
 Z A P I S N I K 
 

sa 2.    sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 15. srpnja  2021. godine 
u velikoj dvorani Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1. Donji Miholjac, s početkom u 17,00 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća Dražena Trcović 
KLASA: 021-05/21-01/8, URBROJ: 2115/01-01-21-01 od 08. srpnja 2021. godine. 
 Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Tomislav Špoljarić, Vedran Aladić, Zvonimir 
Falamić, Mladen Loina, Dražen Trcović, Josip Lukačević, Petar Dobi, Hrvoje Pleša, Dalibor 
Stanković, Vatroslav Šrajer, Igor Gavranović, Igor Čupić.   
 Sjednici su nazočili: Goran Aladić, gradonačelnik Grada D.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 Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac, Anela Šovagović, direktorica 
Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac, Vlado 
Perković, direktor Radia Donji Miholjac, Danijel Šimunović, vlasnik portala 
www.miholjština.info, Snježana Fridl, novinarka Glasa Slavonije Osijek. 
 Sjednici je nazočna jedna građanka Grada Donjeg Miholjca. 
 Zapisničar je Silvija Stojić, stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca. 
 Ovjerovitelji zapisnika su:  Igor Čupić i Hrvoje Pleša. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović otvara 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Donjeg Miholjca, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano 
odlučivanje. Predlaže dnevni red kao u sazivu za 2. sjednicu Gradskog vijeća. Postavlja upit da 
li ima prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda? 
 Mladen Loina predlaže izmjenu dnevnog reda i to da iza 7. točke dnevnog reda ubaci se 
nova točka 8. dnevnog reda „Rasprava o oslobađanju plaćanja priključka za vodu za građane 
Grada Donjeg Miholjca“. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović predlaže, budući je potrebno pripremiti 
predloženu točku dnevnog reda, da se ista raspravi pod 2. točkom dnevnog reda, pitanja, 
prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika.  
 Mladen Loina odustaje od prijedloga za novu točku dnevnog reda. 
 Predsjednik Gradskog vijeća daje predloženi dnevni red na glasanje. Konstatira, nakon 
provedenog glasovanja, da je jednoglasno usvojen slijedeći  
 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Gradskog 
vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 

2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 

3. Donošenje program mjera za poticanje rješavanja  
                                    stambenog pitanja mladih osoba na području  
                                    Grada Donjeg Miholjca u 2021. godini  
   IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 
 

4. Donošenje Programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na 
području grada Donjeg Miholjca u 2021. godini  
IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 
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5. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za zakup javne 
površine za 2021. godinu 
IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 

 
6. Donošenje Odluke suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja 

dječjeg  vrtića u Rakitovici“ na  području Grada Donjeg Miholjca 
IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 
 

7. Donošenje Odluke suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 
„Rekonstrukcija društvenog doma u Golincima“ na  području Grada 
Donjeg Miholjca  
IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 
 

8. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za statut i poslovnik  
IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 

 
9. Donošenje Odluke o osnivanju imenovanju Odbora za financije i 

proračun  
IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 

 
10. Donošenje Odluke o osnivanju  i imenovanju Odbora za predstavke i 

pritužbe 
IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 
 

11. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za dodjelu javnih 
priznanja 
IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 

 
12. Donošenje Odluke o osnivanju  i imenovanju Povjerenstva za davanje u 

zakup i prodaju nekretnina 
IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 
 

13. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog 
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 

 
14. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac 
IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 
 

15. Donošenje Odluke o određivanju potpisnika financijskih dokumenata 
IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 

 
 

RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika sa  
  Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća Grada Donjeg  



 3

Miholjca moli predstavnike medija da u potpunosti prenose pitanja, prijedloge i 
odgovore sa sjednica Gradskog vijeća kako bi građani imali što bolju sliku 
događanja na sjednicama Gradskog vijeća. 
Mladen Loina postavlja pitanje potpunog financiranja uvođenja vode u 
obiteljske kuće od strane Grada Donjeg Miholjca za domaćinstva koja još 
nemaju gradsku vodu te postavlja pitanje može li to gradski proračun podnijeti. 
Nadalje, postavlja pitanje kada će se riješiti smrad koji se širi iz bioelektrane. 
Iznosi da je prikupljeno više od 1.800 potpisa građana za prestanak rada 
bioelektrane što je poslano svim državnim institucijama. Također navodi da 
građani traže odgovore na slijedeća pitanja: Tko, kada i zašto i za koliko je dio 
zemljišta iz industrijske zone prepisao kao privatno vlasništvo i gdje je taj 
novac? Drugo, je li slučajno koji otpad završio na našem smetlištu? Treće, kada 
je zadnji puta rađena analiza podzemnih voda, Četvrto, traže da Miholjački 
vodovod daje javna izvješća. Peto, zašto Grad ne pođalje analizu tla na svoj 
trošak odmah uz ogradu, ako ne može iz kruga tvrtke? Šesto, zašto službe ne 
zatraže analizu tla u krugu firme? Sedmo, zašto Grad ne zatraži ponovno 
mjerenje štetnih tvari u zraku i to onoliko koliko zakon nalaže? Osmo, zašto nije 
bilo obilaska postrojenja buudći su građani bili pozvani na isti obilazak? 
Gradonačelnik, Goran Aladić pozdravlja sve nazočne i iznosi da ne može 
odgovoriti na prvo pitanje zato što nema precizne podatke koje trebaju dati 
stručne službe kako bi se vidjelo koliki je broj ljudi koji još uvijek nema pitku 
vodi i koliko bi se moglo izdvojiti sredstava za tu namjenu. Nadalje, što se tiče 
smrada koji se širi gradom navodi da je Grad učinio sve u svojoj moći da se 
spriječi daljnje dovoženje smeća koji je uzrok smrada u bioelektrani. 
Kontaktirane su sve službe, no bioelektrana i dalje radi. Grad je dostavio 
Državnom inspektoratu i svim nadležnim službama zahtjev za postupanje protiv 
ovakvog rada tvrtke VDM energija i prestanka rada. Nada se da će se uskoro 
ova situacija riješiti. 
Vatroslav Šrajer pozdravlja sve nazočne i čestita gradonačelniku na još jednom 
mandatu. Navodi da Grad sa smradom koji se širi iz bioelektrane nema nikakve 
veze. Iznosi da bi grupa koja provodi prosvjede to morala znati. Grad nema 
nikakvu moć odlučivanja u ovom slučaju. Iznosi da se osobno odazvao na 
prosvjed i javno govorio te zamolio saborsku zastupnicu Vesnu Vučemilović da 
otvori tu temu u Saboru. U sve je uključeno i Ministarstvo zdravstva jer je 
ugroženo zdravlje građana kao i Ministarstvo poljoprivrede jer u jednom 
trenutku može biti sve preneseno na zemlju koja se obrađuje. Moli predsjednika 
Gradskog vijeća da iznese sve poznate činjenice o ovom problemu.  
Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović navodi da ga je gđa. Stanić 
obavijestila kako se u ovo pitanje trebaju uključiti Ministarstvo poljoprivrede i 
Ministarstvo zdravstva te će prikupiti određene podatke i uputiti dopis svim 
relevantnim institucijama. Dopis će biti upućen svim inspekcijama, Ministarstvu 
zdravstva i Ministarstvu poljoprivrede kako bi se ovaj problem što prije riješio. 
Vedran Aladić navodi da gradski vijećnici nemaju veze sa smradom ali 
predstavljaju građane Grada Donjeg Miholjca i kao takvi imaju odgovornost 
reagirati kako bi zaštitili građane.  
Mladen Loina iznosi da je bitna vertikala u vlasti što znači da postoje vijećnici 
u Županiji koji u suradnji sa županom mogu kontaktirati državni inspektorat. 
Postavlja pitanje gradonačelniku kako funkcionira tvrda kohabitacija sa 
oporbom jer je ista izgubila 6 puta izbore, a dogovorili su da će voditi Grad iako 
su i ovaj puta izgubili izbore. 
Gradonačelnik, Goran Aladić iznosi da očekuje suradnju na projektima i u svim 
stvarima, a kako će se stvari odvijati to će se vidjeti. 
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Igor Gavranović predlaže održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća 
povodom problema smrada u Donjem Miholjcu. 
Vatroslav Šrajer vraća se na pitanje vertikale i iznosi da je za sve što se po tome 
pitanju moglo napraviti u Donjem Miholjcu bio zaslužan njegov pokojni otac 
Eduard Šrajer. Što se tiče tvrde kohabitacije iznosi da su gospodin Loina i 
gospodin Falamić i dalje članovi Hrvatske narodne stranke, a nalaze se na 
Nezavisnoj listi Goran aAladića. Stranku je napustila samo Darija Kovačević. 
Iznosi da će podržati svaki dobar prijedlog bez obzira koja stranka ga predlaže, 
te će glasati po svojoj savjesti. 
Mladen Loina iznosi informacije iz 1997. godine o osnivanju HNS-a u Donjem 
Miholjcu te da je u toj stranci bio od osnutka. Navodi da biološka crta Eduarda 
Šrajera postoji u Vatroslavu Šrajeru, ali nema trenutno nikakve veze sa 
politikom koju on sada provodi. Otišao je iz stranke i ne zna zašto ga nisu 
ispisali. Svoje dostojanstvo neće nikada prodati te neće biti više niti u jednoj 
stranci. Moli da se prijašnja politika HNS-a ne povezuje s ovim što se danas radi. 
Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović moli da se govornica ne koristi u 
svrhe osobnih i političkih prepucavanja te da ovo vijeće bude konstruktivno. 
Vatroslav Šrajer ističe da će se boriti za ovaj grad svojom glavom. Nikada 
nikome nije bio dužan niti će biti. 
Vedran Aladić moli predsjednika Gradskog vijeća da ne dozvoli širenje rasprava 
u krivom smjeru jer nema namjeru sjediti i slušati politikanstva i stvari koje 
nemaju veze s vezom. 
Igor Gavranović moli da se komentira prijedlog o tematskoj sjednici Vijeća 
povodom pitanja smrada u Donjem Miholjcu. 
Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović smatra da se treba razgovarati o 
temama koje se tiču ovoga grada i građana. Moli stručne službe da se svima 
pošalje Poslovnik o radu Gradskog vijeća kako bi ubuduće znali koliko se može 
raspravljati o pojedinoj temi kako se ne bi išlo u širinu. Postavlja pitanje 
gradonačelniku u svezi k.č.br. 1124/11 zemljišta z akoje je dano pravo građenja 
tvrtki MOGA d.o.o. u svrhu izgradnje objekta. Nakon 6 mjeseci nije se ni 
započelo s izgradnjom. Da li je sve napravljeno po zakonu i da li je tu zaštićen 
interes Grada? Ako je nekretnina prodaja, zanima ga po kojoj cijeni. 
Gradonačelnik, Goran Aladić odgovara da je zemljište prodano po cijeni po 
kojoj je bilo i licitirano, a svi detalji o ovome bit će dostavljeni predsjedniku 
Gradskog vijeća u pisanom obliku. 
Dalibor Stanković postavlja pitanje izgradnje potpornog zida na groblju u 
Svetom Đurđu jer i nakon 4 godine postavljanja toga pitanja isto još nije 
izgrađeno. Nadalje, postavlja pitanje vlasništva ceste na ulazu u prigradsko 
mjesto Sveti Đurađ gdje je izgrađeno 40-50 kuća a koje još uvijek nemaju asfalt. 
Grdonačelnik, Goran Aladić odgovara da se na dokumentaciju za potporni zid 
čekalo 3 godine zbog problema sa zemljom, ispitivanja tla i sl. te će se ubrzo to 
riješiti. Što se tiče vlasništva ulice zatraženo je od Ministarstva državne imovine 
da se izda dozvola za izgradnju ceste i to neće biti problem. 
Josip Lukačević postavlja pitanje kada će se raspisati javni natječaj za odabir 
izvođača radova za urešenje zajedničkog groblja Miholjački Poreč-Radikovci. 
Također postavlja već 4 godine pitanje uređenja autobusne stanice u 
Miholjačkom Poreču kao i otresnica, odnosno uređenja poljskih puteva. 
Zahvaljuje na realizaciji projekta izgradnje nogostupa u Miholjačkom Poreču, 
Golincima i Radikovcima. 
Gradonačelnik, Goran Aladić iznosi da je projekata puno te da postoje prioriteti 
i sredstva o kojima se vodi računa i kojima se pokrivaju ti projekti. Za groblje je 
ove godine dobivena građevinska dozvola, za autobusne stanice dogovarane su 
iste priče kao i sa stanicama u Rakitovici. Budući je taj dio na Hrvatskim cestama 
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njihov direktor je obećao za ovu godinu da bi išlo projektiranje i vjerojatno da 
bi iduće godine stavili u proračun Hrvatskih cesta da se to napravi. Što se tiče 
otresnica ide se u obnovu otresnica i poljskih puteva te nakon Poreča krenuti će 
se na izradu nogostupa u Donjem Miholjcu. 
Hrvoje Pleša postavlja pitanje da li postoji garantni rok za cestu Rakitovica-Sveti 
Đurađ koja je izgrađena prije 3 godine a u potpunosti se raspala, te u kojoj je 
fazi nastavak izgradnje mjesnog doma u Rakitovci? 
Gradonačelnik, Goran Aladić odgovara da će stručne službe dobiti nalog, 
utvrditi stanje ceste Rakitovica-Sveti Đurađ te vidjeti uvjete pod kojima je ista 
izgrađena, a što se tiče mjesnog doma u Rakitovici kreće se prvo od obnove 
krovišta te će se ići tijekom narednih mjeseci u javnu nabavu za sve ostalo što 
slijedi. 
Igor Gavranović iznosi da već treći puta postavlja pitanje tematske sjednice o 
smeću i smradu u Donjem Miholjcu. Što se tiče Poslovnika o radu Vijeća isti 
nije donesen. 
Sanja Hatvalić, pročelnica Upravnog odjela odgovara da Poslovnik o radu 
Gradskog vijeća postoji i objavljen je na stranicama Grada Donjeg Miholjca. 
Igor Gavranović iznosi da je isti mogla podijeliti na prvoj sjednici Gradskog 
vijeća. 
Sanja Hatvalić, pročelnica Upravnog odjela odgovara da se sve odluke Gradskog 
vijeća objavljuju na web stranici i dostupne su svima na uvid. 
Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović iznosi što se tiče tematske sjednice 
povodom neugodnih mirisa koji se šire Donjim Miholjcem ispitat će sve 
relevantne institucije koje su ovdje predložene da sudjeluju na tematskoj sjednici 
i vijećnici će o tome biti na vrijeme obaviješteni. 

 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća Grada Donjeg 

Miholjca, Dražen Trcović predlaže slijedeći amandman na program mjera za 
poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području grada Donjeg 
Miholjca u 2021. godini: „Članak 6. mijenja se i glasi: „Financijska pomoć po 
ovoj mjeri može se odobriti podnositelju zahtjeva koji je napravio priključak na 
vodovodnu, plinsku ili električnu mrežu nakon 01. prosinca 2020. godine, a 
računi za radove i materijal su plaćeni do dana podnošenja zahtjeva. Po ovoj 
mjeri može se ostvariti najviše 8.500,00 kuna uz dokaz o plaćanju s time da se 
iznos 8.500,00 kuna raspodjeljuje na načinda se najviše 2.500,00 kuna moće 
dobiti za priključak na plinsku mrežu, najviše 2.500,00 kuna za električnu 
mrežu, a za priključak na vodovodnu mrežu može se dobiti potpuni iznos troška 
priključka. Ukoliko se podnosi zahtjev samo za plin ili samo za struju ili samo 
za vodu ne može se dobiti više od 2.500,00 kuna po pojedinoj vrsti priključka 
za plin i struju neovisno što je preostalo još sredstava do 8.500,00 kuna, a za 
priključak vode može se dobiti kompletan iznos cijene priključka na vodovodnu 
mrežu. Potpora je jednokratna i ne može se kombinirati s drugim potporama iz 
ovog programa.“ 

 Nakon provedenog glasovanja konstatira da je amandman prihvaćen sa 7 
glasova za i 6 glasova suzdržani. Daje na glasovanje Program mjera za poticanje 
rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Grada Donjeg Miholjca 
u 2021. godini sa usvojenim amandmanom, te nakon provedenog glasovanja 
konstatira da je Program donesen sa 11. glasova za i 2 glasa suzdržan. 

 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program mjera za poticanje 

razvoja poduzetništva na području Grada Donjeg Miohljca u 2021. godni. 
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Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o oslobađanju od 
plaćanja zakupnine za zakup javne površine za 2021. godinu. 

 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o davanju 

suglasnosti za ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića u Rakitovci“ na 
području Grada Donjeg Miholjca. 

 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o davanju 

suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u 
Golincima“ na području Grada Donjeg Miholjca. 

 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda utvrđen je prijedlog članova Odbora za statut i 

poslovnik od strane Komisije za izbor i imenovanja kako slijedi: za predsjednika 
Dražen Trcović, za članove Josip Lukačević i Vatroslav Šrajer.  

 Nenad Perić predlaže kandidate za isti Odbor: za predsjednika Dražena 
Trcovića, za članove Mladena Loinu i Vatroslava Šrajera. 

 Predsjednik Gradskog vijeća predlaže da se glasa samo o jednom članu koji se 
ne poklapa s prijedlogom Odbora za statut i poslovnik, a to je Mladen Loina. 
Kandidatura Mladena Loine podržana je s 5 vijećnika za i 8 suzdržani. 
Predsjednik Gradskog vijeća prvo daje na glasovanje prijedlog Nenada Perića te 
nakon provedenog glasovanja konstatira da prijedlog nije prošao sa 6 glasova za 
i 7 protiv. Daje na glasovanje prijedlog Komisije za izbor i imenovanja te 
konstatira nakon provedenog glasovanja da je prijedlog usvojen sa 7 glasova za 
i 6 protiv, te dasu u Odbor za statut i poslovnik izabrani za predsjednika Dražen 
Trcović, za članove Josip Lukačević i Vatroslav Šrajer. 

 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda Komisija za izbor i imenovanja predložila je 

kandidate za članove Odbora za financije i proračun: za predsjednika Josipa 
Lukačevića, za članove Petra dobija, Dalibora Stankovića, Vatroslava Šrajera i 
Igora Čupića. 

 Nenad Perić predlaže ispred Nazavisne liste Gorana Aladića za članove Odbora 
za financije i proračun: za predsjednika Igora Čupića, za članove Tomislava 
Špoljarića, Josipa Lukačevića, Vatroslava Šrajera i Igora Gavranovića. 

 Predsjednik Gradskog vijeća predlaže glasovanje o kandidaturi za Tomislava 
Špoljarića i Igora Gavranovića. Daje prijedlog kandidature Tomislava 
Špoljarića na glasovanje. Konstatira da prijedlog nije prošao sa 6 glasova za i 7 
suzdržani. Daje prijedlog kandidature za Igora Gavranovića. Konstatira da 
prijedlog nije prošao sa 6 glasova za i 7 suzdržani. Daje na glasovanje prijedlog 
Komisije za izbor i imenovanja da se u Odbor za financije i proračun imenuju 
za predsjednika Josip Lukačević, za članove Petar Dobi, Dalibor Stanković, 
Vatroslav Šrajer i Igor Čupić. Konstatira da je priejdlog usvojen sa 7 glasova za 
i 6 protiv.  

 Vedran Aladić smatra da je presedan da se niti jedan član iz redova nezavisne 
liste niti druge liste ne može predložiti u odbore i komisije nego su svi izabrani 
po prijedlogu HDZ-a. Poziva sve članove nezavisne liste da napuste ovu 
sjednicu. Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednicu napustili članovi 
Nezavisne liste Gorana Aladića: Mladen Loina, Nenad Perić, Vedran Aladić, 
Zvonimir Falamić, Tomislav Špoljarić u 18,48 sati. 

 Sjednicu je napustio i gradonačelnik Goran Aladić. 
 Igor Gavranović također smatra da je ovakav rad vijeća neprimjeren te napušta 

rad sjednice u 18,48 sati. 
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Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda Komisija za izbor i imenovanja predlaže u Odbor 
za predstavke i pritužbe za predsjednika Vatroslava Šrajera, za članove Mladena 
Loinu i Hrvoja Plešu. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
Točka 11.  Pod točkom 11. dnevnog reda Komisija za izbor i imenovanja predlaže u Odbor 

za dodjelu javnih priznanja za predsjednika Igora Čupića, za članove Marka 
Prusinu, Meliju Vidaković, Darka Šiklušića, Stjepana Birovića, Anelu 
Šovagović i Vatroslava Šrajera. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda Komisija za izbor i imenovanja predlaže u 

Povjerenstvo za davanje u zakup i prodaju nekretnina za predsjednika 
Vatroslava Šrajera, za članove Dražena Trcovića, Igora Čupića, Hrvoja Plešu i 
Petra Dobia. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda Komisija za izbor i imenovanja predlaže u 

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za 
predsjednika Zorislava Vidakovića, za članove Igora Čupića, Marka Milevoja, 
Dalibora Stankovića, Dianu Šverer, Kseniju Smrekar i Petra Dobia. Prijedlog je 
jednoglasno usvojen. 

 
Točka 14. Pod točkom 14. dnevnog reda Komisija za izbor i imenovanja predlaže za 

članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji miholjac Dražena 
Trcovića, Petra Dobia, Hrvoja Plešu i Josipa Lukačevića. Prijedlog je 
jednoglasno usvojen. 

 
Točka 15. Pod točkom 15. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o određivanju 

potpisnika financijskih dokumenata i to Goran Aladić, Dražen Trcović, Igor 
Čupić i Vatroslav Šrajer. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 18,54 sati. 
 
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Igor Čupić  

 
 
 
 

2.  Hrvoje Pleša 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Dražen Trcović 

 


