
Z A P I S N I K  
 

sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 30. listopada 
2015. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 09,00 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Ivana Kožića, KLASA: 021-05/15-01/12, URBROJ: 2115/01-01-15-01 od 23. 
listopada 2015. godine. 
 Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Anica Sabo, Ivan Knežević, Nedeljko 
Kovačić, Josip Adamović, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Vlatko Mikolašević, Željko 
Macanić, Koviljka Šrajer, Tihana Trcović i Damir Kupanovac. 
 Izostanak nisu opravdali: Stanislav Bogdanić i Zlatka Krip. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Darko Mikić, zamjenik gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca, Sanja 
Hatvalić, pročelnica Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene 
djelatnosti i stručne poslove, Goran Mataija, pročelnik Upravnog odjela za proračun i 
financije, Dragana Pnjak direktorica KG Park d.o.o. Donji Miholjac, Daniel Rušanac, 
direktor Doroslova d.o.o. Donji Miholjac, Domagoj Pavin, voditelj računovodstva u 
Doroslovu d.o.o. D.Miholjac, Valent Poslon direktor Miholjačkog poduzetničkog 
centra, Lokalne razvojne agencije Donji Miholjac i novinar Radia Donji Miholjac. 
 Zapisničar je Silvija Stojić stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove.  .  
 Ovjerovitelji zapisnika su: Koviljka Šrajer i Tihana Trcović. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 19. sjednicu Gradskog 
vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano 
odlučivanje. Predlaže dnevni red kao u sazivu za sjednicu. Postavlja upit za izmjenu i 
dopunu dnevnog reda.  
 Gosp. Željko Macanić predlaže izmjenu dnevnog reda i nadopunom 3., 4. i 5. 
točke s izvješćima MPC-a, Radia i Doroslova da se mogu postavljati pitanja i za 
2015. godinu odnosno da se doda na svaku točku „i informacija za 2015. godinu“. 
 Gña. Sanja Hatvalić iznosi da je ovo usvajanje godišnjih izvješća koja su 
poduzeća bila dužna predati ove godine od 30.04. za 2014. godinu. Ovo nije bilo 
predviñeno u dnevnom redu. Ne zna koliko direktori imaju podataka trenutno o 
nečemu za što se danas nisu pripremili. 
 Gosp. Željko Macanić iznosi da će se onda postavljati pitanja pod točkom 2. ili 
se dozvoljava da se postavljaju pitanja pod 3., 4. i 5. točkom. To ništa neće remetiti 
samo dodati informacija o poslovanju.  
 Gña. Sanja Hatvalić utvrñuje da KG Park ni nema na dnevnom redu izvješće 
jer je bilo na prošloj sjednici. 
 Budući nije bilo drugih prijedloga za izmjenu dnevnog reda predsjednik 
Gradskog vijeća daje predloženi dnevni red kao u sazivu za ovu sjednicu na 
glasovanje. Konstatira nakon provedenog glasovanja da je jednoglasno usvojen 
slijedeći: 
 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice  
      Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
  2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 
          3. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća o  
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      radu MPC-a Lokalne razvojne agencije d.o.o.  
      Donji Miohljac za 2014. godinu 
                 IZVJESTITELJ: Valent Poslon  
 

4. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća neovisnog  
    revizora i Financijskog izvještaja za 2014. godinu Doroslov d.o.o. 
    Donji Miholjac 

          IZVJESTITELJ: Daniel Rušanac 
 

5. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća o poslovanju 
    Radia Donji Miholjac d.o.o. za 2014. godinu 

          IZVJESTITELJ: Vladimir Perković 
 
  6. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu 
      gradonačelnika Grada donjeg Miholjca za razdoblje od 01.  
      siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine. 
         IZVJESTITELJ: Zoran Kovač 
 

7.  Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za  
     obračun plaća službenika i namještenika 

           IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
  8.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  
       komunalnom redu 
           IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
  9. Donošenje godišnjeg Plana davanja koncesija iz područja  
      komunalnih djelatnosti i energetike za 2016. godinu 
      IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 
 
  10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i  
        imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Donjeg  
        Miholjca. 
 

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz  
  zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća sa izmjenom nazočnosti 
  gosp. Damira Kupanovca umjesto gñice. Tihane Trcović, ispravak 
  na opravdani izostanak gosp. Josipa Adamovića, te na stranici 5. 
  izvoda ispraviti iskaz gosp. Mikolaševića koji je rekao kako    

bi bilo u redu tražiti stanje stoke za pašnjake. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gña. Anica Sabo postavlja pitanje  
  ulične rasvjete u Rakitovici, budući se djeca vraćaju u 18 sati iz  
  škole, pitanje dimnjačarske službe, jer grañani ne znaju kome se  
  trebaju obratiti i što je s parkom gdje suho drveće još uvijek nije  
  skinuto treću zimu, a o sadnji novoga moli gradonačelnika da  
  kaže nekoliko riječi. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je ovog proljeća  
  HEP skinuo rasvjetna tijela s kuća, postavio stupove i nije  
  izmjestio rasvjetna tijela s kuća na te stupove. Nakon razgovora  
  u HEP-u došlo se do zaključka da se na nekoliko stupova u  
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  Glavnoj ulici postavi nekoliko rasvjetnih tijela i da ih se priključi 
  na električnu energiju. Na pitanje dimnjačarske službe moli  
  direktora Doroslova da odgovori. Što se tiče parka ima dosta  
  biljki koje su osušene i oboljele. Dobivene su ponude za izmjenu 
  biljaka, ali bez nadzora Konzervatorskog odjela iz Osijeka ne  
  smije se ništa raditi. Iduće godine će se dio tog zelenila zamijeniti 
  za što je potrebno izdvojiti minimalno 100.000 kn  
  Gosp. Daniel Rušanac iznosi da se svaki grañanin može javiti  
  u Doroslov u vezi čišćenja dimnjaka i dobit će točne upute.  
  Gña. Koviljka Šrajer postavlja pitanje ureñenja fasade na bivšoj 
  apoteci u Kolodvorskoj ulici i na starom hotelu te postavljanje  
  električne energije u Industrijskoj zoni. 
  Gosp. Zoran Kovač iznosi što se tiče električne energije i ponudama 
  od strane HEP-a koje su bile potpuno neprihvatljive za Grad  
  Jučer je Grad dobio ponudu koju može preuzeti obvezu na sebe 
  da ne ugrozi likvidnost proračuna. 
  Gña. Sanja Hatvalić odgovara da bivša ljekarna ima 4 ili 5 suvlasnika 
  odnosno sada 3 suvlasnika. Komunalni redar uputio je dopis i  
  obaviješteni su da će se to urediti o njihovom trošku putem treće  
  osobe. Kazna im se može napisati samo za javnu površinu. Stari  
  hotel ima novog vlasnika i može se utjecati ukoliko pada fasada na 
  javnu površinu a da li će urediti ili neće izloge njihovo je privatno  
  vlasništvo i Grad na to ne može utjecati. 
  Gosp. Željko Macanić da tu ima još prostorija, gdje je bilo Borovo, 
  pa knjižara i gdje žive ljudi, prostor knjižnice koji nisu ureñeni.  
  Gosp. Josip Adamović iznosi da bi trebalo snimati pitanja i  
  prijedloge vijećnika preko medija kako bi ljudi bili informirani. 
  Podržava gñu. Sabo za rasvjetu u Rakitovici i moli da se ubrza  
  sa postavljanjem javne rasvjete. Ukazuje na velike rupe kod  
  trgovine u Rakitovici gdje ide vodovod, puno ljudi prolazi jer  
  je tamo trgovina i čekaonica za autobuse te moli da se isto sanira 
  što prije. Navodi da je potrebno staviti ogledala na izlazu Glavne  
  ulice prema glavnoj cesti jer je bilo već i par prometnih nezgoda. 
  Iznosi da nisu bili zadovoljni sa zimskom službom jer je nedopustivo 
  da ralica proñe do kraja sela i okreće se i digne ralicu do izlaza 

na glavnu cestu. Problem je kada se mimoilaze dva auta i moli  
da se to riješi.  

  Gña. Sanja Hatvalić iznosi da je najmanji problem kupiti ogledala. 
  Potrebno je napraviti studiju, dobiti ocjenu opravdanosti i ocjenu  
  policije jer sustav tako funkcionira.  
  Gosp. Ivica Čupić iznosi da ima privatnih vlasnika kuća po Miholjcu 
  kojima su dvorišta neuredna i prave probleme susjedima te bi se  
  tu nešto trebalo poduzeti. Zabranjen je odstrjel lisica a ova situacija 
  sada to zahtijeva.  
  Gña. Sanja Hatvalić iznosi da je stvar susjeda koji treba tužiti za  
  ometanje posjeda i to nije stvar Grada.  
  Gosp. Ivica Čupić postavlja pitanje postavljanja pješačkog prijelaza  
  izmeñu bloka Vladimira Nazora preko Lisinske u Zrinsku ulicu  
  budući je velika frekvencija djece iz osnovne i srednje škole.  
  Gña. Sanja Hatvalić iznosi da Grad nije donio odluku niti da se  
  dozvoljava niti da se zabranjuje odstrjel lisica. Radilo se o mjeri  
  Ministarstva poljoprivrede koje je bilo na snazi radi sprječavanja  
  širenja bjesnoće i Grad se priključio toj mjeri te je uvedena naknada. 
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  Sada se prešlo drugom pristupu borbe protiv bjesnoće, bacaju se  
  mamci koji sadrže cjepivo i Ministarstvo poljoprivrede je svojom  
  odlukom ukinulo tu mjeru. Grad je slijedom toga ukinuo subvenciju. 
  Gña. Anica Sabo ističe da je populacija lisica se povećala i trebalo  
  zbog ugrožavanja stanovništva tu mjeru opet uvesti.  
  Gosp. Željko Macanić navodi da bi trebalo napraviti pristup cesti  
  Rudinama-Zabara na glavnom putu gdje prestaje asfalt prema Dravi. 
  To je put koji je bio 10 m a sada je 3 metra i prigovor poljoprivrednika 
  je velik. Moli da Grad napiše dopis da se malčerom proñe i dio drveća 
  i trave da se strojno napravi.  
  Postavlja pitanje gosp. Poslonu budući su akcijske grupe odradile  
  svoj posao što je sa dokumentom Programa razvoja Grada 2015-2020. 
  Nadalje, moli pročelnike da dostave što prije informaciju o stanju  
  dugova u Gradu, sukladno Zakonu o zaštiti informacija.  Smatra  
  da je stagnacija Grada iz tih razloga.  
  Gosp. Valent Poslon odgovara da je Strategija spremna za slijedeću 
  fazu i pripremljen je kompletan dokument. U studenom će pozvati  
  predsjednike akcijskih grupa da se pripremi materijal i na tom nivou  
  da se provede rasprava. Nakon toga bi taj dokument trebao doći na 
  Gradsko vijeće. Priprema tog dokumenta traje dugo iz razloga  
  usaglašavanja sa županijskom strategijom. 
  Gña. Sanja Hatvalić iznosi da ne zna hoće li gosp. Macanić biti  
  zadovoljan informacijom koju će dobiti jer upravu obvezuje Zakon 
  o zaštiti osobnih podataka.  
  Gosp. Damir Kupanovac nije zadovoljan odgovorom za odstrjel  
  lisica.  
  Gña. Sanja Hatvalić iznosi da kada je država ukinula mjeru  
  odstrjela lisica zbog suzbijanja bjesnoće tada je i Grad ukinuo istu. 
  Gosp. Damir Kupanovac postavlja pitanje što učiniti da se ta mjera 
  ponovno uvede. 
  Gña. Sanja Hatvalić iznosi da bi se moglo pisati Ministarstvu  
  poljoprivrede ali bi morali imati mjerljive podatke. 
  Gosp. Damir Kupanovac postavlja pitanje do kada ćemo biti gluhi 
  na primjedbe grañana i to ne samo Grada nego i prigradskih naselja. 
  Potrebno je donijeti odluku da se to inicira i kako se to zakonski može 
  riješiti. 
  Gña. Sanja Hatvalić iznosi da je potrebno prvo nazvati veterinarsku  
  stanicu da vidi kakva je situacija i da li ide odstrjel lisica i dalje. Nisu 
  sigurno zakonom zaštićene i potrebno je vidjeti kakva ograničenja  
  postoje za odstrjel. Do sada u Gradu niti jedan grañanin nije prijavio 
  da postoji problem sa lisicama kao niti predsjednici mjesnih odbora. 
  Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje da li je nastao problem  
  ukidanjem isplate 100 kn po lisici. Velike su štete napravljene zadnje 
  3 godine otkad je to ukinuto za taj beznačajni novac. Mjera je dobra 
  za lovce a i za Grad. Postavlja pitanje postavljanja električne energije 
  u Industrijskoj zoni jer zna da su neki gospodarstvenici zbog toga  
  nepovratno izgubljeni a neki će pretrpjeti štetu od koje se neće tako 
  lako oporaviti. Moli gradonačelnika objašnjenje o čemu se tu zapravo 
  radi. Nadalje postavlja pitanje što se radi u Podpanju? Boji se da će  
  žica istjerati predatore ravno grañanima u dvorišta. Postavlja pitanje 
  zašto se Dječji vrtić Pinokio nije javio za posao u Magadenovcu koji 
  ima kvalitetne ljude i kapacitete. Ističe da je nečuveno da netko  
  skine javnu rasvjetu prije dvije godine i ne stavi novu. Da li su  
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  uopće ovlašteni skinuti jedno rasvjetno tijelo a ne postaviti drugo? 
  Trebali su onda ostaviti staru rasvjetu dok nisu u mogućnosti  
  postaviti novu.  
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da dovoñenje struje 
  u jedan dio industrijske zone nije bio moguć jer je HEP ponudio  
  ugovor koji Gradu totalno neprihvatljiv jer bi doveo Grad u stanje 
  otežane tekuće likvidnosti i kao takvog ga nije mogao prihvatiti, da 
  se u roku 3 mjeseca 1.300.000,00 kn s PDV-om isplati HEP-u za  
  taj posao. Poduzetnicima je prezentiran problem i upitani su tko 
  zaista ima namjeru platiti zakup struje za svoje objekte tada je  
  ostalo na spisku 4-5. Ostali su pokazali odmah rezervu vidjevši  
  uvjete koje je HEP prezentirao i rekli da bi ušli u taj program  
  ali isto ovisi o programu ruralnog razvoja, a HEP-u je bilo  
  potrebno odmah dati novce. Grad stavlja u proračun već dvije 
  godine program ruralnog razvoja a natječaji nisu krenuli još uvijek 
  što ovisi o razgovorima s Europskom unijom i natječajima. Grad 
  je tražio rješenja jer je ostao bez 1.300.000 kn izvornih prihoda 
  ove godine temeljem izmjena Zakona o porezu na dohodak da  
  se ovo pitanje riješi što prije. Ne želi povući niti jedan potez koji 
  bi doveo u pitanje stanje tekuće likvidnosti Grada. Funkcija Grada 
  je izgradnja nogostupa, javne rasvjete, izgradnja cesta npr. u  
  Kačićevoj ulici. Drugo pitanje koje se odnosi na Potpanj iznosi da 
  je županijska agencija dobila projekt preko Europske unije i  
  provodi projekt u smjeru čišćenja Potpanja od svega što postoji i 
  samim tim stvaranja uvjeta da ne bude žarište dogañanja o  
  kojima se priča. Za pitanje Dječjeg vrtića u Magadenovcu postavit 
  će pitanje ravnateljici. Što se tiče Rakitovice ističe da HEP nije pod 
  ingerencijom gradonačelnika, što rade, kada dolaze i skidaju rasvjetu. 
  Taj problem će biti riješen.  
  Gosp. Stjepan Viduka ističe da nije normalno da netko skine javnu  
  rasvjetu koju je Grad platio. Oni mogu imati stav kakav hoće no  
  Grad mora razgovarati jer očito nije bilo komunikacije. Postavlja  
  pitanje gosp. Perkoviću da li snima pitanja vijećnika ili samo odgovore? 
  Gosp. Perković odgovara da nije zapisničar i ne snima sve. 
  Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje da li će ići emisija vijećnička  
  pitanja ili ne? Te emisije je bilo i sada je više nema.  
  Gosp. Vlatko Mikolašević ističe da je gña. Koviljka postavljala pitanja 
  još 2013. godine oko zgrada u centru grada. Zanima ga koliko je  
  komunalni redar napisao kazni povodom toga što je nešto palo sa  
  zgrada ili što se nešto nije napravilo, da li je uopće ikakav zahtjev  
  poslan da se takva situacija riješi? Problem struje u zoni je velik. 
  Svi se slikaju u zoni povodom izbora, a problem se razvlači godinu 
  dana i puno je mjesta zbog toga izgubljeno. Smatra da se trebaju  
  poduzeti sve mjere kako bi se to riješilo. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da Grad ima problema 
  s tekućom likvidnosti i na rubu je izdržljivosti. Svaki dan je borba  
  sa raspodjelom sredstava za plaćanje obveza. Došao je prijedlog 
  od HEP-a koji je sada prihvatljiv i realan te će se taj problem riješiti. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević odgovara da nema većih prioriteta od  
  stvaranja radnih mjesta u ovom gradu. Smatra da nema nikoga tko 
  će se priključiti na struju a da to neće platiti i gradonačelnik je to 
  krivo rekao. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da nije u pravu jer  
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  nije upoznat s tijekom razgovora i situacijom.  
  Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje koji su to ključni projekti  
  za koje je dan novac? Moli gradonačelnika da ih nabroji. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je na svečanoj  
  sjednici povodom dana Grada iscrpno govorio o kojim se projektima 
  radi: obveza izrade projektno-tehničke dokumentacije za izradu  
  biciklističke staze koja će se riješiti sa susjednim gradovima u  
  Republici Mañarskoj – natječaj prekogranične suradnje; sanacija 
  i rekonstrukcija domova po prigradskim naseljima; projekt izgradnje 
  novog doma u Podgajcima; projekt izgradnje nerazvrstanih cesta; 
  projekt izgradnje svlačionica u Svetom ðurñu; projekt izgradnje  
  mrtvačnice; projekt obnove javne rasvjete u Vukovarskoj ulici; izrada 
  Prostornog plana. 
  Gosp. Stjepan Viduka iznosi da je sugerirao ne ulazak u neke projekte 
  koji nisu potrebni. Smatra da je bilo načina  i rješenja da se neke stvari 
  kvalitetno odrade jer vrijeme ističe ili je isteklo za pojedine investicije.  
  Navodi da je bespotrebno raditi projekt biciklističke staze kada se  
  promet izmjesti s izgradnjom obilaznice.  
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ističe da je ova izjava potpuno  
  kontradiktorna trendu u Hrvatskoj u smislu razvoja biciklizma i  
  povezivanja sa susjednim gradovima. Navodi da je gosp. Viduka 
  kada je bio gradonačelnik imao svoje prioritete koje je potpuno  
  legitimno provodio. Ova koalicija je smatrala da je ovaj projekt 
  hvale vrijedan i da bi ga trebalo pripremiti za realizaciju s  
  europskim fondovima. Svakom je jasno da se ne mogu raditi  
  projekti po naruždbi kada se otvori natječaj i onda bi mogli s  
  pravom zamjeriti kada ne bi imali projekt.  
  Gosp. Ivan Knežević postavlja pitanje da li se mogu iznaći kakva  
  sredstva iz Županije jer je i Županiji bitno otvaranje 100-200 mjesta 
  u Miholjcu kao i državi? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da Županija sufinancira  
  izgradnju infrastrukture u Industrijskoj zoni i vjeruje da će pomoći. 
  Gña. Anica Sabo moli da se poravna kružni tok na zaobilaznici jer 
  je to ruglo. Zna da je to stvar Hrvatskih cesta ali gradonačelnik je  
  prvi čovjek Grada i treba inzistirati da to lijepo izgleda.  
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ističe da je isticao taj problem 
  u razgovoru s Hrvatskim cestama. Osigurao je nešto bitnije i to je  
  prijelaz preko Mihanovićeveve u pravcu šume jer se morao raditi  
  novi projekt i napravit će taj prijelaz. 
  Gosp. Stjepan Viduka ističe da je tijekom prošle godine Osječko- 
  baranjska županija dobila na račun 83 milijuna kuna po osnovi tužbe 
  za zakup poljoprivrednog zemljišta, prodaje i koncesije. Župan je  
  jedan dio toga novca oročio i ponaša se kao bankar. Velike su potrebe 
  ne samo grada nego i ostalih sredina i da se iz tih sredstava nije  
  moglo pomoći gradu? Novac je trebalo vratiti tamo gdje je nastao. 
  Na njegovo postavljeno pitanje odgovoreno je da je to rasporeñeno  
  po županijskom proračunu. Kada gradonačelnik bude sa županom 
  neka pomogne u tome dijelu i da financiraju ono za što se svi skupa 
  dolaze slikati. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač navodi da ne može ulaziti u odluke 
  koje su donešene na Županijskoj skupštini i smatra da ovaj dodatak  
  nije uopće primjeren niti korektan. 
  Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje koliko je sredstava od Županije 
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  dano za industrijsku zonu u zadnje 3 godine? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ističe da nisu samo davali sredstva 
  za industrijsku zonu nego i za druge projekte. Dobiveno je 400.000 kn 
  i pročelnik može reći koji su projekti u pitanju.    
  Gña. Dragana Pnjak napušta rad sjednice u 10,22 sati. 
    
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju Izvješća o radu MPC-a Lokalne razvojne agencije d.o.o. 
  Donji Miholjac za 2014. godinu. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju Izvješće neovisnog revizora i Financijskog izvještaja 
  za 2014. godinu Doroslov d.o.o. Donji Miholjac 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda sa 2 glasa suzdržan donesen je  
  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Radia Donji Miholjac 
  d.o.o. za 2014. godinu. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda sa 3 glasa protiv i 1 glasom suzdržan 
  donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika 
  Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 1. siječnja 2015. do  
  30. lipnja 2015. godine. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 
  namještenika. 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  izmjenama Odluke o komunalnom redu. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda jednoglasno je donesen Plan davanja 
  koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i energetike za  
  2016. godinu. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju zapovjedništva  
  civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad Gradskog vijeća u 12,18 sati.  
  
  
  

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1.  Koviljka Šrajer  

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj. 
   
  2. Tihana Trcović  
 
 
 


