
I Z V O D    I Z    Z A P I S N I K A 
 

sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 16. rujna  2021. godine u 
velikoj dvorani Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1. Donji Miholjac, s početkom u 18,00 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća Dražena Trcović 
KLASA: 021-05/21-01/10, URBROJ: 2115/01-01-21-01 od 10. rujna 2021. godine. 
 Sjednici su nazočni: Tomislav Špoljarić, Mladen Loina, Dražen Trcović, Josip 
Lukačević, Petar Dobi, Hrvoje Pleša, Dalibor Stanković, Vatroslav Šrajer, Igor Čupić.   
 Izostanak nisu opravdali: Vedran Aladić, Zvonimir Falamić, Nenad Perić i Igor 
Gavranović. 
 Sjednici su nazočili: 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, Ivan Pobi, direktor Doroslov d.o.o. Donji Miholjac, Vlado 
Perković, direktor Radia Donji Miholjac, Danijel Šimunović, vlasnik portala 
www.miholjština.info. 
 Sjednici je nazočno dvoje građana Grada Donjeg Miholjca. 
 Zapisničar je Silvija Stojić, stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca. 
 Predsjednik Gradskog vijeća predlaže za ovjerovitelje zapisnika Dalibora Stankovića i 
Tomislava Špoljarića. Daje predložene ovjerovitelje zapisnika na glasovanje. Konstatira da su 
jednoglasno izabrani Dalibor Stanković i Tomislav Špoljarić. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović otvara 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Donjeg Miholjca, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano 
odlučivanje. Predlaže dopunu dnevnog reda  i to 13. točku koja glasi: Donošenje Odluke o 
prodaji  k.č.br. 1115 etažna cjelina 3. u k.o. Donji Miholjac. Radi se o dijelu Borova koji je bio 
u natječaju i prošao proceduru propisanu pravilnicima i zakonima te zbog što ranijeg stavljanja 
u funkciju zbog kupca da se što prije riješi kupoprodaja te čestice. Postavlja pitanje da li ima 
još prijedloga za nadopunu dnevnog reda. Budući nije bilo više prijedloga za izmjenu ili dopunu 
dnevnog reda daje predloženu nadopunu na glasovanje. Konstatira, nakon provedenog 
glasovanja, da je nadopuna dnevnog reda jednoglasno usvojena. Nadalje predlaže dnevni red 
kao u sazivu za ovu sjednicu s usvojenom nadopunom dnevnog reda točke 13. Donošenje 
Odluke o prodaji k.č.br. 1115 etažna cjelina 3. u k.o. Donji Miholjac. Konstatira nakon 
provedenog glasovanja da je jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D N E V N I    R E D: 
 
   1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća  
      Grada Donjeg Miholjca 
 
  2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 
  3. Donošenje Zaključka povodom Izvješća o radu Miholjačkog 
      poduzetničkog centra – Lokalne razvojne agencije d.o.o. 
      Donji Miholjac 
      IZVJESTITELJ: Anela Šovagović 
 
  4. Donošenje Zaključka povodom Financijskog izvještaja i  
      Izvještaja neovisnog revizora za 2020. godinu Miholjačkog 
      vodovoda d.o.o. Donji Miholjac 
     IZVJESTITELJ: Dragana Pnjak 
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  5. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Donjeg 
    Miholjca za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  
    2021. godine 
    IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija 
 
6. Donošenje Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog 
    vijeća Grada Donjeg Miholjca 
    PREDLAGATELJ: Vatroslav Šrajer, vijećnik 
 
7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada  
    Donjeg Miholjca za 2021. godinu 
    a) Zlatne plakete – Grb Grada Donjeg Miholjca 
    b) Pečata Grada Donjeg Miholjca 
    IZVJESTITELJ: Igor Čupić 
 
8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad  
    političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću  
    Grada Donjeg Miholjca za razdoblje lipanj-prosinac 
    2021. godine 
    IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
9. Donošenje Odluke o nadoknadi putnih troškova redovnih 
    učenika srednjih škola u školskoj godini 2021/2022. 
    IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
10. Donošenje IV. izmjena i dopune Urbanističkog plana  
      uređenja naselja Donji Miholjac 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
11. Donošenje IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
      Grada Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
12. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u  
      projekt „Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma 
      u Golincima“ na području Grada Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
13. Donošenje Odluke o prodaji k.č.br. 1115 etažna cjelina 
      3. u k.o. Donji Miholjac 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 

 
 

RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika sa  
  2. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca.  
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda Petar Dobi postavlja pitanje stručnoj službi Grada 

Donjeg Miholjca da li će se urediti ili izgraditi nova pješačka staza od benzinske  
postaje do poduzetničkog centra. 

  Vatroslav Šrajer postavlja pitanje zašto Stožer civilne zaštite nije formirao krizni 
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  stožer povodom neugodnih mirisa koji se šire Gradom Donji Miholjac. 
  Postavlja pitanje tko vodi Stožer civilne zaštite. Saznao je da je gospodin 
  Pobi novi načelnik Stožera civilne zaštite te mu postavlja pitanje što je  
  sa zagađenjem rijeke Karašice i pomora ribe. 
  Ivan Pobi odgovara da nije bio spreman na postavljenu funkciju te je prihvatio 
  tu obvezu kada nitko drugi to nije htio. Proučio je sve što kao načelnik Stožera 
  smije i mora te izvješćuje sve nazočne da nema nikakve mogućnosti nešto  
  napraviti ni po pitanju onečišćenja Karašice ni po pitanju neugodnih mirisa 
  koji se šire gradom. Stožer ne može nikoga kazniti ili  zabraniti rad. Najviše 
  što su mogli je izdavanje preporuke za ne korištenje vode u rijeci Karašici 
  putem Radia Donji Miholjac. Na sve zatražene izvještaje od inspekcija nikada 
  nisu dobili niti jedan odgovor. Pojašnjenje koja su dobivena zbog zagađenja  

rijeke Karašice je košenje trave po najvećim vrućinama, koja je ušla u vodu i  
izazvala fermentaciju  tako da je riba ostala bez kisika.  
Što se tiče neugodnih mirisa nisu poduzimani nikakvi koraci jer je Grad poduzeo  
sve što je u njegovoj moći  da istraži nepravilnosti rada bioplinskog postrojenja. 
Prije neugodnih mirisa, kao direktor poduzeća, razgovarao je sa predstavnicima  
njihovog postrojenja o preuzimanju biološkog otpada. No budući je došlo do ove 
situacije odustao je od te opcije. 

  Stožer civilne zaštite ne može nikome ništa zabraniti, ne može nikoga  
  zatvoriti, niti im uzeti dozvolu, znači mogu tražiti samo izvještaje, analize jer 
  ne raspolaže niti ikakvim sredstvima kako bi mogao sanirati nastalu štetu.  
  Gradonačelnik je učinio sve što je mogao, aktivirao inspekcije, učinjena su 
  ispitivanja kvalitete zraka i sve što se moglo te se ide i dalje. Više se ne vozi 
  smeće izvana, nego se osjeti silaža koju ovih dana voze poljoprivrednici. 
  Vatroslav Šrajer zahvaljuje gospodinu Pobiu na objašnjenju i ne sviđa mu 
  se izjava da surađuju sa biopostrojenjem oko preuzimanja biološkog otpada 
  jer su svi svjedoci da to smrdi. Ponovno pita zašto nije oformljen krizni  
  stožer jer načelnik takvog kriznog stožera može direktno surađivati sa 
  USKOK-om, DORH-om i imati direktni kontakt s medijima. Ljudi u Donjem  
  Miholjcu nemaju vremena jer se neugodni miris osjeti jako i potrebno je 
  što prije reagirati.  
  Ivan Pobi iznosi da ne zna da li može osnovati krizni stožer jer nije stigao 
  do kraja proučiti Zakon o civilnoj zaštiti. Što se tiče suradnje sa VDM  
  energijom bili su u fazi razgovora o prijemu biološkog otpada kada se  
  otpad bude počeo razdvajati po kantama. Kada se prikupi biootpad mora se 
  negdje predati ili bioplinskom postrojenju ili u kompostanu a najbliža  
  kompostana je u Osijeku. Budući ovdje smrdi morat će se voziti u Osijek. 
  Mladen Loina iznosi da je mjesto načelnika Stožera otvoreno ako ga  
  gospodin Šrajer želi preuzeti. Uvijek svi traže od nekog drugog učiniti  
  nešto ili prebacivati krivnju za ono što se ne može očito učiniti. Oni koji 
  su promijenili dozvole za rad od njih se trebaju tražiti odgovori. Grupa  
  građana pita, preko gospodina Loine, zašto se izbjegava tematska sjednica  

Gradskog vijeća po pitanju neugodnih mirisa u Donjem Miholjcu. Da li se od  
ikoga zatražilo mišljenje, odgovori na pitanja po tom pitanju neugodnih mirisa  
jer se očito izbjegava tematska sjednica Gradskog vijeća. 

  Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović odgovara da se tematska  
  sjednica ne izbjegava nego je još sve u fazi ispitivanja. U srpnju je zatražio 
  informacije, prepiske gradonačelnika nadležnim institucijama i čekaju se  
  odgovori. Čim svi podaci budu došli može se održati sjednica. Gospodin 
  Loina postavio je 8 pitanja gradonačelniku koji nije odgovorio niti na  
  jedno pitanje. Moli da se strpi i da će čim se prikupe svi podaci održati  
  tematsku sjednicu po pitanju neugodnih mirisa na području Grada Donjeg 
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  Miholjca. 
  Mladen Loina je zadovoljan da se nešto radi i nešto organizira ali sve ide  
  presporo. Tri mjeseca već smrdi a nema datuma tematske sjednice. Možda 
  prestane i smrdjeti dok se prikupe svi podaci. Postavlja pitanje zašto nema 
  gradonačelnika na sjednici Gradskog vijeća? Da li je predsjednik Gradskog 
  vijeća dogovorio sa gradonačelnikom sjednicu? Iznosi kako se vidi koliko 
  predsjednik Gradskog vijeća brine o suradnji gradonačelnika i Gradskog vijeća. 
  Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović iznosi da će uputiti pitanja 

stručnim službama. Za komunikaciju s gradonačelnikom iznosi da nema razloga  
za zabrinutost jer su do sada komunicirali na istoj razini, te se nada da će 
ubuduće to biti na boljem nivou. 
Mladen Loina iznosi da nije zadovoljan odgovorom jer je opet dobio hipotetski 
odgovor da će tematska sjednica biti a i neće biti. Donose se samo protokolarne 
odluke a Vijeće nije ovom Gradu zaradilo niti jednu kunu. Nesuradnja s 
gradonačelnikom je katastrofa za Grad.  
Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović iznosi da ne bi više dužio raspravu 
jer ako netko nije riješio problem za koji je plaćen onda ne mogu očekivati od 
njega da za mjesec dana isti riješi.  Iznosi kada bude imao relevantne informacije 
održati će tematsku sjednicu, a za daljnju raspravu oko ovoga više nema smisla.  

 Vatroslav Šrajer ne slaže se sa gospodinom Loinom da se nije napravilo ništa,  
 jer je stalno u Miholjcu a trebao je biti na više poslovnih putovanja. Iznosi da je 
 neshvatljivo da gradonačelnik nije prisutan sjednici te da on osobno ima dobru 
 komunikaciju sa predsjednikom Gradskog vijeća i gradonačelnikom.  

Vatroslav Šrajer postavlja pitanje uređenja igraonice za pse u Vukovarskoj 9. 
gdje već postoje neke sprave za pse no prostor nije ograđen niti uređen.  
Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović odgovara da to jedan dobar  
prijedlog te sugerira stručnim službama da se isti prijedlog prenese Upravnom 
odjelu za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove. 
Smatra da je potrebno prije dolaska zime prioritet odraditi uređenje prometnica 
vezano uz sigurnost u prometu jer ima puno udarnih rupa po Miholjcu i to treba 
svakako riješiti.  
Hrvoje Pleša pita gospodina Loinu što znači izjava i na koga se odnosi: „Jer 
njima nije u interesu“.  
Mladen Loina odgovara da se odnosi na vijećnike HDZ-a i njihova dva žetončića 
u vijeću. 
Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović moli gospodina Mladena Loinu 
da ne vrijeđa gradske vijećnike.  
Mladen Loina iznosi da je uobičajeni izraz „žetončić“ jer se može pročitati na 
bilo kojem portalu i novinama. Žetončići su oni koji su kupljeni, odnosno u 
nekakvim pregovorima i računaju na nekakve ustupke od vladajuće stranke. 
Iznosi da se termin kupljeni ne stavi u zapisnik. Iznosi da se zna tko ima vlast u 
Osječko-baranjskoj županiji i pita da li se ima snage nazvati Županijski ured u 
hijerarhiji i reći da ovdje smrdi cijeli grad te da se to riješi. Da je to neka njegova 
stranka riješio bi to odmah. Skakao bi po stolovima i stolicama da se taj problem 
riješi.  
Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović moli da se izbjegavaju politička 
prepucavanja.  
Vatroslav Šrajer osobno je uvrijeđen, a smatra i da je gospodin Igor Čupić 
uvrijeđen, izjavom koju je izrekao čovjek kojeg zna 30 godina i koji vrlo dobro 
zna da se njega ne može kupiti. Njemu su njegovi roditelji, baka osigurali sve. 
Iznosi da ga gospodin Loina vrijeđa i na društvenim mrežama. Što se tiče 
vertikala u vlasti smatra da Nezavisna lista Gorana Aladića ima opasnu 
vertikalu, ravnatelje osnovne škole, dječjeg vrtića i srednje škole s njegove liste 
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jer ima ljudi koji bi nešto rekli, a ne smiju jer imaju malu djecu u vrtiću, osnovnoj 
i srednjoj školi. Na društvenoj mreži gospodin Loina izjavio je da svaki dan Grad 
košta 50.000,00 kuna jer se ništa ne radi. To je na godišnjoj razini iznos od 
18.000.000,00 kn. Moli da mu objasni kako to Gradsko vijeće šteti ovom Gradu 
na dnevnoj razini. 
Tomislav Špoljarić moli da se ne govori o ljudima kojih ovdje danas nema 
gospodinu Nenadu Perići i Vedranu Aladiću i koji nisu ljudi koji zabranjuju 
svojim zaposlenicima niti bilo kome da nešto govore javno. Smatra da su to 
pošteni i čestiti ljudi. Ističe da ga je gradonačelnik osobno zamolio za ispriku ne 
prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća jer je bilo problema oko termina 
održavanja. Moli da se završi ova rasprava jer se ima puno tema za raspravljati. 
Hrvoje Pleša pita gospodina Loinu kako mu smetalo ništa dok je pune 4 godine 
bio u koaliciji s HDZ-om. Do ne puna 4 mjeseca ništa mu nije smetalo i sada su 
vijećnici HDZ-a problem.  
Mladen Loina ističe da nije izgovorio niti jedno ime, a ako se netko prepoznao 
u ovoj raspravi to je njegov problem. Navodi da 4 godine nije bio vijećnik te nije 
imao pravo ništa ni reći, a sada je i govorit će, neće šutjeti, te nema načina da ga 
se ušutka. Ističe da svega ima previše u životu pa čak i života te da bi volio da 
ga više nema. Pojašnjenje za gubitak 50.000,00 kn navodi da u Hrvatsku u 
zadnjih 4-5 godina dolazi ogromna količina novca iz EU oko 25 milijardi eura, 
novac je svuda i treba se samo sagnuti podići ga, a ovo Vijeće se bavi 
donošenjem nekakvih odbora. Ponavlja da ovo Gradsko vijeće ne radi ništa, a 
treba se uzeti novac i raditi. U ova tri mjeseca nije se učinilo ništa a treba se 
samo sagnuti i uzeti novac. Dnevno se gubi 50.000,00 kn jer se ne radi ništa, 
svađa se HDZ i Nezavisna lista a treba zaboraviti sve i zajedno početi raditi na 
projektima te uzeti što je više moguće novca. Smatra da je ovo invalidna sjednica 
bez gradonačelnika. Ceh će platiti građani Donjeg Miholjca jer se ovdje vijećnici 
igraju i zabavljaju.  
Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović iznosi da Vijeće u prošlom 
mandatu nikada, niti jedan prijedlog, niti jedan projekt nije opstruiralo i da nema 
potrebe za takav ton. Razvitak Miholjca je na prvom mjestu. Gradsko vijeće je 
zakonodavno tijelo, a gradonačelnik izvršna vlast i svatko zna svoj zadatak.  
Vatroslav Šrajer smatra da ga je gospodin Špoljarić krivo shvatio u vezi 
gospodina Vedrana Aladića s kojim je cijeli život veliki prijatelj. Nije mu jasno 
pojašnjenje gospodina Loine za gubitak 50.000,00 kn. Postavlja pitanje gospođi 
Šovagović jer je upitan od strane građana vezano za obnovu gradske knjižice 
zašto tvrtke iz Miholjca nisu prošle na natječaju. Postoje opasne insinuacije da 
je to učinjeno namjerno. Moli da se to pojasni.  
Anela Šovagović pretpostavlja da se misli na postupak javne nabave koji se 
mora raditi po Zakonu o javnoj nabavi i sve insinuacije padaju u vodu. Javilo se 
nekoliko poduzetnika i od 3 ponuditelja jedan poduzetnik je bio s područja grada 
Donjeg Miholjca koji nije imao pod ugovaratelje. Odluka je objavljena javno. 
Zapisnik i svi prilozi su javni, Poduzetnik iz Donjeg Miholjca je po prvoj 
izvornoj provjeri dobio najviši broj bodova. Povjerenstvo je provjerilo kriterij 
financijske i ekonomske sposobnosti ponuditelja, zatražena je potvrda o stanju 
duga od strane Porezne uprave i iznosi da ne može utjecati na izdavanje potvrde 
Porezne uprave o stanju duga. Početkom ove godine izmijenjen je Pravilnik o 
postupcima javne nabave i donijeto novo pravilo koje je išlo u prilog 
poduzetnicima na način da kod obrade svih pristiglih ponuda po natječaju javne 
nabave Povjerenstvo preko aplikacije elektroničkog oglasnika javne nabave 
zatražuje povrdu Porezne uprave. Porezna uprava šalje mail poduzetniku da će 
biti provjeren i upozorava ga da će u roku 5 dana dostaviti potvrdu povjerenstvu. 
Putem elektroničkog oglasnika javne nabave stigla je potvrda ne na mail Grada 
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Donjeg Mihljca, ne na mail Miholjačkog poduzetničkog centra nego na 
elektronički oglasnik javne nabave. Naglašava da se radi po Zakonu o javnoj 
nabavi i iznosi da je smetaju ovakve insinuacije 

  Građani napuštaju rad sjednice u 19,10 sati. 
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o prihvaćanju  
  Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra – Lokalne razvojne agencije 
  d.o.o. Donji Miholjac 

Gđa. Anela Šovagović napušta rad sjednice u 19,16 sati. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o prihvaćanju 
  Financijskog izvještaja i Izvještaja neovisnog revizora za 2020. godinu  
  Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac 
  
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o izvršenju  
  Proračuna Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 01. siječnja do 30.  
  lipnja 2021. godine  

Gospodin Petar Dobi napušta rad sjednice u 19,39 sati.  
Gospodin Petar Dobi dolazi na sjednicu u 19,44 sati. 

 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju 
  radnih tijela Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca.  
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno su donesene slijedeće Odluke o  
  dodjeli 
  a) Zlatne plakete – Grb Grada Donjeg Miholjca Kanaanu d.o.o. Donji Miholjac 
      Stjepanu Biroviću iz Donjeg Miholjca i Zoranu Andračiću iz Svetog Đurđa. 
  b) Pečat Grada Donjeg Miholjca – Stjepanu Kišu iz Donjeg Miholjca,  
      Abduraimu Ismailiu iz Donjeg Miholjca i Josipu Nikoliću iz Donjeg 
      Miholjca 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o raspoređivanju 
  sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada  
  Donjeg Miholjca za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o naknadi  
  putnih troškova redovnih učenika srednjih škola u školskoj godini  
  2021./2022. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda jednoglasno je donesena IV. Izmjena i dopuna 
  Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Miholjac. 
 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda jednoglasno je donesena IV. Izmjena i dopuna 
  Prostornog plana uređenja Grada Donjeg Miholjca 
 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i dogradnja 
  vatrogasnog doma u Golincima“ na području Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o prodaji  
  katastarske čestice broj 1115 etažna cjelina 3 u k.o. Donji Miholjac. 
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 Obzirom da je iscrpljen dnevni red predsjednik Gradskog vijeća  zaključuje rad sjednice 
u 20,33 sati. 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Dalibor Stanković,v.r. 

 
 
 
 

2. Tomislav Špoljarić,v.r. 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Dražen Trcović,v.r. 

  


