
          REPUBLIKA  HRVATSKA 
   OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 
            GRAD DONJI MIHOLJAC 
              GRADONAČELNIK 

 

Na temelju članka  17. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“ br. 11/15. i 12/15.- ispravak) i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13., 1/18. i 1/20.), a u svezi 
s člankom 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br.79/07., 
113/08., 43/09 i 130/17.) , gradonačelnik  Grada Donjeg Miholjca donosi 

 

ODLUKU 
O ORGANIZACIJI RADA GRADSKE UPRAVE GRADA DONJEG MIHOLJCA 
ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE 

VIRUSOM SARS-CoV-2 

I. 

Ovom Odlukom uređuje se organizacija rada u  upravnim odjelima gradske uprave Grada 
Donjeg Miholjca za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-
CoV-2. 

S ciljem prevencije širenja  virusa SARS-CoV-2  i  sprečavanja izlaganja rizicima zaraze, rad 
upravnih tijela Grada Donjeg Miholjca privremeno će se organizirati s ograničenim brojem 
službenika i namještenika koji  moraju biti nazočni na svojim radnim mjestima, a de se pri tome 
ne ugrozi obavljanje poslova u okviru samoupravnog djelokruga Grada Donjeg Miholjca i 
poslova državne uprave povjerenih Gradu na temelju zakona. 

Odluka se ne primjenjuje na članove stožera civilne zaštite i na ovlaštene osobe stožera civilne 
zaštite. 

II. 

U upravnim odjelima Grada Donjeg Miholjca obavljat će se samo nužni i neodgodivi poslovi. 

Pročelnici upravnih  odjela  utvrdit će nužne i neodgodive poslove i broj službenika i 
namještenika potrebnih za njihovo obavljanje (u daljnjem tekstu: nužno osoblje) u svom odjelu. 

Prilikom utvrđivanja liste nužnog osoblja vodit će se kriterijima nužnosti i kriterijima rizičnosti 
pod uvjetom da se uz primjenu tih kriterija može organizirati rad i uredno obavljanje poslova 
iz stavka  2.  točke I.  i stavka 2.  ove točke.  

Pri utvrđivanju rasporeda rada službenika i namještenika koji će posao obavljati na radnom 
mjestu treba voditi računa o zaštiti rizičnih skupina  zaposlenika ( kroničnih bolesnika, 
zaposlenika starijih od 60 godina, zaposlenika s malom djecom i zaposlenika koji skrbe o 
starijim članovima obitelji). 
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III. 

Rad upravnih odjela Grada Donjeg Miholjca organizirat će se u dvije skupine nužnog osoblja 
(TIM 1. i TIM 2.), koje će neovisno jedna o drugoj osigurati kontinuirano obavljanje poslova. 

Skupine nužnog osoblja izmjenjivat će se svaka dva dana, a radni prostor će se između dvije 
smjene dezinficirati. 

IV. 

Rad od kuće organizirat će se gdje je to moguće. 

Službenici i namještenici koji neće obavljati posao na radnom mjestu kao nužno osoblje 
obvezni su rad obavljati kod kuće radnim danom u propisano radno vrijeme na način i pod 
uvjetima koje utvrdi čelnik tijela odlukom.  

Otkazuju se sastanci ili se organiziraju putem korištenja tehnologije za održavanje sastanaka na 
daljinu.  

Otkazuju se službena putovanja, osim prijeko potrebnih. 

V.  

Prilikom organiziranja poslova  i rasporeda službenika i namještenika sukladno ovoj Odluci, 
može se omogućiti i korištenje slobodnih dana i neiskorištenog godišnjeg odmora za 2019. 
godinu.  

VI. 

Za vrijeme trajanja epidemije tijela gradske  uprave neće neposredno raditi sa strankama, osim 
ako je to nužno zbog specifičnog djelokruga pojedinih tijela, te su dužna na svojim mrežnim 
stranicama objaviti upute građanima za obraćanje tijelima elektroničkim putem, te brojeve 
telefona na kojima će moći ostvariti kontakt sa službenicima. 

VII. 

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

KLASA: 030-02/20-01/3 
URBROJ: 2115/01-03-20-1 
Donji Miholjac,  23. ožujka 2020. 

                                                                                                             GRADONAČELNIK:  
Goran Aladić, dipl.oec.,v.r. 

 

 


