredaba ove Odluke, sa Hrvatskom strankom prava, Podružnica Donji Miholjac, zaključi
ugovor o dodjeli na korištenje predmetnog poslovnog prostora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca”.
GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka, dipl.iur.,v.r.
28.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/10-01/11
URBROJ: 2115/01-03-10-2
Donji Miholjac, 2. ožujka 2010.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca”, broj: 3/09. i 7/09.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

ODLUKU
o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, u Miholjačkom Poreču
E.Kraja 28
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Članak 1.

Midal d.o.o., Tvornica obuće, Varaždin, Kučanska 12, dodjeljuje se na korištenje
poslovni prostor, u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca koji se nalazi u dijelu poslovne
zgrade u Miholjačkom Poreču, E.Kraja 28, izgrañene na k.č.br. 26, z.k.ul.br. 379 k.o.
Miholjački Poreč a sastoji se od pet poslovnih prostorija, ukupne površine 70,15 m2, s
pravom korištenja zajedničkih dijelova, ureñaja i zemljišta za redovnu uporabu poslovnog
prostora i zgrade.
Članak 2.
Predmetni poslovni prostor označen u članku 1. ove Odluke, dodjeljuje se
imenovanom korisniku, u svrhu obavljanja djelatnosti skladištenja, na odreñeno vrijeme od
5 (pet) godina, bez plaćanja naknade, počevši od dana sklapanja ugovora o dodjeli na
korištenje poslovnog prostora.
Članak 3.
Imenovani korisnik obvezuje se plaćati sve troškove uzrokovane korištenjem
označenog poslovnog prostora (režijske i druge troškove) kao i troškove redovnog i
izvanrednog održavanja poslovnog prostora i zgrade, u vrijeme njihove dospjelosti.
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada, na temelju
odredaba ove Odluke, sa Midal d.o.o., Tvornica obuće, Varaždin, Kučanska 12, zaključi
ugovor o dodjeli na korištenje predmetnog poslovnog prostora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca”.
GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka, dipl.iur.,v.r.
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29.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/10-01/12
URBROJ: 2115/01-03-10-2
Donji Miholjac, 4. ožujka 2010.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca”, broj: 3/09. i 7/09.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

ODLUKU
o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, u Donjem
Miholjcu, Vukovarska 1
Članak 1.
Udruzi proizvoñača mlijeka Osječko-baranjske županije, Donji Miholjac,
Vukovarska 1, dodijeljuje se na korištenje poslovni prostor, u vlasništvu Grada Donjeg
Miholjca koji se nalazi u dijelu poslovne zgrade – Novi dvorac, u Donjem Miholjcu,
Vukovarska 1, izgrañene na k.č.br. 255/1, z.k.ul.br. 23, k.o. Donji Miholjac a koji poslovni
prostor se sastoji od jedne poslovne prostorije, broj 4 – potkrovlje, ukupne površine 10,00
m2, s pravom korištenja zajedničkih dijelova, ureñaja i zemljišta za redovnu uporabu
poslovnog prostora i zgrade.
Članak 2.
Predmetni poslovni prostor označen u članku 1. ove Odluke, dodjeljuje se
imenovanom korisniku na odreñeno vrijeme od 5 (pet) godina, bez plaćanja naknade,
počevši od dana sklapanja ugovora o dodjeli na korištenje poslovnog prostora, a u svrhu
obavljanja djelatnosti utvrñenih statutom korisnika.
Članak 3.
Imenovani korisnik obvezuje se plaćati sve troškove uzrokovane korištenjem
označenog poslovnog prostora (režijske i druge troškove) kao i troškove redovnog i
izvanrednog održavanja poslovnog prostora i zgrade, u vrijeme njihove dospjelosti.
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada, a na temelju
odredaba ove Odluke, sa Udrugom proizvoñača mlijeka Osječko-baranjske županije, Donji
Miohljac, Vukovarska 1, zaključi ugovor o dodjeli na korištenje predmetnog poslovnog
prostora.
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Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca”.
GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka, dipl.iur.,v.r.
30.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 371-02/10-01/9
URBROJ: 2115/01-03-10-2
Donji Miholjac, 8. ožujka 2010.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca”, broj: 3/09. i 7/09.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

ODLUKU
o dodjeli na privremeno korištenje stambene
prostorije u Donjem Miholjcu, Vukovarska 3
Članak 1.
Magdaleni Majdenić iz Donjeg Miholjca, socijalno ugroženoj osobi, dodjeljuje se
na privremeno korištenje stambena prostorija u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca u dijelu
stambene zgrade u Donjem Miholjcu, Vukovarska 3, upisana u z.k.ul.br. 2940, izgrañena
na k.č.br. 256, k.o. Donji Miholjac, koja se sastoji od jedne sobe, ukupne površine 19,70
m2.
Članak 2.
Predmetna stambena prostorija iz članka 1. ove Odluke, dodjeljuje se imenovanoj
korisnici na odreñeno vrijeme od 5 (pet) godina, bez plaćanja naknade, počevši od dana
sklapanja ugovora o privremenom korištenju.
Članak 3.
Imenovana korisnica obvezuje se plaćati sve troškove uzrokovane korištenjem
označene stambene prostorije (režijske i druge troškove) kao i troškove redovnog i
izvanrednog održavanja objekta u vrijeme njihove dospjelosti, sukladno posebnim
propisima.
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Članak 4.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada, s imenovanom
korisnicom zaključi ugovor o meñusobnim pravima i obvezama glede privremenog
korištenja predmetne stambene prostorije.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca”.
GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka, dipl.iur.,v.r.
31.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 371-02/10-01/10
URBROJ: 2115/01-03-10-2
Donji Miholjac, 22. ožujka 2010.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca”, broj: 3/09.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

ODLUKU
Članak 1.
Ivica Bertelović iz Donjeg Miholjca, R.Boškovića 19, oslobaña se plaćanja
zaštićene najamnine za najam stana u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, u Donjem
Miholjcu, R.Boškovića 19, na temelju Ugovora o najmu stana, Klasa: 371-02/99-01/08,
Ur.broj: 2115/02-00-2, od 6. ožujka 2000. godine, Dodatka br. I. Ugovoru o najmu stana,
Klasa: 371-02/05-01/2, Ur.broj: 2115/01-02-05-2, od 31. siječnja 2005. godine, te Dodatka
br. II. Ugovoru o najmu stana, Klasa: 371-02/07-01/7, Ur.broj: 2115/01-02-07-2, od 21.
svibnja 2007. godine, za mjesece travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad,
studeni i prosinac 2010. godine.
Članak 2.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i
društvene djelatnosti, Odsjeku za financije, Grada Donjeg Miholjca.
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca”.
GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka,dipl.iur.v.r.
32.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/10-01/14
URBROJ: 2115/01-03-10-2
Donji Miholjac, 23. ožujka 2010.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca”, broj: 3/09. i 7/09.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

ODLUKU
o dodjeli na korištenje poslovnoga prostora
u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca,
u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1
Članak 1.
Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Zagreb, Ksaver 200 A, dodjeljuje se na
korištenje poslovni prostor, u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, koji se nalazi u dijelu
poslovne zgrade - Stari dvorac - prizemlje, u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1, izgrañene
na k.č.br. 255/1, zk.ul.broj: 23, k.o. Donji Miholjac, a koji poslovni prostor se sastoji od
jedne poslovne prostorije, i to poslovne prostorije broj: 15, ukupne površine 9,80 m2, s
pravom korištenja zajedničkih dijelova, ureñaja i zemljišta za redovnu uporabu poslovnoga
prostora i zgrade.
Članak 2.
Predmetni poslovni prostor označen u članku 1. ove Odluke, dodjeljuje se
imenovanome korisniku za potrebe rada sanitarne inspekcije, na odreñeno vrijeme od 5
(pet) godina, s mogućnosti produženja toga roka, bez plaćanja naknade, počevši od dana
sklapanja ugovora o dodjeli na korištenje poslovnoga prostora.
Članak 3.
Imenovani korisnik obvezuje se plaćati sve troškove uzrokovane korištenjem
označenoga poslovnoga prostora: režijske i druge troškove, kao i troškove redovnog i
izvanrednog održavanja poslovnoga prostora i zgrade, u vrijeme njihove dospjelosti, a koji
će se regulirati posebnim ugovorom zainteresiranih strana.
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Članak 4.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada, a na temelju
odredaba ove Odluke, s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Zagreb, Ksaver 200 A,
zaključi ugovor o dodjeli na korištenje predmetnoga poslovnoga prostora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca”.
GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka, dipl.iur.,v.r.
33.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/10-01/23
URBROJ: 2115/01-03-10-1
Donji Miholjac, 23. ožujka 2010.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca”, broj: 3/09. i 7/09.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

ODLUKU
o dodjeli na korištenje poslovnoga prostora
u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca,
u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1
Članak 1.
Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zagreb, Ulica grada
Vukovara 78, dodjeljuje se na korištenje poslovni prostor, u vlasništvu Grada Donjeg
Miholjca, koji se nalazi u dijelu poslovne zgrade - Stari dvorac, u Donjem Miholjcu,
Vukovarska 1, izgrañene na k.č.br. 255/1, zk.ul.broj: 23, k.o. Donji Miholjac, a koji poslovni
prostor se sastoji od dvije poslovne prostorije, i to: poslovne prostorije broj: 26, ukupne
površine 12,60 m2 i poslovne prostorije broj: 27, ukupne površine 16,60 m2, sveukupne
površine 29,20 m2, s pravom korištenja zajedničkih dijelova, ureñaja i zemljišta za redovnu
uporabu poslovnoga prostora i zgrade.
Članak 2.
Predmetni poslovni prostor označen u članku 1. ove Odluke, dodjeljuje se
imenovanome korisniku za potrebe rada poljoprivredne i veterinarske inspekcije, na
odreñeno vrijeme od 5 (pet) godina, s mogućnošću produženja toga roka, bez plaćanja
naknade, počevši od dana sklapanja ugovora o dodjeli na korištenje poslovnoga prostora.
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Članak 3.

Imenovani korisnik obvezuje se plaćati sve troškove uzrokovane korištenjem
označenoga poslovnoga prostora: režijske i druge troškove, kao i troškove redovnog i
izvanrednog održavanja poslovnoga prostora i zgrade, u vrijeme njihove dospjelosti, a koji
će se regulirati posebnim ugovorom zainteresiranih strana.
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada, a na temelju
odredaba ove Odluke, s Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zagreb,
Ulica grada Vukovara 78, zaključi ugovor o dodjeli na korištenje predmetnoga poslovnoga
prostora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca”.

GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka, dipl.iur.,v.r.
34.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/10-01/13
URBROJ: 2115/01-03-10-2
Donji Miholjac, 24. ožujka 2010.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca”, broj: 3/09. i 7/09.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

ODLUKU
o dodjeli na korištenje poslovnoga prostora
u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca,
u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1
Članak 1.
Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb, Ul.
Grada Vukovara 269 d, dodjeljuje se na korištenje poslovni prostor, u vlasništvu Grada
Donjeg Miholjca, koji se nalazi u dijelu poslovne zgrade - Novi dvorac - prizemlje, u
Donjem Miholjcu, Vukovarska 1, izgrañene na k.č.br. 255/1, zk.ul.broj: 23, k.o. Donji
Miholjac, a koji poslovni prostor se sastoji od dvije poslovne prostorije, i to poslovne
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prostorije broj: 31, ukupne površine 11,00 m2 i poslovne prostorije broj: 32, ukupne
površine 22,80 m2, sveukupne površine 33,80 m2, s pravom korištenja zajedničkih dijelova,
ureñaja i zemljišta za redovnu uporabu poslovnoga prostora i zgrade.
Članak 2.
Predmetni poslovni prostor označen u članku 1. ove Odluke, dodjeljuje se
imenovanome korisniku na odreñeno vrijeme od 5 (pet) godina, s mogućnošću produženja
toga roka, u svrhu obavljanja djelatnosti utvrñenih općim aktima korisnika, bez plaćanja
naknade, počevši od dana sklapanja ugovora o dodjeli na korištenje poslovnoga prostora.
Članak 3.
Imenovani korisnik obvezuje se plaćati sve troškove uzrokovane korištenjem
označenoga poslovnoga prostora: režijske i druge troškove, kao i troškove redovnog i
izvanrednog održavanja poslovnoga prostora i zgrade, u vrijeme njihove dospjelosti, a koji
će se regulirati posebnim ugovorom zainteresiranih strana.
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada, a na temelju
odredaba ove Odluke, s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju, Zagreb, Ul. Grada Vukovara 269 d, zaključi ugovor o dodjeli na korištenje
predmetnoga poslovnoga prostora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca”.

GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka, dipl.iur.,v.r.
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35.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 335-01/10-01/6
URBROJ: 2115/01-03-10-2
D.Miholjac, 11. ožujka 2010.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca" br. 3/09. i 7/09.), a u svezi članka 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
(„Narodne novine“ br. 138/06.), članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni
glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 4/07.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

RJEŠENJE
I.
„Maslina“ caffe bar Donji Miholjac, Vukovarska 138a, vl. Dejan Rihtarić iz
D.Miholjca, Vukovarska 138a može poslovati u dan 13. 03. na 14.03.2010. godine –
proslava roñendana od 06,00 do 04,00 sati.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca".

GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka,dipl.iur.,v.r.
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36.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
URED GRADONAČELNIKA
KLASA: 335-01/10-01/7
URBROJ: 2115/01-04-10-2
D.Miholjac, 11. ožujka 2010.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca" br. 3/09. i 7/09.), a u svezi članka 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
(„Narodne novine“ br. 138/06.), članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni
glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 4/07.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

RJEŠENJE
I.
Ugostiteljski obrt Laguna iz D.Miholjca, Kolodvorska 25, vl. Predrag Matović iz
D.Miholjca, Kolodvorska 25 može poslovati u dan 27. 03. na 28.03.2010. godine –
obljetnica lokala i 03.04. na 04.04. 2010. godine – uskršnji blagadni od 06,00 do 04,00
sati.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca".

GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka,dipl.iur.,v.r.
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37.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-01/10-04/1
URBROJ: 2115/01-05-10-02
Donji Miholjac, 25.ožujka 2010. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09) i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca broj 3/09 i 7/09), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

RJEŠENJE
I.
Darinka Dombi, službenica Gradske uprava Grada Donjeg Miholjca, imenuje se za
odgovornu osobu koja će vršiti nadzor nad obavljanjem poslova održavanja čistoće i
održavanje javnih površina na području Grada Donjeg Miholjca, a koji su temeljem
sklopljenog Ugovora povjereni KG „Parku“ Donji Miholjac, Naselje Tržnica 2.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca“.

GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka, dipl.iur.,v.r.
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38.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK

KLASA: 112-01/10-01/3
URBROJ: 2115/01-03-10-1
Donji Miholjac, 17. ožujka 2010. godine
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08) Gradonačelnik Grada
Donjeg Miholjca donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
U UPRAVNA TIJELA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2010. GODINU
I.
Ovim Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Donjeg Miholjca za 2010.
godinu (u daljnjem tekstu Plan) utvrñuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Uredu gradonačelnika i Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene
djelatnosti, te potreban broj službenika i namještenika na neodreñeno vrijeme za planirano
razdoblje.

II.
Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog
natječaja.
Radna mjesta koja se popunjavaju na odreñeno vrijeme, popunjavat će se putem
oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Radna mjesta popunjavat će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i
Pravilnicima o unutarnjem redu Ureda gradonačelnika i Upravnog odjela za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti.

III.
Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda gradonačelnika („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ broj 1/10) ureñeno je unutarnje ustrojstvo dvije ustrojstvene jedinice sa
stanjem popunjenosti radnih mjesta kako slijedi:

1.

Pročelnik

1 izvršitelj

nepopunjeno

2.

ODSJEK ZA PROTOKOL
Voditelj Odsjeka

1 izvršitelj

popunjeno

Službeni glasnik br. 2/10.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stručni referent – tajnik
Stručni referent
ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE
Voditelj Odsjeka
Viši upravni referent za
kadrovske poslove
Telefonist
Domar-vozač
Spremačica
Naplatničari
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1 izvršitelj
1 izvršitelj

nepopunjeno
popunjeno

1 izvršitelj
1 izvršitelj

popunjeno
popunjeno

1 izvršitelj
1 izvršitelj
1 izvršitelj
3 izvršitelja

popunjeno
popunjeno
popunjeno
dva popunjeno, jedno nepopunjeno

IV.
Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
društvene djelatnosti („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 1/10) ureñeno je
unutarnje ustrojstvo tri ustrojstvene jedinice sa stanjem popunjenosti radnih mjesta kako
slijedi:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Pročelnik

1 izvršitelj

popunjeno

1 izvršitelj

popunjeno

1 izvršitelj
1 izvršitelj

nepopunjeno
popunjeno

1 izvršitelj

popunjeno

1 izvršitelj

popunjeno

1 izvršitelj
1 izvršitelj
1 izvršitelj

popunjeno
nepopunjeno
popunjeno

1 izvršitelj

popunjeno

1 izvršitelj

popunjeno

1 izvršitelj

popunjeno

ODSJEK ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
Voditelj odsjeka
1 izvršitelj
Samostalni upravni referent
za društvene djelatnosti
1 izvršitelj

popunjeno

ODSJEK ZA
GOSPODARSTVO
Voditelj Odsjeka
Samostalni upravni referent
za komunalno gospodarstvo
Komunalni redar
Stručni referent za prostorno
ureñenje i graditeljstvo
Stručni
referent
za
stambene
i
komunalne
poslove
ODSJEK ZA FINACIJE
Voditelj Odsjeka
Stručni suradnik za financije
Računovodstveni referent konter
Računovodstveni referent analitičar
Računovodstveni referent blagajnik
Računovodstveni
referent
za neprofitne udruge

nepopunjeno
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V.
U tijeku 2010. godine popuniti će se na neodreñeno vrijeme slijedeća radna mjesta:
URED GRADONAČELNIKA
1.
2.
3.

Pročelnik
Stručni referent – tajnik
Naplatničar

1 izvršitelj
1 izvršitelj
1 izvršitelj

UPRAVNI ODJEL
GOSPODARSTVO, FINACIJE
I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
4.

Samostalni upravni referent za
komunalno gospodarstvo
1 izvršitelj

VI.
Ovaj Plan prijma u službu u objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca“.

GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka,dipl.iur.,v.r.
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39.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
URED GRADONAČELNIKA
KLASA: 033-02/10-01/1
URBROJ: 2115/01-04-10-1
D.Miholjac, 25. ožujka 2010.
Nakon izvršenog usporeñivanja s izvornim tekstom utvrñena je tehnička pogreška u
naslovu Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavu opreme za novoroñenčad
za 2010. godinu objavljenoj u Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca br. 1/10. od 26.
veljače 2010. godine, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za
nabavu opreme za novoroñenčad za 2010. godinu

U naslovu Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavu opreme za
novoroñenčad za 2010. godinu („Službeni glasnik Grada D.Miholjca“ br. 1/10.) umjesto „za
2009. godinu“ treba stajati „za 2010. godinu“.

V.D. PROČELNIKA:
Melita Falamić, univ.spec.admin.publ.,v.r.

Službeni glasnik br. 2/10.
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GRADSKO VIJEĆE
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13.

Odluka o pristupanju udruzi Lokalna akcijska grupa Karašica

31

14.

Odluka o sufinanciranju političkih stranaka, nezavisnih lista i
kandidata na području Grada Donjeg Miholjca

33

Odluka o odreñivanju mjesta na kojima se može obavljati
prodaja robe na javno-prometnih površinama, štandovima
i klupama izvan tržnice na malo, prodaja putem kioska
putem automata i prigodna prodaja u naseljima na području
Grada Donjeg Miholjca

34

16.

Odluka o zaštiti izvorišta u Donjem Miholjcu

36

17.
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u Donjem Miholjcu

44

18.

Odluka o prodaji gradskih nekretnina

45

19.

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

46

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg gradskog
vijeća Grada Donjeg Miholjca u razdoblju od prosinca
2008. do prosinca 2009. godine

47

Zaključak o prihvaćanju procjene vrijednosti nekretnine
u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca i načinu prodaje
dijela nekretnina

48

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na
području Grada Donjeg Miholjca za 2009. godinu

49

15.

20.

21.

22.

23.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009.
godini Grada Donjeg Miholjca

24.

Zaključak o prihvaćanju Informacije o realizaciji izgradnje
Industrijske zone „Janjevci“ u Donjem Miholjcu

54

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva
Crvenog križa Donji Miholjac za 2009. godinu

55

25.

Službeni glasnik br. 2/10.
26.

Program rada Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca
za razdoblje I-XII 2010. godine

GRADONAČELNIK
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, u Donjem Miholjcu
Trg A.Starčevića 1/I.

63
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Miholjcu, Vukovarska 1 Ministarstvu zdravstva i socijalne
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69

Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, u Donjem Miholjcu
Vukovarska 1 Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja, Zagreb

70

Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, u Donjem Miholjcu
Vukovarska 1, Agenciji za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

71

Rješenje o produženju radnog vremena „Maslina“ Caffe bar
Donji Miholjac

73

Rješenje o produženju radnog vremena Ugostiteljskom obrtu
Laguna iz D.Miholjca
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37.

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada
Donjeg Miholjca za 2010. godinu
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38.

Ispravak Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći
za nabavu opreme za novoroñenčad u 2010. godini
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_____________________________________________________________________
IZDAJE:

Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
Glavni i odgovorni urednik: Melita Falamić,univ.spec.admin.publ.
Godišnja pretplata iznosi 300,00 kuna
Uplata se vrši na broj računa: 2500009-1808600006
Proračun Grada Donjeg Miholjca
ŠIFRA: 21 7803 + matični broj
sa naznakom za: “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca"

