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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 012-03/13-01/3
URBROJ: 2115/01-01-13-01
Donji Miholjac, 15. srpnja 2013
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Grada Donjeg
Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09, 7/09 i 2/13), Gradsko
vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2013. godine,
donosi

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama Statuta Grada Donjeg Miholjca
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Članak 1.

U Statutu Grada Donjeg Miholjca iza članka 29. dodaje se točka 1.2. TAJNIK
GRADA novi članak 29a koji glasi:
„Grad Donji Miholjac ima tajnika.
Tajnik Grada organizira i usklañuje obavljanje stručnih i drugih poslova
neposredno vezanih za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika te njihovih radnih tijela.
Sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća i sastancima Gradonačelnika u
savjetodavnom svojstvu te se brine i odgovoran je za zakonitost rada i akata
Gradskog vijeća, Gradonačelnika te njihovih radnih tijela. Brine o izvršavanju
zadataka koji se odnose na rad lokalne samouprave.
Tajnik koordinira rad Gradske uprave, službi i ustanova koje obavljaju poslove
od posebnog interesa za Grad.
Tajnika Grada imenuje i razrješuje Gradonačelnik po raspisanom natječaju.
Tajnik svoju dužnost obavlja profesionalno uz dužnost pročelnika upravnog
odjela nadležnog za stručne, administrativno-tehničke i druge poslove u svezi s
radom Gradskog vijeća, Gradonačelnika i radnih tijela.“
Članak 2.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/13-02/5
URBROJ: 2115/01-01-13-01
Donji Miholjac, 15. srpanj 2013.
Na temelju članka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva
(„Narodne novine broj“ 107/95, 19/96, 88/98, 150/05, 153/09 i 56/13 ) i članka 18.
Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br., 3/09.,
7/09. i 2/13.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca je na 2. sjednici održanoj dana
15. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području
grada Donjeg Miholjca
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Članak 1.

Ovom se odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj na
vodoopskrbnom području grada Donjeg Miholjca i utvrñuje obveznik plaćanja, visina
naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade,
prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog gospodarstva PARK
društva sa ograničenom odgovornošću Donji Miholjac (u daljnjem tekstu: Isporučitelj)
te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj .
Članak 2.
Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne
usluge na vodoopskrbnom području grada Donjeg Miholjca.
Vodoopskrbno područje iz stavka 1. ovog članka je dio vodoopskrbnog
područja u nadležnosti Isporučitelja.
Članak 3.
Osnovica za obračun naknade za razvoj jedinica mjere isporučene vodne
usluge odnosno jedan metar prostorni isporučene vode (1m³).
Naknada za razvoj se obračunava uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom
području grada Donjeg Miholjca.
Članak 4.
Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i
iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.
Račun za isporučenu vodnu uslugu iz stavka 1. ovog članka ispostavlja
Isporučitelj.
Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu
vrijednost.
Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja
umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrñene sukladno
članku 7. ove Odluke.
Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.
Članak 5.
Način i rokovi uplate naknade za razvoj se odreñuju sukladno odluci o cijeni
vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.
Članak 6.
Prihod od naknade za razvoj koristi se za:
- ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih grañevina na vodoopskrbnom
području u nadležnosti Isporučitelja koje su od značaja za
funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje te gradnju
komunalnih vodnih grañevina na području grada Donjeg Miholjca, sukladno
planu gradnje komunalnih vodnih grañevina koji donosi Gradsko
vijeće Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Grad),
- gradnju sustava odvodnje na području Grada Donjeg Miholjca,
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- otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditima za izgrañene komunalne
vodne grañevine čija je gradnja financirana kreditom poslovnih i ostalih
banaka,
- učešća u financiranju projekata gradnje financiranih iz predpristupnih,
kohezijskih i strukturnih fondova te ostalih instrumenata pomoći
Europske unije.
Članak 7.
Za namjene utvrñene u članku 6. ove Odluke, visina naknade za razvoj
utvrñuje se kako slijedi:
- za kategoriju potrošača „domaćinstvo“ u iznosu od 2,80kn/m³ isporučene vode,
- za kategoriju potrošača „gospodarstvo“ u iznosu od 2,80kn/m³ isporučene vode.
Prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih
sredstava sukladno namjenama utvrñenim u članku 6. ove Odluke obavlja
Isporučitelj.
Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju:
- prikupljanje sredstava od naknade za razvoj na posebnom računu Isporučitelja,
- korištenje prikupljenih sredstava od naknade za razvoj na podmirenje obveza
nastalih u realizaciji razvojnih zahvata,
- voñenje evidencije o prikupljanju i utrošenim sredstvima naknade za razvoj,
- izrañivanje i dostavljanje šestomjesečnih i godišnjih izvješća o obračunatim
iznosima naknade za razvoj te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za
razvoj Gradu,
- izrañivanje i dostavljanje pojedinačnog izvješća o prikupljenim i utrošenim
sredstvima od naknade za razvoj za svaki razvojni zahvat na zahtjev Grada,
- imenovanje projektnog tima u cilju praćenja realizacije pojedinog razvojnog
zahvata,
- izrañivanje i predlaganje plana gradnje komunalnih vodnih grañevina koji donosi
Gradsko vijeće Grada.
Kod donošenja Plana gradnje komunalnih vodnih grañevina Gradsko vijeće
može preispitati visinu naknade iz stavka 1. ove Odluke i po potrebi korigirati njezin
iznos.
Članak 9.
Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Grad, Upravni
odjel gradske uprave nadležan za komunalni sustav, na temelj dostavljenih izvješća
iz članka 8. stavka 2. podstavka 4. ove Odluke.
Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donji Miholjac“, a
stupa na snagu 1. kolovoza 2013. godine.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r.
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111.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-02/2
URBROJ: 2115/01-01-13-1
Donji Miholjac, 15. srpnja 2013. godine
Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca” 3/09, 7/09 i 2/13) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na
2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju stalnih radnih tijela Gradskog vijeća
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuju se stalna radna tijela Gradskog vijeća, broj članova i
nadležnost radnih tijela.
Članak 2.
Stalna radna tijela Gradskog vijeća su odbori i povjerenstva.
Odbori Gradskog vijeća su:
1. Odbor za statut i poslovnik
2. Odbor za financije i proračun
3. Odbor za predstavke i pritužbe
4. Odbor za dodjelu javnih priznanja
Povjerenstva Gradskog vijeća su:
1. Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju nekretnina
2. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Članak 3.
Članovi Odbora iz članka 2. ove Odluke od rednog broja 1-3 biraju se iz
redova vijećnika Gradskog vijeća.
Članak 4.
Članovi Odbora za dodjelu javnih priznanja mogu se birati iz redova vijećnika,
gospodarstvenika, znanstvenika, te drugih kulturnih, športskih i javnih djelatnika.
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Članak 5.

Članovi Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke pod rednim brojem 1 biraju se iz
redova vijećnika Gradskog vijeća.
Članovi Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke pod rednim brojem 2 biraju se iz
redova vijećnika, stručnih djelatnika Gradske uprave, gospodarstvenika i
predstavnika mjesnih odbora.
Članak 6.
Odbor za statut i poslovnik razmatra nacrte statuta i poslovnika te njihove
izmjene i utvrñuje prijedlog za Gradsko vijeće, koji mora biti usklañen s Ustavom,
Zakonom i pravnim sustavom u cjelini a pored toga i sa standardnom terminologijom
pravne, redakcijske i pravopisne obrade.
Odbor ima predsjednika i dva člana.
Članak 7.
Odbor za financije i proračun razmatra nacrte proračuna, njegove izmjene i
dopune, završni obračun, te sve ostale akte koji su financijskog karaktera i utvrñuje
njihove prijedloge za Gradsko vijeće.
Odbor ima predsjednika i četiri člana.
Članak 8.
Odbor za predstavke i pritužbe razmatra i provjerava predstavke i pritužbe
grañana koje se podnose Gradskom vijeću, gradonačelniku i tijelima Gradske
uprave.
Odbor preko nadležnih tijela ispituje osnovanost predstavki i pritužbi koje se
odnose na pojedinačne slučajeve, zahtjeva od nadležnih tijela poduzimanje na
Zakonu osnovanih mjera u rješavanju tih slučajeva i o tome obavještava podnositelja
predstavke ili pritužbe.
Odbor ima predsjednika i dva člana.
Članak 9.
Odbor za dodjelu javnih priznanja raspisuje natječaj za dodjelu javnih
priznanja, obrañuje pristigle prijedloge i utvrñuje prijedlog za Gradsko vijeće.
Odbor ima predsjednika i šest članova.
Članak 10.
Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju nekretnina raspisuje natječaje za
davanje u zakup gradske imovine na odreñeno vrijeme, te natječaje za prodaju
nekretnine za čiju se prodaju odlučio gradonačelnik.
Povjerenstvo po provedenom natječaju donosi Odluke o davanju u zakup i
prodaju nekretnina.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
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Članak 11.
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ustrojava se
sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda te izvršava sve poslove
predviñene Zakonom.
Povjerenstvo ima predsjednika i šest članova.
Članak 12.
Sve administrativne poslove odbora i povjerenstava iz ove Odluke obavlja
Ured gradonačelnika.
Članak 13.
Rad ostalih tijela Gradskog vijeća koji je ureñen posebnim zakonom ureñivat
će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 012-03/13-01/3
URBROJ: 2115/01-01-13-01
Donji Miholjac, 15. srpanj 2013.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine” br. 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09., 150/11., 144/12.i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Grada
Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br., 3/09., 7/09. i 2/13.),
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici, održanoj dana 15. srpnja 2013.
godine, donosi

ODLUKU
o upravnim tijelima Grada Donjeg Miholjca

I. TEMELJNE ODREDBE

Službeni glasnik br. 6/13.

Strana 248.

Članak 1.
Ovom Odlukom osnivaju se upravna tijela Grada Donjeg Miholjca, utvrñuje njihov
djelokrug, te ureñuje njihovo ustrojstvo i druga pitanja značajna za njihov rad.
Članak 2.
Upravna tijela Grada Donjeg Miholjca ustanovljena ovom Odlukom obavljaju stručne i
druge poslove za potrebe Grada u okviru njegova samoupravnog djelokruga.
Upravna tijela iz stavka 1. ovog članka u okviru svog djelokruga obavljaju stručne i
druge poslove za tijela državne uprave pod uvjetima utvrñenim zakonima i drugim
propisima.
Upravna tijela iz stavka 1. ovog članka mogu obavljati poslove i za druge jedinice
lokalne samouprave i druge pravne osobe pod uvjetima utvrñenim sporazumom ili
drugim aktom o utvrñivanju meñusobnih odnosa.
Članak 3.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grad može povjeriti odreñene
stručne poslove posebno osnovanom trgovačkom društvu ili drugom upravnom tijelu
u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Meñusobni odnosi o obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka ureñuju se
posebnim sporazumom u skladu sa Zakonom.
Članak 4.
Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju potrebe grañana, a koje nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito za poslove koje se odnose na:
- ureñenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- briga o djeci,
- socijalna skrb,
- primarna zdravstvena zaštita,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštita potrošača,
- zaštita i unapreñenje prirodnog okoliša,
- protupožarna i civilna zaštita,
- promet na svom području,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Članak 5.
Upravna tijela Grada samostalna su u obavljanju poslova u okviru svog djelokruga i
povjerenih im zadaća.
Upravna tijela Grada odgovorna su za stručnu utemeljenost podnesenih prijedloga i
provedenih radnji, te pravodobno i kvalitetno izvršavanje poslova iz svog djelokruga
Gradskom vijeću i gradonačelniku.
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Članak 6.
Sjedište upravnih tijela Grada Donjeg Miholjca je u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1/I.
U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela koriste pečat gradonačelnika
Grada Donjeg Miholjca, a mogu imati i pečat sa svojim nazivom.
Sadržaj i izgled pečata upravnih tijela koja njime raspolažu utvrdit će gradonačelnik u
skladu s posebnim zakonom.
Članak 7.
Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Grada ureñuje se na način kojim se osigurava što
potpunije korištenje stručnog znanja zaposlenih te najracionalnije obavljanje poslova
iz djelokruga pojedinog upravnog tijela.
Članak 8.
Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Grada ureñuje se Pravilnikom o unutarnjem redu.
Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka ureñuje se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela,
radna mjesta s opisom osnovnih poslova i stručnim uvjetima potrebnim za njihovo
obavljanje, broj potrebnih službenika i namještenika, te druga pitanja od značaja za
rad upravnih tijela.
Pravilnik o unutarnjem redu donosi gradonačelnik.
Članak 9.
U upravnim tijelima Grada mogu se osnovati odsjeci kao unutarnje ustrojstvene
jedinice.
Unutarnja ustrojstvena jedinica može imati posebni naziv koji upućuje na njezin
djelokrug.
Odsjekom rukovodi voditelj odsjeka, kojeg imenuje pročelnik.
Članak 10.
Djelovanje upravnih tijela Grada usklañuje i usmjerava gradonačelnik.
Članak 11.
Uredsko poslovanje upravnih tijela Grada odvija se sukladno propisima i aktima
kojima se ureñuje uredsko poslovanje.
Početak i završetak radnog vremena upravnih tijela Grada utvrñuje gradonačelnik.
Članak 12.
Sredstva za rad upravnih tijela Grada osiguravaju se u proračunu Grada.
Sredstva za poslove koje upravna tijela Grada obavljaju za potrebe tijela državne
uprave osiguravaju se u Državnom proračunu, a za poslove koje obavljaju za potrebe
drugih jedinica lokalne samouprave i druge pravne osobe u proračunu tih jedinica,
odnosno financijskom planu pravnih osoba.
Sredstva iz stavka 2. ovog članka osiguravaju se temeljem ugovora, kojim se ureñuje
obavljanje tih poslova.
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Članak 13.
Svoja prava, obveze i odgovornosti u radu zaposlenici u upravnim tijelima Grada
ostvaruju sukladno zakonskim propisima kojima se ureñuju radno-pravni odnosi
službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
a supsidijarno i po općim propisima kojima se reguliraju radno-pravni odnosi radnika,
te aktima koji u izvršavanju svojih ovlaštenja donose nadležna gradska tijela.

II. UPRAVNA TIJELA GRADA
Članak 14.
Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provoñenje
općih i pojedinačnih akta Gradskog vijeća i Gradonačelnika,te su odgovorna za
zakonitu i stručnu utemeljenost podnijetih prijedloga, kao i za pravodobno izvršavanje
poslova iz područja za koje su ustrojena.
U provoñenju nadzora u smislu prethodnog stavka upravna tijela mogu u slučaju
neprovoñenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom.
Upravna tijela Gradske uprave samostalna su u okviru svoga djelokruga i za svoj rad
odgovorna su Gradonačelniku.
Upravna tijela u okviru svog djelokruga i ovlasti:
- neposredno izvršavaju odluke i druge opće akte Gradskog vijeća i osiguravaju
njihovo provoñenje;
- neposredno izvršavaju poslove državne uprave koji su prenijeti u djelokrug Grada;
- prate stanje u područjima
za koja su osnovana i o tome
izvještavaju Gradonačelnika;
- pripremaju nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće
i Gradonačelnik;
- pružaju stručnu pomoć grañanima u okviru prava i ovlasti grada;
- obavljaju i druge poslove za koje su ovlašteni.
Članak 15.
Gradska uprava organizirana je u dva upravna odjela:
- UPRAVNI ODJEL za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i
stručne poslove
- UPRAVNI ODJEL za proračun i financije.
Članak 16.
Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove
obavlja slijedeće poslove:
- Prikuplja podatke i izrañuje materijale za sjednice Gradskog vijeća;
gradonačelnikovog stručnog kolegija, odbora i komisija;
- Odgovoran je za dostavu općih akata svim nadležnim tijelima i
organizacijama;
- Priprema prijedloge općih akata i podnosi ih gradonačelniku odnosno
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Gradskom vijeću na donošenje;
- Kao ovlaštenik za informiranje, odgovoran je za rješavanje i ostvarivanje
prava na pristup informacija odnosno omogućava i osigurava ostvarivanje
prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti
i javnosti djelovanja gradske uprave;
- Osigurava voñenje zapisnika i snimanje sjednica, te njihove sadržaje kao i
ostale aktivnosti i dogañanja objavljuje na web stranicama grada;
- Prati zakonske propise te izrañuje nacrte i daje prijedloge za usklañivanje
internih odluka i akata upravnih odjela sa zakonom;
- Odgovoran je za pravilnost, točnost i dostavu akta za objavu u Službenom
glasniku;
- Vodi poslove gradskog protokola;
- Brine o kvaliteti rada, modernizaciji metoda rada i usklañenom djelovanju
gradske uprave;
- Odgovoran je za obavljanje zajedničkih, stručnih, upravnih, kadrovskih
poslova, stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, stručne poslove
provoñenja natječaja i zapošljavanje službenika u gradskoj upravi, za
poslove voñenja evidencija o zaposlenicima, voñenje pisarnice i arhive te za
druge opće poslove;
- Izrañuje godišnji plan zapošljavanja, usavršavanja te druge prateće opće
akte vezane uz službu;
- Utvrñivanje mogućih nepravilnosti u radu Upravnih tijela Grada i poduzima
potrebne radnje vezane za njihovo rješavanje ili sankcioniranje;
- Sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja i zadaća iz djelokruga Odjela;
- Predlaže odgovarajuće mjere iz djelokruga upravnog odjela;
- Poslovi provoñenje postupka izbora i referenduma;
- Sudjeluje u organizaciji i provoñenju aktivnosti s gradovima – partnerima iz
inozemstva;
- Izrañuje opće i pojedinačne akte Grada, vezanim uz djelatnosti upravnog
odjela za gradonačelnikov stručni kolegij i Gradsko vijeće te priprema
potrebna izvješća za gradonačelnikovog stručnog kolegija i Gradsko vijeće;
- Zastupanja Grada pred pravosudnim, upravnim i drugim tijelima;
- Poslove iz samoupravnog djelokruga u svezi s neposrednim sudjelovanjem
grañana u odlučivanju o lokalnim poslovima;
- Poslove koordinacije rada s trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu
Grada, te Turističkom zajednicom;
- Surañuje sa nadležnim tijelima u svrhu ostvarivanja Programa gradnje
komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture te
drugih programa iz domene upravnog odjela;
- Sudjeluje u izradi projekata i programa od važnosti za razvoj Grada, te
odreñuje mjere za njihovu realizaciju, izrañuje odgovarajuća izvješća i
analize iz djelokruga rada odjela, obavlja poslove iz samoupravnog
djelokruga Grada na području prostornog planiranja, stambeno-komunalnih
poslova, graditeljstva i zaštitu okoliša;
- Prati stanje u oblasti iz djelokruga rada odjela i vodi potrebne evidencije te
predlaže mjere za poboljšanje postojećeg stanja;
- Obavlja poslove vezano uz prostorno planiranje, ureñenje prostora i
zemljišta, skrbi o okolišu i unapreñenju okoliša;
- Brine o ureñenju naselja, obavlja poslove iz područja vodoprivrede, prometa i
veza;
- Obavlja poslove vezano u upravljanje, održavanje i izgradnju stambenih,
poslovnih i komunalnih objekata te poslove tekućeg i investicijskog
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održavanja;
- Obavlja poslove vezane uz ishoñenje potrebnih dozvola i pripremu za
gradnju objekata i ureñaja iz djelokruga rada odjela.
- Upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga u području
osiguravanja uvjeta za utvrñivanje politike gospodarenja prostorom Grada,
donošenje dokumenata prostornog ureñenja;
- Surañuje sa svim javnopravnim tijelima i drugim osobama koja sudjeluju u
postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog ureñenja;
- Izrañuje analize stanja u prostoru, analize provoñenja dokumenata
prostornog ureñenja, ocjene stanja u prostoru i prijedloge za unapreñenje
prostornog razvoja s planom aktivnosti;
- Poslovi vezani uz imovinsko-pravne poslove u vezi s upravljanjem,
raspolaganjem i stjecanjem nekretnina Grada;
- Upravne i stručne poslove iz samoupravno djelokruga Grada vezano uz
poljoprivredno zemljište;
- Upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezano
uz zakup poslovnog prostora;
- Upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezano
uz elementarne nepogode;
- Obavlja poslove vezano uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Grada i Republike Hrvatske, te poslove odreñene zakonom o
poljoprivrednom zemljištu;
- Radi na gospodarenju otpadom;
- Nadzire i koordinira izgradnju i sanaciju objekata - sanacija deponija;
- Prati stanje i predlaže donošenje mjere iz samoupravnog djelokruga Grada u
oblasti gospodarstva (malog, srednjeg i velikog), obrta, trgovine,
ugostiteljstva, šumarstva, lov i ribolov, turizma te drugih gospodarskih
djelatnosti;
- Sudjeluje u implementaciji projekata;
- Koordinira izradu programa u predškolskom odgoju, školstvu, socijalnoj
skrbi,
kulturi, športu, tehničkoj kulturi te brine o njihovoj provedbi;
- Potiče i podupire suradnju s udrugama civilnog društva u provoñenju
programa i projekata od zajedničkog interesa zajednice;
- Prati područje djelatnosti prosvjete, kulture, i zaštite kulturne baštine, tjelesne
kulture i športa, tehničke kulture, brige o djeci, socijalnoj skrbi i zdravstva,
zaštite potrošača na svom području;
- Obavlja poslove utvrñivanja obveze i naplate komunalnog doprinosa i
komunalne naknade, naknade i troškova priključenja na komunalnu
infrastrukturu;
- Poslovi komunalnog redarstva;
- Poslovi praćenja stanja u prometu, poslovi oko izgradnje i održavanja
prometne infrastrukture, poslovi oko prometa u mirovanju;
- Podnosi izvješća iz djelokruga upravnog odjela;
- Provodi upravne postupke i rješava u upravnim stvarima;
- Obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i predsjednika Gradskog
vijeća Grada.
Upravnim odjelom rukovodi pročelnik.
Pročelnika upravnog odjela imenuje gradonačelnik na način utvrñen Zakonom.
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Za pročelnika može biti imenovana osoba koja pored općih zakonom utvrñenih
uvjeta, ispunjava i slijedeće uvjete:
- da ima VSS pravne struke,
- da ima najmanje 5 godina radnog staža u struci,
- da ima položen državni stručni ispit,
- da ima iskustvo u obavljanju najsloženijih i najodgovornijih poslova u struci.
Članak 17.
Upravni odjel za proračun i financije obavlja slijedeće poslove:
- Praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranje
javnih potreba, te priprema analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima
vezanim uz javne financije;
- Obavlja poslove izrade nacrta financijskih dokumenata, a osobito nacrta
proračuna Grada te nacrta financijskih planova upravnih odjela, kao i
završnog računa Grada;
- Vodi brigu o uravnoteženosti proračuna te o naplati potraživanja;
- Izrañuje nacrte akata iz oblasti porezne politike Grada;
- Prati stanje u ovoj oblasti;
- Pokreće inicijative za rješavanje odreñenih pitanja iz područja poreza i
izrañuje odgovarajuća izvješća;
- Obavlja poslove vezane uz obračun i isplatu plaća i naknada;
- Surañuje s korisnicima sredstava gradskog proračuna i odgovarajućim
institucijama;
- Evidentira imovinu u analitičkoj evidenciji imovine, evidentira stanje,
promjene potraživanja i obveza prihoda proračuna, rashoda i izdataka, te
izvršenja proračuna u financijskom knjigovodstvu;
- Predlaže donošenje mjera i izrañuje nacrte programa;
- Obavlja poslove u vezi s financijskim planovima i financijskim poslovanjem
mjesnih odbora;
- Upozorava na uočene nepravilnosti i neusklañenosti sa zakonskim i drugim
propisima kojima je ureñeno njihovo poslovanje, te predlaže mjere za njihovo
otklanjanje i mjere za unapreñenje poslovanja proračunskog korisnika;
- Nadzor proračunskih korisnika radi provjere pravilnosti korištenja
proračunskih sredstava;
- Poslove oko zaduživanja i izdavanja jamstva Grada te trgovačkih društava i
ustanova u vlasništvu Grada;
- Vodi knjigovodstvo proračunskih korisnika i neprofitnih ustanova;
- Obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.
Upravnim odjelom za proračun i financije upravlja pročelnik. Pročelnika imenuje
gradonačelnik na način utvrñen Zakonom.
Za pročelnika može biti imenovana osoba koja pored općih zakonom utvrñenih
uvjeta, ispunjava slijedeće uvjete:
- da ima VSS ekonomske struke,
- da ima najmanje 5 godina radnog staža u struci,
- da ima položen državni stručni ispit,
- da ima iskustvo u obavljanju najsloženijih i najodgovornijih poslova u struci.
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III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Pravilnik o unutarnjem redu, Pravilnik o plaćama i drugim primanjima službenika i
namještenika i Pravilnik o radnim odnosima donijet će gradonačelnik najkasnije u
roku od 30 dana nakon stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 19.
Službenici i namještenici zatečeni na radu u gradskoj upravi nastavljaju s
obavljanjem poslova do rasporeda na nova radna mjesta prema novom Pravilniku o
unutarnjem redu.
Članak 20.
Do donošenja općih akata o plaćama službenika i namještenika u upravnim tijelima,
isplaćivati će se plaće utvrñene primjenom postojećeg rješenja o plaćama preuzetih
službenika i namještenika.
Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o upravnim tijelima Grada
Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 7/09).

Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u („Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r.
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113.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/98-01/01
URBROJ: 2115/01-01-13-1
D.Miholjac, 15. srpnja 2013. godine
Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne
novine” – pročišćeni tekst br. 19/13.) i članaka 7. i 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca
(“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 3/09, 7/09 i 2/13.) Gradsko vijeće Grada
Donjeg Miholjca donijelo je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2013. god.

ODLUKU
O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA DONJEG MIHOLJCA
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom u cilju odavanja javnog priznanja za rad i djela koja zaslužuju
javno priznanje i isticanje, Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca ustanovljuje javna
priznanja Grada.
Članak 2.
Ovom Odlukom utvrñuju se vrste, odnosno nazivi javnog priznanja, te uvjeti i
način dodjele javnog priznanja Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Grada).
Članak 3.
Javna priznanja Grada su:
1. Počasni grañanin Grada,
2. Zlatna plaketa “Grb Grada Donjeg Miholjca”,
3. Pečat Grada Donjeg Miholjca.
Članak 4.
Javna priznanja Grada, Počasni grañanin Grada i Zlatna plaketa “Grb Grada
Donjeg Miholjca” ne mogu se dodjeljivati dužnosnicima Republike Hrvatske,
dužnosnicima Županije i Grada za vrijeme trajanja njihova mandata.
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Članak 5.

U tijeku jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu može se dodijeliti samo
jedno javno priznanje.
Osobi proglašenoj Počasnim grañaninom Grada ne mogu se dodijeljivati
druga javna priznanja Grada utvrñena ovom Odlukom.

II. JAVNA PRIZNANJA GRADA DONJEG MIHOLJCA
1. Počasni grañanin Grada Donjeg Miholjca
Članak 6.
Počasnim grañaninom Grada mogu biti proglašeni grañani Republike Hrvatske
i drugih država koji su osobno i izuzetno doprinjeli napretku Grada ili podizanju
ugleda Grada ili Republike Hrvatske u cjelini.
Članak 7.
Osobi koja je proglašena Počasnim grañaninom Grada uručuje se povelja i
medalja Počasnog grañanina Grada Donjeg Miholjca.

2. Zlatna plaketa “Grb Grada Donjeg Miholjca”

Članak 8.
Zlatna plaketa “Grb Grada Donjeg Miholjca” (u daljnjem tekstu: zlatna plaketa)
posebno je javno priznanje koje se dodijeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna
ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i materijalnog razvoja Grada.

Članak 9.
Dobitniku Zlatne plakete uručuje se i povelja o dodjeli plakete.
Svake godine može se dodijeliti najviše 3 zlatne plakete.

3. Pečat Grada Donjeg Miholjca

Članak 10.
Pečat Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Pečat Grada) je odličje koje
se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za značajan doprinos razvoju duhovnog,
kulturnog, športskog i sveukupnog društvenog života Grada.
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Članak 11.

Dobitniku Pečata Grada uručuje se i povelja o dodjeli pečata.
Svake godine može se dodijeliti najviše 3 pečata Grada.

III. POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA
Članak 12.
Inicijativu za proglašenje Počasnog grañanina Grada mogu dati:
- vijećnik Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca,
- radna tijela Gradskog vijeća,
- Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca.

Članak 13.
Inicijativu za dodjelu Zlatne plakete i Pečata Grada mogu dati fizičke ili pravne
osobe i to:
- grañanin,
- vijećnik Gradskog vijeća,
- Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca,
- pravne osobe,
- tijela mjesne samouprave,
- udruge grañana.
Članak 14.
Inicijativa iz članka 12. i 13. ove Odluke dostavlja se Odboru za dodjelu javnih
priznanja Grada (u daljnjem tekstu: Odbor) i to u pisanom obliku.
Inicijativa mora sadržavati:
- podatke o podnositelju inicijative,
- životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi, te iscrpno obrazloženje
zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
- odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni rad, analize, prikaze, kritike pisanja
stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i drugo).
Na zahtjev Odbora, podnositelj inicijative dužan je naknadno dostaviti i druge
dopunske podatke i dokumentaciju.
Članak 15.
Odbor za dodjelu javnih priznanja prosuñuje inicijative i prijedloge za dodjelu
javnih priznanja te podnosi prijedlog Gradskom vijeću.
Odbor ima predsjednika i 6 članova.
Članove Odbora imenuje Gradsko vijeće iz redova vijećnika,
gospodarstvenika, znanstvenika, te drugih kulturnih, športskih i javnih djelatnika.
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Članak 16.

Radi ocjene prispjelih inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada, Odbor
može osnivati ocjenjivačke komisije koje daju stručnu ocjenu prispjelih inicijativa ili
zatražiti mišljenje odgovarajućih stručnih tijela i ustanova.
Članak 17.
Ako se za počasnog grañanina Grada predlože strani državljani, Odbor će
pribaviti mišljenje nadležnog tijela Hrvatskog državnog Sabora za odnose s
inozemstvom.
Članak 18.
Odluku o dodjeli javnog priznanja Grada donosi Gradsko vijeće.
Javna priznanja Grada uručuje gradonačelnik ili predsjednik Gradskog vijeća.
Proglašenje počasnog grañanina Grada obavlja se na sjednici Vijeća.

Članak 19.
Počasni se grañanin upisuje u knjigu Počasnih grañanina Grada Donjeg
Miholjca koja se vodi i čuva u uredu gradonačelnika.
Evidencija o dodjeli javnih priznanja Grada vodi se u uredu gradonačelnika.
Imena Počasnih grañanina grada i ime dobitnika drugog javnog priznanja
objavljuje se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”.
Članak 20.
Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrañenom za života, uručit će se
članovima njegove obitelji, odnosno zakonskim nasljednicima.
Članak 21.
Javna priznanja svečano se uručuju na Dan grada - 29. rujna.
Iznimno, u slučaju dodjele javnih priznanja stranom državljaninu, instituciji ili
Gradu, mogu se uručiti i tijekom cijele godine.
IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 22.
Idejno rješenje izgleda i oblika javnih priznanja iz članka 3. ove Odluke
utvrñuje se temeljem natječaja ili po pozivu.
Postupak natječaja kao i ocjene prispjelih radova u natječaju, izvršit će Odbor
za dodjelu javnih priznanja Grada Donjeg Miholjca.
Članak 23.
Postupak na pripremi prijedloga za donošenje Odluke o dodjeli javnih
priznanja, kao i druga pitanja u svezi dodjele javnih priznanja, uredit će se
Pravilnikom o načinu i mjerilima za dodjelu javnih priznanja Grada.
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Pravilnik iz prethodnog stavka donosi Gradonačelnik.
Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o javnim
priznanjima Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br.
4/98 i 8/07).
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca”.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r.
114.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/13-02/5
URBROJ: 2115/01-01-13-01
Donji Miholjac, 15. srpnja 2013.
Na temelju članka 209. stavak 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br.
153/09., 63/11., 130/11. i 56/13), članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br.19/13.-pročišćeni tekst),
članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br . 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br., 3/09. i 7/09. 2/13.), Gradsko vijeće
Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici, održanoj dana 15. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAðEVINE
NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuje se:
postupak priključenja grañevine i druge nekretnine na komunalne
vodne grañevine,
rokovi za priključenje.
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Članak 2.
Pod komunalnim vodnim grañevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se:
1. grañevine za javnu vodoopskrbu
2. grañevine za javnu odvodnju.
Vodne usluge su:
1.usluge javne vodoopskrbe
2. usluge javne odvodnje
Članak 3.
Isporučitelj vodnih usluga je: KG „PARK“ d.o.o., Donji Miholjac, Naselje Tržnica 2.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA
Članak 4.
Priključenje na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje (u daljnjem tekstu:
priključak) u smislu ove Odluke smatra se:
za sustav javne vodoopskrbe – izgradnja priključka od glavnog uličnog
cjevovoda do zaključno sa mjernim ureñajem koji se nalazi u vodomjernom
oknu unutar grañevinske čestice.
za sustav javne odvodnje – izgradnja priključka od glavnog uličnog
cjevovoda do revizijskog okna unutar grañevinske čestice.
Članak 5.
Vlasnik postojeće grañevine odnosno druge nekretnine ili onih koje će se tek izgraditi
na području Grada Donjeg Miholjca, dužan je priključiti svoju grañevinu, odnosno
drugu nekretninu, na izgrañenu komunalnu vodnu grañevinu, a najkasnije u roku od
1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.
Vlasnik poljoprivrednog zemljišta može sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za
priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu grañevinu za javnu
vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom, ne mogu obvezati na takvo
priključenje.
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, može posebnom odlukom izuzeti vlasnike
grañevina, odnosno drugih nekretnina, obveze priključenja na izgrañene komunalne
vodne grañevine, ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili
vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 6.
Postupak za priključenje na komunalne vodne grañevine za javnu vodoopskrbu,
odnosno javnu odvodnju pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik grañevine, odnosno vlasnik druge nekretnine.
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Zahtjev za priključenje može podnijeti i korisnik grañevine, ako je to pravo na njega
prenio vlasnik grañevine pisanim ugovorom ovjerenom kod javnog bilježnika.
Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga.
Zahtjev za priključenje novoizgrañene grañevine, mora se podnijeti pravodobno, prije
uporabe grañevine.
Članak 7.
Zahtjevu za priključenje prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. dokaz o pravu vlasništva (izvadak iz zemljišne knjige – vlasnički list za
česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe odnosno odvodnje),
ne stariji od 6 mjeseci,
2. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne
vodoopskrbe odnosno odvodnje, s ucrtanim položajem grañevine, ne stariji
od 6 mjeseci,
3. uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske čestice,
4. akt o dopuštenju gradnje ili drugi odgovarajući dokument izdan na temelju
zakonskih propisa (konačna grañevinska dozvola, konačno rješenje o
uvjetima gradnje ili potvrda glavnog projekta odnosno uvjerenje nadležnog
ureda za katastar da je grañevina izgrañena prije 15. veljače 1968. godine).
Korisnik grañevine zahtjevu za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 1. ovog
članka, prilaže i sljedeću dokumentaciju:
1. dokaz o pravu korištenja grañevine,
2. ugovor / pisana suglasnost iz stavka 3. članka 6. ove Odluke.
Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad
zemljištem, odnosno dokazi iz stavka 2. ovog članka i preslika katastarskog plana.
Članak 8.
Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za
izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje Odluku o dozvoli priključenja na
komunalne vodne grañevine (u daljnjem tekstu: Odluka o dozvoli priključenja), ako za
priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.
Odluku iz stavka 1. ovoga članka isporučitelj vodnih usluga donosi u roku od 30 dana
od dana primitka potpunog zahtjeva.
Isporučitelj vodnih usluga može zahtjev za priključenje odbiti u sljedećim
slučajevima:
ako prethodno nije proveden odreñeni postupak u smislu članka 7.,
ako za priključenje ne postoje tehničko - tehnološki uvjeti,
ako bi se traženim priključenjem narušila vodoopskrba postojećih potrošača,
ako se traži priključenje grañevine za koju nije izdan akt o dopuštenju
gradnje,
ako grañevina za koju se traži priključak na sustav javne vodoopskrbe nije
priključena na sustav javne odvodnje ili na atestom potvrñenu nepropusnu
sabirnu jamu.
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Članak 9.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o grañevini koja se priključuje
(mjesto i adresa priključenja, katastarska odnosno zemljišno-knjižna oznaka,
namjena i sl.), ime vlasnika/korisnika i njegove podatke, a prilaže mu se i
odgovarajuća skica priključka.
Odlukom o dozvoli priključenja odreñuju se uvjeti priključenja pojedine grañevine,
odnosno grañevinskog ili poljoprivrednog zemljišta na sustav javne vodoopskrbe i
odvodnje, rok izvedbe, te tehničko-tehnološki uvjeti izvoñenja priključka i način
obavljanja nadzora nad izvedbom priključka.
Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o grañevini i vlasniku u smislu
stavka 1. ovog članka, razlog zbog kojeg se grañevina ne može priključiti, te nalog
podnositelju zahtjeva da otkloni uočene nepravilnosti i rok u kojem je to dužan učiniti.
Članak 10.
Grañevine izgrañene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti
na komunalne vodne grañevine, kao i grañevine za koje je u tijeku postupak
grañevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu grañenja ili uklanjanja grañevine
prema posebnom zakonu.
Članak 11.
Priključenje na vodoopskrbni sustav treba se izvesti na način da svaki posebni dio
zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i
sl.), odnosno svaki pojedinačni potrošač ima ugrañen vodomjer.
Članak 12.
Ukoliko sustav javne odvodnje nije izgrañen, grañevina koja se priključuje na sustav
javne vodoopskrbe, može se priključiti uz uvjet da ima atestom potvrñenu
nepropusnu sabirnu jamu.
Članak 13.
Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni
trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.
Članak 14.
Vlasnik grañevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom
vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka.
Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka,
cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te
odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.
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Članak 15.

Vlasnik ili investitor grañevine će izvesti iskop i zatrpavanje koji su potrebni za
priključenje grañevine, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira,
obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja
vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost Županijske uprave za ceste odnosno
Hrvatskih cesta, ako se radovi izvode na cestama koje su u njihovom vlasništvu.
IV. TEHNIČKO–TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA
Članak 16.
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne grañevine utvrñuje
isporučitelj vodnih usluga aktom kojim se utvrñuju opći i tehnički uvjeti isporuke
vodnih usluga.
Opći i tehnički uvjeti sadržavaju odredbe o:
postupku izdavanja suglasnosti osiguravanju uvjeta za priključenje na
komunalne vodne grañevine,
tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja (posebni uvjeti priključenja),
kvaliteti opskrbe vodnim uslugama,
pravima i obvezama isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga,
uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga,
uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih
usluga,
postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga i
tehničko-tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera i mjerača protoka.
Članak 17.
Isporučitelj vodne usluge može iz opravdanih razloga, sukladno općim i tehničkim
uvjetima isporuke vodnih usluga, ograničiti, odnosno obustaviti korisnicima isporuku
vodnih usluga.

V. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAðEVINA OD
STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 18.
Gradnja komunalnih vodnih grañevina predviña se planom gradnje komunalnih
vodnih grañevina.
Članak 19.
U slučaju kada gradnja odreñene komunalne vodne grañevine nije predviñena
godišnjim planom gradnje komunalnih vodnih grañevina, ali je predviñen
višegodišnjim planom gradnje komunalnih vodnih grañevina unutar iduće tri godine
budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te grañevine mogu sudjelovati u
financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u odreñenom roku, pod
uvjetima utvrñenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge.
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Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račun isporučitelja vodne usluge,
a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.
Budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne grañevine, za
koje nisu ispunjenje pretpostavkama iz stavka 1. ovog članaka, mogu sudjelovati u
financiranju njihove gradnje, pod uvjetima utvrñenim u ugovorom s isporučiteljem
vodne usluge, bez prava na povrat sredstava.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Isporučitelj vodne usluge dužan je ovu Odluku objaviti na svojim internetskim
stranicama i učiniti je dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja.
Članak 22.
Postupci priključenja grañevina na komunalne vodne grañevine započeti prije
stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se po odredbama ranije važeće Odluke.
Članak 23.
Nadzor nad provoñenjem ove odluke vrše gospodarski inspektori Državnog
inspektorata.
Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o priključenju na
komunalne vodne grañevine na području Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca“ broj 7/09).

Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
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115.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/13-01/5
UR.BROJ: 2115/01-01-13-1
D.Miholjac, 15. srpnja 2013.

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ br. 10/97. i 107/07.), članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni
glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09, 7/09 i 5/13) i članka 38. Statuta Dječjeg
vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac, Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici
održanoj dana 15. srpnja 2013. godine donosi

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

I.
Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji
Miholjac iz redova javnih djelatnika
1. Anica Sabo iz D.Miholjca, Trg A.Starčevića
2. Damir Kupanovac iz Svetog ðurña, Školska 26
3. Željka Crnčan iz D.Miholjca, E.Kvaternika 5
4. Margarita Sklizović iz Rakitovice, Glavna 103.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
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116.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/13-01/6
UR.BROJ: 2115/01-01-13-1
D.Miholjac, 15. srpnja 2013.
Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ br. 10/97. i 107/07.), članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni
glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09, 7/09 i 5/13) i članka 38. Statuta Dječjeg
vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac, Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici
održanoj dana 15. srpnja 2013. 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. Danko Štefanac,
2. Mladen Vrban,
3. Zlatka Krip,
4. Željko Macanić.
II.
Mandat imenovanim članovima Upravnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja traje
4 godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
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117.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 050-01/13-01/1
Ur.broj: 2115/01-01-13-1
D.Miholjac, 15. srpnja 2013.

Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donji Miholjac" br. 3/09, 7/09 i 2/13.) i članka 3. Odluke o osnivanju stalnih radnih
tijela Gradskog vijeća KLASA: 021-05/13-02/2, URBROJ: 2115/01-01-13-01,
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2013.
godine donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Odbora za predstavke i
pritužbe
I.
U Odbor za predstavke i pritužbe biraju se:
1. Zlatka Krip, predsjednik
2. Anica Sabo, član
3. Ivan Čupić, član.

II.

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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118.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/13-01/6
URBROJ: 2115/01-01-13-1
D.Miholjac, 15. srpnja 2013.

Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donji Miholjac" br. 3/09, 7/09 i 2/13) i članka 11. Odluke o osnivanju stalnih radnih
tijela Gradskog vijeća KLASA: 021-05/13-02/2, URBROJ: 2115/01-01-13-01,
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2013.
godine donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda
I.
U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda biraju se:
1. Zorislav Vidaković, za predsjednika
2. Ivica Čupić, za člana
3. Stanislav Bogdanić, za člana
4. Nikola Kusturić, za člana
5. Gordana Culek, za člana
6. Goran Babić, za člana
7. Zlatka Krip, za člana

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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119.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 061-01/13-01/2
URBROJ: 2115/01-01-13-1
D.Miholjac, 15. srpnja 2013.

Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donji Miholjac" br. 3/09, 7/09 i 2/13) i članka 4. Odluke o osnivanju stalnih radnih
tijela Gradskog vijeća KLASA: 021-05/13-02/2, URBROJ: 2115/01-01-13-01,
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2013.
godine donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Odbora za dodjelu javnih
priznanja
I.
U Odbor za dodjelu javnih priznanja biraju se:
1. Zoran Kovač, predsjednik
2. Koviljka Šrajer, član
3. Vedran Aladić, član
4. Stjepan Birović, član
5. Anela Šovagović, član
6. Vladimir Skeledžija, član
7. Melia Vidaković, član

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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120.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/13-01/6
URBROJ: 2115/01-01-13-1
D.Miholjac, 15. srpnja 2013.

Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donji Miholjac" br. 3/09, 7/09 i 2/13) i članka 3. Odluke o osnivanju stalnih radnih
tijela Gradskog vijeća KLASA: 021-05/13-02/2, URBROJ: 2115/01-01-13-01,
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2013.
godine donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Odbora za financije i
proračun
I.
U Odbor za financije i proračun biraju se:
1. Nedeljko Kovačić, predsjednik,
2. Vlatko Mikolašević, član,
3. Ivan Knežević, član,
4. Stanislav Bogdanić, član,
5. Željko Macanić, član.

II.

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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121.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 406-01/13-01/2
URBROJ: 2115/01-01-13-1
D.Miholjac, 15. srpnja 2013.
Na temelju članka 186. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada Donji Miholjac" br. 3/09, 7/09 i 2/13) i članka 10. Odluke o osnivanju stalnih
radnih tijela Gradskog vijeća KLASA: 021-05/13-02/2, UR.BROJ: 2115/01-01-13-01,
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2013.
godine donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Povjerenstva za davanje u zakup i prodaju
nekretnina
I.
U Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju nekretnina biraju se:
1. Ivan Kožić, predsjednik
2. Željko Macanić, član
3. Stjepan Viduka, član
4. Danko Štefanac, član
5. Zlatka Krip, član.

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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122.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 012-01/13-01/1
URBROJ: 2115/01-01-13-1
D.Miholjac, 15. srpnja 2013.

Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donji Miholjac" br. 3/09, 7/09 i 2/13) i članka 3. Odluke o osnivanju stalnih radnih tijela
Gradskog vijeća KLASA: 021-05/13-02/1, URBROJ: 2115/01-01-13-01, Gradsko
vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2013. godine
donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Odbora za statut i
poslovnik

I.
U Odbor za statut i poslovnik biraju se:
1. Koviljka Šrajer, predsjednik
2. Josip Adamović, član,
3. Tihana Trcović, član.

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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123.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 403-01/13-01/5
URBROJ: 2115/01-01-13-1
D.Miholjac, 15. srpnja 2013.

Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donji Miholjac" br. 3/09, 7/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2.
sjednici održanoj dana 15. srpnja 2013. godine donosi

Z AKLJUČAK
o pokretanju postupka zaduživanja
I.
U cilju osiguranja financijskih sredstava za sufinanciranje Grada Donjeg
Mihljca troškova projekta iz Programa IPA IIIc „Nastavak izgradnje infrastrukture u
Industrijskoj zoni Janjevci“ pokrenut će se postupak javne nabave za zaduživanje
Grada Donjeg Miholjca kod financijskih institucija – banaka.
Javna nabava će se provesti za zaduživanje u iznosu 1.500.000,00 kuna
glavnice s pripadajućom kamatom.
Rok otplate kredita je od 10 do 15 godina.

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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124.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-06/13-01/3
URBROJ: 2115/01-01-13-2
D.Miholjac, 15. srpnja 2013.

Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donji Miholjac" br. 3/09, 7/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 2.
sjednici održanoj dana 15. srpnja 2013. godine donosi

Z AKLJUČAK
I.
Prihvaća se informacija gradonačelnika o imenovanju članova Skupštine KG
„Park“ d.o.o. Donji Miholjac.

II.

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.

Strana 275.

125.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 021-06/13-01/1
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 24. lipanj 2013. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Grada Donjeg
Miholjca («Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca» broj 3/09, 7/09 i 2/13),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Skupštine KG «Park» d.o.o. Donji Miholjac
I.
U Skupštinu KG «Park» d.o.o. Donji Miholjac, kao predstavnici Grada Donjeg
Miholjca, imenuju se:
- Darko Mikić, zamjenik gradonačelnika, iz Donjeg Miholjca, Kralja
Tomislava 5,
- Josip Adamović, iz Rakitovice, Glavna 60.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku“ Grada Donjeg Miholjca.

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

Službeni glasnik br. 6/13.

Strana 276.

126.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-03/13-01/9
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 12. srpanj 2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 12. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se zamolba obveznika Banda Stevan, OIB-18120112868 iz Donjeg
Miholjca, Sajmište 4 za otpis dijela duga s naslova nepodmirene komunalne naknade
za neizgrañeno grañevinsko zemljište u Gundulićevoj ulici broj 65/b, Donji Miholjac u
iznosu od 1.140,43 kunu, a zbog nastupanja zastare za gore spomenuto
potraživanje.

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

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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127.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-03/13-01/10
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 12. srpanj 2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 12. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se zamolba obveznika Banda Stevan, OIB-18120112868 iz Donjeg
Miholjca, Sajmište 4 za otpis dijela duga s naslova nepodmirene komunalne naknade
za stambeni prostor na adresi S. Sajmište 4, Donji Miholjac u iznosu od 538,31 kunu,
a zbog nastupanja zastare za gore spomenuto potraživanje.
II.
Izvršenje ove odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti, Odsjeku za financije Grada Donjeg Miholjca.

III.

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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128.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-03/13-01/11
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 11. srpanj 2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 11. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se zamolba obveznika ðurišić Milana, OIB-93498791278 iz Svetog
ðurña, A. Radića 14 za otpis duga s naslova nepodmirene komunalne naknade za
stambeni prostor na adresi Antuna Radića 14, Sveti ðurañ u iznosu od 1.021,15
kuna, a zbog nastupanja zastare za gore spomenuto potraživanje.

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

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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129.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-03/13-01/12
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 11. srpanj 2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 11. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se zamolba Ivane Knežević, roñene Pavlović iz Podravske
Moslavine, J.J. Štrosmajera 35, zakonske nasljednice iza pokojnog obveznika
Pavlović Stjepana iz Podravske Moslavine, Dravska 29 za otpis dijela duga s naslova
nepodmirene komunalne naknade za stambeni prostor na adresi Kolodvorska 62,
Donji Miholjac u iznosu od 3.225,80 kuna, a zbog nastupanja zastare za gore
spomenuto potraživanje.
II.
Izvršenje ove odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti, Odsjeku za financije Grada Donjeg Miholjca.

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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130.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-03/13-01/13
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 11. srpanj 2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 11. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se zamolba obveznika Lalić Mare, OIB-85822385000 iz Donjeg
Miholjca, I. Gundulića 84, za otpis duga s naslova nepodmirene komunalne naknade
za stambeni prostor na adresi Ivana Gundulića 84, Donji Miholjac u iznosu od
1.008,00 kuna, a zbog nastupanja zastare za gore spomenuto potraživanje.

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

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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131.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-03/13-01/16
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 11. srpanj 2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 11. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se zamolba obveznika „Kockica“ trgovina i usluge, vlasnik Daria
Miščević, Našice, Sportska 20, za otpis duga s naslova nepodmirene komunalne
naknade za poslovni prostor na adresi Kolodvorska 8, Donji Miholjac u iznosu od
257,96 kuna zbog nastupanja zastare za gore spomenuto potraživanje.

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

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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132.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-03/13-01/17
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 11. srpanj 2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 11. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se zamolba obveznika Došen Zlatka, OIB-44420469304, iz Donjeg
Miholjca, S. Sajmište 1, za otpis duga s naslova nepodmirene komunalne naknade
za stambeni prostor na adresi S. Sajmište 1, Donji Miholjac u iznosu od 438,90 kuna
i za stambeni prostor na adresi Kolodvorska 81, Donji Miholjac u iznosu od 239,22
kune, zbog nastupanja zastare za gore spomenuta potraživanja.

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

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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133.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-03/13-01/18
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 11. srpanj 2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 11. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se zamolba supruge Kovač Ljubice u ime pokojnog obveznika Kovač
Ivana, Jozinog iz Rakitovice, Venoseva 14, za otpis duga s naslova nepodmirene
komunalne naknade za stambeni prostor na adresi Venoseva 14, Rakitovica u iznosu
od 983,73 kune zbog nastupanja zastare za gore spomenuto potraživanje.

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

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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134.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-03/13-01/19
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 11. srpanj 2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 11. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se zamolba obveznika Pančić Branka, OIB-02747803305 iz
Golinaca, Braće Radića 2, za otpis dijela duga s naslova nepodmirene komunalne
naknade za stambeni prostor na adresi Braće Radića 2, Golinci u iznosu od 1.247,76
kuna, kao i za otpis dijela duga pokojne majke Pančić Evice, Nikoline, roñene
Kusturić, s naslova nepodmirene komunalne naknade za stambeni prostor na adresi
Braće Radića 8, Golinci u iznosu od 1.497,13 kuna, a zbog nastupanja zastare za
gore spomenuta potraživanja.
II.
Izvršenje ove odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti, Odsjeku za financije Grada Donjeg Miholjca.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca".

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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135.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-03/13-01/20
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 11. srpanj 2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 11. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se zamolba obveznika Iliescu Georgha, OIB-54794701296 iz Donjeg
Miholjca, Mihanovićeva 51, za otpis duga s naslova nepodmirene komunalne
naknade za stambeni prostor na adresi Mihanovićeva 51, Donji Miholjac u iznosu od
1.026,96 kuna zbog nastupanja zastare za gore spomenuto potraživanje.

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

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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136.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-03/13-01/21
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 12. srpanj 2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 12. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se zamolba obveznika Majstorović Stjepana, OIB-67081525087 iz
Rakitovice, Glavna 77 za otpis dijela duga s naslova nepodmirene komunalne
naknade za stambeni prostor na adresi Glavna 77, Rakitovica u iznosu od 924,04
kune, a zbog nastupanja zastare za gore spomenuto potraživanje.

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

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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137.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-03/13-01/22
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 17. srpanj 2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 17. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se zamolba obveznika Vuković Darka, OIB-25161736381 iz Donjeg
Miholjca, Kralja Držislava 2 za otpis dijela duga s naslova nepodmirene komunalne
naknade za stambeni prostor na adresi Kralja Držislava 2, Donji Miholjac u iznosu od
67,80 kuna, a zbog nastupanja zastare za gore spomenuto potraživanje.

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

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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138.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-03/13-01/25
URBROJ: 2115/01-03-13-02
Donji Miholjac, 19. srpanj 2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca" br. 3/09 i 7/09) i članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnoj naknadi
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 5/00, 10/01, 02/03, 11/05 i 02/06),
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dana 19. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se zamolba obveznika Horvat Franje iz Donjeg Miholjca,
Gundulićeva ulica broj 89 za otpis dijela duga s naslova nepodmirene komunalne
naknade za stambeni prostor na adresi Gundulićeva ulica broj 89, Donji Miholjac u
iznosu od 1.153,68 kuna, a zbog nastupanja zastare za gore spomenuto
potraživanje.

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

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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139.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 121-07/13-01/1
URBROJ: 2115/01-03-13-1
D.Miholjac, 17. srpnja 2012.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ br. 3/09, 7/09 i 2/13) a u svezi članka 57. Kolektivnog ugovora za
službenike i namještenike u Gradskoj upravi Grada Donjeg Miholjca, („Službeni
glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 4/13.) gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca
donosi

ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora službenicima i
namještenicima Gradske uprave Donji Miholjac za 2013. godinu u iznosu od
1.800,00 kuna neto.
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 danom donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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140.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-01/13-01/3
URBROJ: 2115/01-03-13-4
Donji Miholjac, 14. lipnja 2013.

Na temelju članka 30., stavak 2. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 31. Statuta
Grada Donjeg Miholjca ( “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” broj 3/09, 07/09 i
02/13), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

RJEŠENJE
I.
Potvrñuje se imenovanje Damira Šiplike iz Donjeg Miholjca, u zvanju inžinjer
zaštite od požara na dužnost “Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji
Miholjac“ po Odluci o imenovanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Donji Miholjac, Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Miholjac od 24.02.2013.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu s danom donošenja I objavit će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca.”

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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141.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-01/13-01/3
URBROJ: 2115/01-03-13-5
Donji Miholjac, 14. lipnja 2013.

Na temelju članka 17., stavak 4. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 31. Statuta
Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” broj 3/09, 07/09 i
02/13 ), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

RJEŠENJE
I.
Potvrñuje se imenovanje Damira Šiplike iz Donjeg Miholjca, u zvanju inžinjer
zaštite od požara na dužnost “Zapovjednika Vatrogasne zajednice Donji Miholjac “ po
Odluci o imenovanju zapovjednika Vatrogasne zajednice Donji Miholjac, Vatrogasna
zajednica Donji Miholjac od 21.03.2013.

II.

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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142.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-01/13-01/3
UR.BROJ: 2115/01-03-13-6
Donji Miholjac, 14. lipnja 2013.

Na temelju članka 17., stavak 4. Zakona o vatrogastvu ( “ Narodne novine “
broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 31. Statuta
Grada Donjeg Miholjca ( “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” broj 3/09, 07/09 i
02/13 ), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

RJEŠENJE
I.
Potvrñuje se imenovanje Željka Stanića iz Črnkovaca na dužnost
“dozapovjednika Vatrogasne zajednice Donji Miholjac“ po Odluci o imenovanju
zapovjednika Vatrogasne zajednice Donji Miholjac, Vatrogasna zajednica Donji
Miholjac od 21.03.2013., na vrijeme od 4 godine.

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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143.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-01/13-01/3
URBROJ: 2115/01-03-13-7
Donji Miholjac, 14. lipnja 2013.

Na temelju članka 30., stavak 2. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 31. Statuta
Grada Donjeg Miholjca ( “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” broj 3/09, 07/09 i
02/13), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

RJEŠENJE
I.
Potvrñuje se imenovanje Željka Stanića iz Črnkovaca,
“Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Črnkovci.

na dužnost

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu s danom donošenja I objavit će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca.”

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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144.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-01/13-01/3
URBROJ: 2115/01-03-13-8
Donji Miholjac, 14. lipnja 2013.

Na temelju članka 30., stavak 2. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 31. Statuta
Grada Donjeg Miholjca ( “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” broj 3/09, 07/09 i
02/13), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

RJEŠENJE
I.
Potvrñuje se imenovanje Milana Lukačevića iz Podravskih Podgajaca, na
dužnost “Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podravski Podgajci “.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu s danom donošenja I objavit će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca.”

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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145.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-01/13-01/3
URBROJ: 2115/01-03-13-11
Donji Miholjac, 14. lipnja 2013.

Na temelju članka 30., stavak 2. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 31. Statuta
Grada Donjeg Miholjca ( “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” broj 3/09, 07/09 i
02/13), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

RJEŠENJE
I.
Potvrñuje se imenovanje Roberta Otta iz Rakitovice,
“Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rakitovica“.

na

dužnost

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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146.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-01/13-01/3
URBROJ: 2115/01-03-13-12
Donji Miholjac, 14. lipnja 2013.

Na temelju članka 30., stavak 2. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 31. Statuta
Grada Donjeg Miholjca ( “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” broj 3/09, 07/09 i
02/13), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

RJEŠENJE
I.

Potvrñuje se imenovanje Željka Petrovića iz Miholjačkog Poreča, na dužnost
“Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Miholjački Poreč“.

II.

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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147.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-01/13-01/3
URBROJ: 2115/01-03-13-13
Donji Miholjac, 14. lipnja 2013.

Na temelju članka 30., stavak 2. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 31. Statuta
Grada Donjeg Miholjca ( “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” broj 3/09, 07/09 i
02/13), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

RJEŠENJE
I.

Potvrñuje se imenovanje
Marka Horvata iz Golinaca, na dužnost
“Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Golinci“.

II.

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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148.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 214-01/13-01/3
URBROJ: 2115/01-03-13-14
Donji Miholjac, 14. lipnja 2013.

Na temelju članka 30., stavak 2. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 31. Statuta
Grada Donjeg Miholjca ( “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” broj 3/09, 07/09 i
02/13), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

RJEŠENJE
I.
Potvrñuje se imenovanje
Zrinka Miličića iz Radikovaca, na dužnost
“Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Radikovci“.

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

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

Službeni glasnik br. 6/13.
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zapovjednika DVD Golinci

297

Rješenje o imenovanju Zrinka Miličića iz Radikovaca na
dužnost zapovjednika DVD Radikovci

298.

………………………………………..

IZDAJE:

Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
Glavni i odgovorni urednik: Melita Grüll, univ.spec.admin.publ.
Godišnja pretplata iznosi 300,00 kuna
Uplata se vrši na broj računa: HR7425000091808600006
Proračun Grada Donjeg Miholjca
ŠIFRA: HR21 7803 + matični broj
sa naznakom za: “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca"

