Službeni glasnik
Grada
Donjeg Miholjca
Godina XIII.

______Donji Miholjac, 22. travnja 2010. ______________Broj 3.
39.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 371-02/10-01/14
URBROJ: 2115/01-03-10-2
Donji Miholjac, 19. travnja 2010.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca”, br. 3/09. i 7/09.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

ODLUKU
o dodjeli na privremeno korištenje stambene prostorije
u Donjem Miholjcu, R.Boškovića 21
Članak 1.
Nadi Kustura iz Donjeg Miholjca, R.Boškovića 21, dodjeljuje se na privremeno
korištenje stambena prostorija u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca koja se nalazi u dijelu
stambene zgrade u Donjem Miholjcu, R.Boškovića 21, upisane u zk.ul.broj: 2940,
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izgrañene na k.č.br. 1076, k.o. Donji Miholjac, a sastoji se od jedne sobe, ukupne površine
19,55 m2 _ I. kat, s posebnim ulazom, uz pravo korištenja zajedničkih dijelova i ureñaja,
kao i pripadajućeg zemljišta za redovnu uporabu stambene prostorije i zgrade.
Članak 2.
Predmetna stambena prostorija iz članka 1. ove Odluke, dodjeljuje se imenovanoj
korisnici na odreñeno vrijeme od 5 (pet) godina, uz plaćanje naknade u iznosu od 30,00
kuna, mjesečno, 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, u vrijeme njihove dospjelosti, sukladno posebnim propisima.
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada Donjeg
Miholjca, s imenovanom korisnicom zaključi ugovor o meñusobnim pravima i obvezama
glede privremenog korištenja predmetne stambene prostorije.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca”.

GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka,dipl.iur.,v.r.
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40.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-05/10-01/1
URBROJ: 2115/01-03-10-2
Donji Miholjac, 19. travnja 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
Članak 1.
Erik Senta iz Donjeg Miholjca, Vukovarska 3, oslobaña se plaćanja najamnine za
najam stana u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, u Donjem Miholjcu, Vukovarska 3,
sukladno Ugovoru o najmu stana, KLASA: 371-02/10-01/4, URBROJ: 2115/02-03-10-2, od
10. ožujka 2010. godine, i to za izvedene radove na priključenju predmetnoga stana na
uličnu kanalizacijsku i dvorišnu vodovodnu mrežu, prema priloženim računima ovlaštenih
izvoditelja radova, koji su sastavni dio ove Odluke, u ukupnom iznosu od 1.809,05 kuna.
Članak 2.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i
društvene djelatnosti, Odsjeku za financije, Grada Donjeg Miholjca.
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.
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41.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 026-01/10-01/1
URBROJ: 2115/01-03-10-01
Donji Miholjac, 20. travnja 2010.
Na temelju članka 31. i 65. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 3/09 i 7/09) gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Grada Donjeg Miholjca
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuje se dan održavanja izbora za članove Vijeća mjesnih
odbora na području Grada Donjeg Miholjca, imenuje Povjerenstvo za provoñenje izbora,
utvrñuje kandidiranje za članove vijeća mjesnih odbora, te način izrade glasačkih listića.
Članak 2.
Izbor za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Donjeg Miholjca održati
će se u nedjelju 06. lipnja 2010. godine.
Na dan izbora biračka mjesta se otvaraju u 7,00 sati, a zatvaraju u 19,00 sati.
Članak 3.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora provodit će Gradsko izborno povjerenstvo.
U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:
1. Biljana Bukvić, dipl.iur., za predsjednika
- Marijana Žigić, dipl.iur., za zamjenika predsjednika
2. Boris Madnekić, dipl.iur. za člana
- Gabrijela Brkić, dipl.iur. za zamjenika člana
3. Zlatko Morača, dipl. iur. za člana
- Tomislav Žgur, dipl.iur. za zamjenika člana.
Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva odreñuje se po prihvaćanju,
utvrñivanju i objavi kandidacijskih lista, a čine ga po dva predstavnika većinske političke
stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka.
Članak 4.
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Gradsko izborno povjerenstvo pored Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 33/01, 10/02,
155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06 i 109/07) utvrñenih prava i obveza nadležno je
davati pobliža objašnjenja i upute za provoñenje i primjenu odreñenih odredbi navedenog
zakona, te izraditi glasačke listiće.
Članak 5.
Ovjeru popisa birača obavit će Komisija za popis birača imenovana od strane
Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca.
Članak 6.
Kandidiranje za članove Vijeća mjesnih odbora obavlja se prema odredbama
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za
pravovaljanost kandidacijskih lista dužni su prikupiti:
- 150 potpisa za Vijeće Mjesnog odbora Donji Miholjac,
- 50 potpisa za Vijeće Mjesnog odbora Sveti ðurañ, Podravski Podgajci,
Rakitovica i Golinci,
- 30 potpisa za Vijeće Mjesnih odbora Radikovci i Miholjački Poreč.
Članak 7.
Gradsko izborno povjerenstvo propisat će obrasce za postupak kandidature i
izbora.
Gradsko izborno povjerenstvo objavit će sve pravovaljano predložene liste na
službenim stranicama Grada Donjeg Miholjca, oglasnim pločama, u Glasu Slavonije i
putem Radija Donji Miholjac.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Donjeg
Miholjca".
GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka, dipl.iur.,v.r.
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42.

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.

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 uprave 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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43.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
URED GRADONAČENIKA
KLASA: 335-01/10-01/8
URBROJ: 2115/01-04-10-2
D.Miholjac, 30. 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 34. Statuta Grada Donjeg Miholja („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ br. 3/09.), 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.
Caffe bar Bordeaux, Kolodvorska 29, Donji Miholjac, vl. Gordana Pfeifer može
poslovati u dane uskrsnih blagdana i to:
- 02. 04. 2010. na 03. 04. 2010. od 6,30 – 03,00 h
- 03. 04. 2010. na 04. 04. 2010. od 6,30 – 04,00 h
- 04. 04. 2010. na 05. 04. 2010. od 6,30 – 03,00 h

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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44.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
URED GRADONAČELNIKA
KLASA: 335-01/10-01/9
URBROJ: 2115/01-04-10-2
D.Miholjac, 30. 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 03. 03. na 04.04.2010. godine – Uskrs
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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45.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 373-01/10-01/1
URBROJ: 2115/01-03-10-01
D.Miholjac, 07. travnja 2010.

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94. i 72/94.)
i članka 31. Statuta Grada D.Miholjca ("Službeni glasnik Grada D.Miholjca" br. 3/09. i
7/09.) gradonačelnik Grada D.Miholjca donosi

RJE ŠENJE
o imenovanju nadzornog inženjera u postupku izrade
obavljanja poslova nadzora nad Perivojem
Prandau-Mailath u D.Miholjcu
I.
Alka Turalija, dipl.ing.agr.-vop. iz Osijeka imenuje se za nadzornog inženjera u
postupku obavljanja poslova nadzora nad Perivojem Prandau-Mailath u Donjem Miholjcu.
II.
Darinka Dombi, službenica u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i
društvene djelatnosti Grada Donjeg Miholjca odreñuje se za ovlaštenog suradnika u
postupku nadzora nad Perivojem Prandau-Mailath u Donjem Miholjcu.
III.
Zadaće nadzornog inženjera iz točke I. ovog Rješenja utvrñene su odredbama
članka 32. Zakona o zaštiti prirode.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca".

GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka,dipl.iur.,v.r.
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46.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 325-03/10-01/2
URBROJ: 2115/01-03-10-01
Donji Miholjac, 12. travnja 2010.
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.
Goran Mataija, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i društvene
djelatnosti Grada Donjeg Miholjca, imenuje se za člana Povjerenstva za provedbu
natječaja za vodoopskrbu na distributivnom području KG „Park“ Donji Miholjac, ispred
Grada Donjeg Miholjca.

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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47.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 335-01/10-01/10
URBROJ: 2115/01-03-10-2
D.Miholjac, 15. travnja 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 17. 04. na 18. 04. 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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48.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 335-01/10-01/10
URBROJ: 2115/01-04-10-4
D.Miholjac, 20. travnja 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 24. 04. na 25. 04. 2010. godine –
organizacija partya od 08,00 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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49.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
URED GRADONAČELNIKA
KLASA: 214-02/10-01/2
URBROJ: 2115/01-04-10-1
Donji Miholjac, 14. travnja 2010.
Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br.
58/93. 33/05, 107/07. i 38/09.) i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni
glasnik Grada D. Miholjca br. 3/09. i 7/09.), te postavki Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2010. godini („Narodne novine“ br.
3/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, godine donosi

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD
POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U
2010. GODINI NA PODRUČJU GRADA
DONJEG MIHOLJCA
I.
U 2010. godini, a poglavito u periodu žetvenih radova, glavne turističke sezone i
elementarnih nepogoda, Grad Donji Miholjac u okviru svog djelokruga rada i odgovornosti
pokretat će, usmjeravati, organizirati, pratiti, poduzimati i provoditi sve potrebite mjere i
aktivnosti koje će pridonijeti učinkovitoj sveukupnoj zaštiti od požara.
II.
Grad Donji Miholjac provodit će slijedeće mjere i aktivnosti:
1. Na temelju odredbi Zakona o zaštiti od požara, sukladno Zakonu o
šumama i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu višekratno objavljivati i
upozoravati stanovništvo na odredbe Odluke o uvjetima spaljivanja korova i
drugog otpadnog materijala biljnog porijekla, uz poduzimanje odgovarajućih
mjera sigurnosti i utvrñivanje uvjeta za dosljednu primjenu te odluke.
NOSITELJ ZADATKA: Vatrogasna zajednica Donji Miholjac
SUDJELOVATELJI: Gradska uprava, PP Donji Miholjac
ROK:
30. travnja

2. Izraditi planove, te uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja fizičkog
osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite objekata i površina za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, posebno na poljoprivrednim i
šumskim površinama za vrijeme ljetnog perioda, uključujući i zabranu
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nekontroliranog pristupa i boravka na takvim površinama u vrijeme velikih
opasnosti za nastajanje i širenje požara.
NOSITELJ ZADATKA: Trgovačka društva iz oblasti poljoprivrede i
šumarstva, KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac u suradnji
s nadležnim tijelima PU Osječko – baranjske
županije, PP Donji Miholjac i Vatrogasnom
zajednicom
D. Miholjac
SUDJELOVATELJ:
Gradska uprava
ROK:
30. travnja
3. U toku trajanja žetvenih aktivnosti ustrojiti motriteljsko – dojavnu službu i
patrole, vatrogasna dežurstva u Donjem Miholjcu i naseljima na području Grada
Donjeg Miholjca, sušarama i skladištima, silosima, na žitnim tablama, te
šumskim predjelima koji graniče sa žitnim poljima sa odgovarajućom
vatrogasnom opremom i sredstvima za pravovremeno otkrivanje, javljanje i
gašenje požara u samom začetku.
NOSITELJ ZADATKA: Trgovačka društva iz oblasti poljoprivrede i
šumarstva, lovačke, ribolovne udruge, Vatrogasna
zajednica Grada D. Miholjca putem DVD-a, a u
suradnji s nadležnim tijelima PU Osječko – baranjske
županije.
ROK:
31. svibnja
4. U cilju upoznavanja stanovništva s opasnostima od nastanka požara i
posljedicama koje izaziva, podizanja razine protupožarne kulture, razraditi,
predložiti i organizirati objavljivanje poruka sa sadržajem zaštite od požara
putem Radia i brošura, pripremiti predavanja i razgovore te tiskati letke i plakate
s porukama i odgovarajućim slikovnim rješenjima uz te poruke.
NOSITELJ ZADATKA: Vatrogasna zajednica Grada
Donjeg Miholjca
SUDJELOVATELJ:
Gradska uprava
ROK:
31. svibnja
5. Izvršiti pregled deponije za odlaganje komunalnog otpada, te poduzeti
odgovarajuće mjere na prevenciji sprečavanju nekontroliranog paljenja otpada i
smeća na deponiji, ustrojiti stalna ili povremena dežurstva, odnosno obilaske
deponije, a u cilju pravovremenog postupanja i sprečavanja širenja požara na
šumske i druge površine.
NOSITELJ ZADATKA: KG „Park“ d.o.o. D. Miholjac u suradnji s
Vatrogasnom zajednicom Grada D. Miholjca i
Inspekcijom protupožarne zaštite
ROK:
15. svibnja
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6. Izvršiti pregled i odgovarajuću sanaciju svih „divljih“ deponija otpada i smeća na
području Grada Donjeg Miholjca koje se nalaze u blizini žitnih polja ili šumskih
površina, a u cilju sprečavanja nekontroliranog paljenja otpada i smeća na
deponijama i pravovremenog postupanja u sprečavanju širenja požara na druge
površine.
NOSITELJ ZADATKA: Grad putem komunalnog redara i KG „Park“ d.o.o.
Donji Miholjac
ROK:
15. svibnja

7. Sačiniti plan uvjeta, ustroja i načina korištenja teške grañevinske mehanizacije
za eventualne potrebe hitne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih putova
radi zaustavljanja širenja šumskih požara i drugih požara na otvorenim
prostorima, te osiguranje ljudskih potencijala za te namjene.
NOSITELJ ZADATKA: Stožer zaštite i spašavanja u suradnji sa trgovačkim
društvima koja posjeduju tešku grañevinsku
mehanizaciju
ROK:
30. travnja
III.
Zadužuje se Vatrogasna zajednica Grada Donjeg Miholjca da se u okvirima svojih
nadležnosti iz ovog Programa maksimalno angažira putem ljudstva i opreme dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Grada Donjeg Miholjca, u odgovarajućoj realizaciji
navedenih zadataka.
U tom cilju Vatrogasna zajednica vršit će koordinaciju odreñenih aktivnosti iz ovog
Programa izmeñu pojedinih nositelja i pravovremeno izvješćivati Grad kao i nadležna tijela
državne uprave o eventualnim poteškoćama u provoñenju Programa kao i predlagati
druge mjere i postupke na njegovoj dosljednoj realizaciji.
Takoñer Vatrogasna zajednica Grada Donjeg Miholjca dužna je odmah izvršiti sve
pripreme u svezi s izvršenjem zadataka iz ovog Programa, a posebno u okvirima svojih
materijalnih i drugih mogućnosti za osposobljavanje vatrogasne opreme DVD-a na
području Grada Donjeg Miholjca, kao i osigurati stalna dežurstva na području Grada
Donjeg Miholjca za vrijeme trajanja žetvenih aktivnosti.
IV.
Zadužuje se DVD Donji Miholjac, kao vatrogasna jezgra na području Grada Donjeg
Miholjca da u okvirima svojih zakonskih nadležnosti osigura punu pripravnost ljudskih i
tehničkih potencijala u okvirima svojih mogućnosti za odgovarajuće djelovanje po ovom
Programu, odnosno posebno u razdoblju ljetnog perioda u kojem postoji posebna
opasnost od nastanka i širenja požara većih razmjera.
V.
Zadužuju se predsjednici Vijeća mjesnih odbora i Vijeća mjesnih odbora na
području Grada Donjeg Miholjca da aktivno surañuju sa Vatrogasnom zajednicom Grada
Donji Miholjac u izvršavanju zadataka po ovom Programu, a posebno po pitanju
osiguravanja potrebnih dežurstava i organiziranja motriteljsko – dojavnih službi.
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VI.
Sve navedene aktivnosti u ovom Programu nositelji zadataka potrebno je da
provode u što tješnjoj suradnji i u koordinaciji s Vatrogasnom zajednicom Grada Donjeg
Miholjca i Gradskom upravom Grada Donjeg Miholjca.
VII.
Temeljem ovog Programa aktivnosti svi nositelji su obavezni izvješće o provedenim
aktivnostima dostaviti Gradu s rokom 30. rujna 2010. godine.

VIII.
Ovaj Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2010. godini na području Grada Donjeg Miholjca stupa na snagu
danom donošenja, objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“, i isti će
se dostaviti svim nositeljima aktivnosti i Programa.
GRADONAČELNIK:
Stjepan Viduka,dipl.iur.,v.r.
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SADRŽAJ
GRADONAČELNIK
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41.
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46.

47.

48.

49.

Strana

Odluka o dodjeli na privremeno korištenje stambene prostorije
u Donjem Miholjcu, R.Boškovića 21

83

Odluka o oslobañanju plaćanja najamnine za najam stana
u vl. Grada u D.Miholjcu, Vukovarska 3 – Erik Senta, D.Miholjac

85

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih
odbora na području Grada Donjeg Miholjca

86

Rješenje o imenovanju Darinke Dombi kao odgovorne
osobe koja će vršiti nadzor nad obavljanjem poslova
održavanja čistoće i održavanja javnih površina

88

Rješenje o produženju radnog vremena Caffe bara
Bordeaux, D.Miholjac

89

Rješenje o produženju radnog vremena „Maslina“ Caffe
bara D.Miholjac

90

Rješenje o imenovanju nadzornog inženjera u postupku
obavljanja poslova nadzora nad Perivojem Prandau-Mailath
u Donjem Miholjcu

91

Rješenje o imenovanju Gorana Mataija kao člana Povjerenstva
za provedbu natječaja za vodoopskrbu na distributivnom području
KG „Park“ d.o.o.Donji Miholjac

92

Rješenje o produženju radnog vremena „Maslina“ caffe bara
D.Miholjac

93

Rješenje o produženju radnog vremena „Maslina“ caffe bara
D.Miholjac

94

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2010. godini na području Grada Donjeg Miholjca

95
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