
Našu školu vrlo je jednostavno pronaći. 

Iz pravca Osijeka - istočni ulazak u grad: 

Kada dođete nekim cestovnim prijevoznim sredstvom u Donji Miholjac iz pravca Osijeka tada 

na istočnom ulasku u grad trebate proći pokraj Industrijske zone Janjevci, a zatim pokraj 

benzinske postaje tvrtke INA. Prateći glavnu prometnicu s desne strane naići će te na 

pogone tvrtke Limex, a dvjestotinjak metara iza tih pogona naići će te s lijeve strane na 

Srednju školu Donji Miholjac. 

Iz pravca Našica - južni ulazak u grad: 

Kada uđete u grad prometnicom iz pravca Našica trebate doći do glavnog prometnog 

raskrižja sa semaforima u središtu Donjeg Miholjca. Na raskrižju trebate skrenuti desno 

prema Osijeku. Tada prvo s lijeve strane nailazite na prekrasan dvorac u kojem je smještena 

Gradska uprava Donjeg Miholjca, zatim s desne strane nailazite na trgovački centar Lidl, a 

dvjestotinjak metara iza Lidla, s desne strane naići će te na Srednju školu Donji Miholjac. 

Iz pravca Slatine - zapadni ulazak u grad: 

Kada uđete u grad prometnicom iz pravca Slatine trebate doći do glavnog prometnog 

raskrižja sa semaforima u središtu Donjeg Miholjca. Na raskrižju trebate produžiti ravno 

prema Osijeku. Tada prvo s lijeve strane nailazite na prekrasan dvorac u kojem je smještena 

Gradska uprava Donjeg Miholjca, zatim s desne strane nailazite na trgovački centar Lidl, a 

dvjestotinjak  metara iza Lidla, s desne strane naići će te na Srednju školu Donji Miholjac. 

Iz pravca Republike Mađarske - sjeverni ulazak u grad: 

Kada uđete u grad od graničnog prijelaza s Republikom Mađarskom trebate prvo proći pokraj 

ribnjaka, zatim pokraj prekrasnog gradskog perivoja i tako doći do glavnog prometnog 

raskrižja sa semaforima  u središtu Donjeg Miholjca. Na raskrižju trebate skrenuti lijevo 

prema Osijeku. Tada prvo s lijeve strane nailazite na prekrasan dvorac u kojem je smještena 

Gradska uprava Donjeg Miholjca, zatim s desne strane nailazite na trgovački centar Lidl, a 

dvjestotinjak  metara iza Lidla, s desne strane naići će te na Srednju školu Donji Miholjac. 

Ako dolazite u grad javnim autobusnim prijevozom možete iz pravca Osijeka sići s autobusa u 

neposrednoj blizini škole, a ako dolazite iz drugih pravaca trebate doći na autobusni 

kolodvor. Od kolodvora trebate krenuti prema središtu grada i kada dođete do raskrižja sa 

semaforima trebate skrenuti u ulicu desno. Proći će te pokraj dvorca, zatim pokraj 

trgovačkog centra Lidl i nakon dvjestotinjak metara naići će te na zgradu srednje škole. 

Posjetite nas i dobro došli! 

 


