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

sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 21. prosinca  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: 021-05/21-01/13, URBROJ: 2115/01-01-21-01 od 15. prosinca 2021. godine. 
 Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Mladen Loina, Zvonimir Falamić, 
Tomislav Špoljarić, Josip Lukačević, Petar Dobi, Hrvoje Pleša, Dražen Trcović, Dalibor 
Stanković, Vatroslav Šrajer, Igor Čupić,  Igor Gavranović. 
 Sjednici su nazočili: Goran Aladić, gradonačelnik, Sanja Hatvalić, pročelnica Upravnog 
odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove, Goran Mataija, 
pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, Anela Šovagović, direktorica Miholjačkog 
poduzetničkog centra, Lokalne razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac, Ivan Pobi, direktor 
Doroslov d.o.o. Donji Miholjac, Jadranka Landup, ravnateljica Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji 
Miholjac, Marinela Šmider, ravnateljica Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca, Vlado 
Perković, direktor Radia Donji Miholjac, Danijel Šimunović, vlasnik portala 
www.miholjština.info, Snježana Fridl, novinarka Glasa Slavonije.  
 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 Petra Dobia i 
Zvonimira Falamića. Daje predložene ovjerovitelje zapisnika na glasovanje. Konstatira da su 
za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno izabrani Petar Dobi i Zvonimir Falamić. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović otvara 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Donjeg Miholjca, pozdravlja sve nazočne i konstatira, nakon obavljenog proziva vijećnika, da 
postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Postavlja upit za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 
Budući nije bilo prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda daje predloženi dnevni red 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 4. sjednice Gradskog 
    vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 
3. Donošenje Zaključka o usvajanju: 

a) Izvješća o radu Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca 
       za 2021. godinu  

        b) Plana i Programa rada Gradske knjižnice Grada Donjeg 
       Miholjca 

     IZVJESTITELJ: Marinela Šmider 
 
4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti  

  na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  
     u Dječjem vrtiću „Pinokio“ Donji Miholjac 
     IZVJESTITELJ: Jadranka Landup 

 
5. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada  
    Donjeg Miholjca za 2021. godinu. 
    IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija  
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6. Donošenje: 
    a) Odluke o II. izmjeni financijskog plana Programa 
        u kulturi i javnih potreba u kulturi Grada Donjeg 
        Miholjca za 2021. godinu 
    b) Odluke o II. izmjeni financijskog plana u  
        predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca za  
        2021. godinu. 
    IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija 
 
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje 
    trgovačkom društvu „Doroslov“ d.o.o. kod Privredne  
    banke Zagreb d.d. 
    IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija 
 
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju             
    proračuna za 2021. godinu 
    IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija 
 
9. Donošenje izmjena i dopuna Programa građenja komunalne 
     infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu za 2021. zajedno 
     sa izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina  
     za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
10. Donošenje izmjena i dopuna Programa održavanja 
      komunalne infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu  
      za 2021. godinu 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
11. Donošenje Plana Proračuna Grada Donjeg  
      Miholjca za 2022. godinu s projekcijama za  
      2023. i 2024. godinu 
      IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija 
 
12. Donošenje: 
      a) Programa javnih potreba u kulturi 
          Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu 
      b) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja  
          Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu 
      c) Programa javnih potreba u sportu  
          Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu. 
      d) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i  
          zdravstvenoj zaštiti Grada Donjeg Miholjca za  
          2022. godinu  
       IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
13 Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
      Donjeg Miholjca za 2022. godinu 
      IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija 
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14. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture 
      u Gradu Donjem Miholjcu za 2022. godinu sa Programom 
      gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 
      za 2022. godinu 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
15. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture 
      u Gradu Donjem Miholjcu za 2022. godinu 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
16. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog  
      doprinosa u 2022. godini  
      IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 
 
17. Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje 
       nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini  
       IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
18. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja 
      poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
      Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca u 2022. godini 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
19. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad  
      političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću  
      Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
20. Donošenje Plana davanja koncesija iz područja komunalnih 
      djelatnosti i energetike za 2022. godinu 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić  
 
21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
      uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj 
      zoni Janjevci 
      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
22. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstanih 
      cesta – javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 2414/2, 
      2414/4 u k.o. Donji Miholjac 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
23. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj  
      reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom 
      u jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
      županije 
      IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Sanja Hatvalić 
 
24. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 
      Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu 
      IZVJESTITELJ: Ivan Pobi 
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25. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području  
      prirodnih nepogoda Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu 
      IZVJESTITELJ: Ivan Pobi 

 
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 

 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika sa 4. 

sjednice  Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca s ispravkom za gospodina  
 Perića gdje piše da je izišao u 18,38 sati a bio je kasnije nazočan do kraja 

sjednice. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda Mladen Loina daje primjedbu na veliki  
 broj točaka dnevnog reda i količinu materijala koju su vijećnici dobili za proučiti 
 u vrlo kratkom roku. Smatra da su se toliki materijali mogli razdvojiti na dvije  
 sjednice. 
 Zvonimir Falamić pita kojim tempom ide podjela kanti za plastiku, staklo 
 i papir te da li se zna kada će krenuti podjela po naseljima na području Grada 
 Donjeg Miholjca. 
 Tomislav Špoljarić pita u kojoj fazi je izrada kanalizacije u prigradskim 

naseljima, odnosno kada se mogu očekivati neki konkretni radovi na terenu. 
 Vatroslav Šrajer predlaže bolje osvjetljenje pješačkih prijelaza naročito kod  
 Addiko banke jer se dogodila jedna prometna nesreća sa tragičnim završetkom. 
 Petar Dobi predlaže sanaciju parkirališta kod vatrogasnog doma jer su  
 napravljene velike rupe i težak je pristup vozilima.  
 Josip Lukačević pita u ime građana zašto je Miholjački Poreč zadnji po  
 prioritetu kod izgradnje autobusnih stajališta. Parkiralište na groblju još uvijek 
 nije uređeno i zanima ga kada će biti, te postavlja i pitanje izgradnje javne  
 rasvjete u svim prigradskim naseljima na području Grada Donjeg Miholjca. 
 Sanja Hatvalić, pročelnica, odgovara na pitanje gospodinu Loini da je zakonom 
 propisano kada se donose financijski dokumenti a rok za dostavu materijala je 

propisan Pravilnikom o radu Gradskog vijeća i iznosi 5 dana. Predsjednik  
 Gradskog vijeća ima ovlasti prekinuti sjednicu, ukoliko traje dugo i zakazati je 
 za neki drugi dan. Čini se da ima jako puno materijala ali su svi usko vezani uz 
 izmjene i dopune proračuna i samo donošenje plana proračuna za iduću godinu. 
 Ivan Pobi, direktor Doroslova d.o.o.  Donji Miholjac pojašnjava da su kante  
 pristigle u Miholjac puno ranije nego što je započela podjela. Ista nije mogla  
 započeti dok Fond nije sklopio ugovor s Gradom Donji Miholjac i svi spremnici 
 moraju biti knjiženi kao vlasništvu Grada Donjeg Miholjca. Do sada je 

podijeljeno 925 spremnika žutih i plavih i toliko je potpisano aneksa ugovora. 
 Planira do kraja godine podijeliti kante u Donjem Miholjcu, a tada prijeći na 

prigradska naselja. 
 Tko ne može prevesti kante Doroslov im iste dostavlja na adresu. Planira se do 
 kraja siječnja 2022. godine podijeliti sve kante.  
 Gradonačelnik, Goran Aladić odgovara na pitanje oko izgradnje kanalizacijske 
 mreže u prigradskim naseljima  i navodi da je prošli puta iznio kako je 

projektiranje kanalizacije u vrlo visokom stupnju dovršenja. Prema 
informacijama projektanata, planira se završetak projekata u veljači, nakon čega 
se ide na odobrenje prema Županiji, te čim se isto dobije, može se raspisati javna 
nabava, odnosno izabrati izvođača radova. Isto bi trebalo biti do kraja srpnja, 
kada bi se stekli uvjeti za raspisivanje javne nabave za izbor izvođača radova. 
Na pitanje 
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 gospodina Šrajera odgovara da se apsolutno slaže sa problemom pješačkih 
prijelaza te je sačinjen i elaborat za pješački prijelaz kod dvorca i srednje škole. 

 Predviđeno je postaviti treptajuće konzole kao i reflektor koji bi osvjetljavao 
pješačke prijelaze što će odrediti struka. Ističe jedno od problematičnih mjesta u 
Donjem Miholjcu, a to je kružni tok kod crkve gdje iz pravca Slatine, odnosno 
Harambašićeve ulice, ulaz u kružni tok je prilično ravan i vjerojatno su svi 
vozači imali problema kod priključenja u kružni tok jer  vozači s lijeve strane ne 
staju nego voze brzo budući je taj dio prilično ravan. Stručne službe će dati 
stručno viđenje i rješenje na koji način to riješiti. Na pitanje gospodina Dobia 
odgovara da je problem parkirališta iza vatrogasnog doma pravne prirode. Na 
tom zemljištu postoji 3 vlasnika i dok se problem vlasništva ne riješi Grad može 
za to vrijeme kombinirkom izravnati i posipati kamen kako bi se rupe poravnale. 

 Na pitanje gospodina Lukačevića odgovara da zna da je gospodin Lukačević 
više puta ukazivao na problem autobusnih stajališta u Radikovcima. Isto će 
riješiti u suradnji s Hrvatskim cestama po uzoru na Rakitovicu gdje su Hrvatske 
ceste isprojektirale stajališta, točno tamo gdje zakon dozvoljava i na taj način će 
riješiti i problem u Radikovcima. Što se tiče parkinga na groblju u Miholjačkom 
Poreču-Radikovcima postoji građevinska dozvola već nekoliko mjeseci, ali sve 
ovisi o priljevu sredstava i o planu kako i što se može odraditi. Svjestan je toga 
da bi svi željeli u jednom trenutku i parkiralište na groblju i dom i vrtić, ali 
jednostavno se ne može sve u jednom trenutku odraditi. Planira se priljev 
sredstava, Grad se javlja na natječaje, jer se bez njih puno toga ne može odraditi. 
Ne smije se krenuti u izgradnju ako se planira Grad javiti na natječaj.  Uvijek se 
tu nastoji pričekati barem godinu-dvije za otvaranje novih natječaja. Ukoliko ih 
ne bude, onda je plan da se financira iz gradskog proračuna. Što se tiče javne 
rasvjete Poreč je slabije osvjetljen, Golinci su slabije osvjetljeni, Podgajci su 
nikako osvjetljeni, Radikovci su dobro, Rakitovica solidno. Prvo idu mjesta gdje 
su papiri gotovi do 98% i očekuju se samo suglasnosti budući je zadnja 
informacija da se ne mora ići na građevinsku dozvolu nego je dovoljan glavni 
projekt ali sa ishođenim suglasnostima od svih službi koje to moraju izdati. 
Procjena je u nekih mjesec dana do kraja siječnja za taj projekt da bi imali 
dokumentaciju gotovu i da se može otvoriti javni natječaj za izvođača radova. 
Pokrenut će postavljanje stupova u Golincima što će biti u dogovoru s HEP-om 
i nakon toga se kreće u projektiranje javne rasvjete. Ići će se tamo gdje je 
situacija najgora.  

 Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović podsjeća nazočne da su u prošlom 
 sazivu na problem saobraćaja u Donjem Miholjcu upućivali vijećnik Rašić i on. 

Pet godina se prave elaborati i dokumentacija za ulicu Zrinsko-Frankopansku, 
Basaričekovu i ulicu Ivana Gorana Kovačića što je predugo. Apelira na  
raspolaganje s gradskim stanovima, gradskom imovinom, na zapadnom ulazu u 
Donji Miholjac na području Gorice  gdje Grad posjeduje pašnjake 5 ha. Koliko 
mu je poznato Grad plaća košnju. Apelira da se te i takve površine ukoliko 
postoji mogućnost daju u najam i  koje bi možda netko iskoristio za gospodarske 
aktivnosti. U tom slučaju bi smanjili i trošak Gradu za održavanje te bi uprihodili 
i određena sredstva. 

  Nenad Perić ističe  da se zemljište na Gorici nalazi u zaštićenom pojasu. Crta  
koja dijeli ide po glavnoj cesti što znači da tamo gospodarske aktivnosti mogu  
biti čiste i tihe djelatnosti. Znači ne može biti nikakva tvornica, niti išta bučno  
zbog zaštite ptica.  
Predsjednik Gradskog vijeća ispričava se što ga gospodin Perić nije shvatio. 
Mislio je da se iskoristi davanjem u najam ljudima za košnju da ne mora Grad  
o tome voditi brigu.  
Mladen Loina zahvaljuje se pročelnici na odgovoru i sve što je odgovorila već  
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je znao. Poznato mu je da su neke točke vezane uz datum i to mu je jasno.  
Njegovo pitanje je bilo postoje li točke dnevnog reda koje nisu vezane za  
proračun i koje moraju biti sada na usvajanju proračuna pa da su se iste mogle  
odraditi prije 15 dana. Ističe da mu ne bi bilo teško doći i prije 15 dana. 
Konstatira da 54 dana nije bilo sjednice Vijeća. Što se radilo 54 dana? Svaki dan 
je dobio 10 kuna od građana. Plaćaju ga 10 kuna na dan. Predsjednik dobije malo 
više, 33 kune dnevno a 54 dana nije održana sjednica. Pita da li mu pročelnica 
može napismeno poslati koje točke nisu vezane za proračun, koje su se mogle 
prije 15 dana odraditi pa bi danas bilo na dnevnom redu 12 ili 15 točaka.  
Pročelnica, Sanja Hatvalić odgovara da je predlagatelj većine materijala 
gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca u suradnji sa stručnim službama. 
Materijali se pripremaju i upućuju predsjedniku Gradskog vijeća kada su 
spremni i obrađeni do kraja te spremni za odlučivanje. Predsjednik Gradskog 
vijeća pregledava materijale i procjenjuje šta je spremno za sjednicu Gradskog 
vijeća. Postoje odluke, programi, aktivnosti koje se trebaju donijeti do kraja 
godine. Ograničen je i broj službenika a ljudi rade maksimalno koliko mogu. 
Zakonski se mora sazvati sjednica Vijeća svaka tri mjeseca. Veći gradovi imaju 
sjednice i sa 60 točaka dnevnog reda. Sustav funkcionira tako kako funkcionira 
i svi su u istoj situaciji, sve jedinice lokalne samouprave.  
 

Točka 3.  Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno su doneseni Zaključci o usvajanju  
a) Izvješća o radu Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca 
    za 2021. godinu  
b) Plana i Programa rada Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca 

 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o davanju  

prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u  
Dječjem vrtiću „Pinokio“ Donji Miholjac. 

 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesena II. izmjena i dopuna 

Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2021. godinu. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno su donesene slijedeće:   

a) Odluka o II. izmjeni financijskog plana Programa u kulturi i javnih potreba u  
     kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2021. godinu 
 b) Odluke o II. izmjeni financijskog plana u predškolskom odgoju Grada  
      Donjeg Miholjca za 2021. godinu. 

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

suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu „Doroslov“ d.o.o. kod Privredne  
banke Zagreb d.d. 

 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama i  

dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda jednoglasno je donesena izmjena i dopuna  

Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu za  
2021. zajedno sa izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina za  
gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu. 

  Jadranka Landup i Marinela Šmider napuštaju rad sjednice u 18,07 sati. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda jednoglasno je donesena izmjena i dopuna  

Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu 
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za 2021. godinu. 
 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda od strane vijećnika Dražena Trcovića  predložena  

su 3 amandmana i to amandman broj 1. smanjenje sredstava Miholjačkom  
poduzetničkom centru sa 300.000,00 kuna na 250.000,00 kuna, a razliku od 
 50.000,00 kuna dodijeliti za uređenje crkve u Rakitovici. Amandmanom broj 2.  
predlaže da se za Radio Donji Miholjac osigura 200.000,00 kuna, a 175.000,00  
kn razlike da se usmjeri za socijalno ugrožene najstarije članove zajednice –  
umirovljenike s minimalnim mirovinama kako bi im se olakšali božićni i  
uskršnji blagdani. Amandmanom broj 3. predlaže povećanje sredstava u sportu  
za edukaciju sportskih trenera u iznosu od 100.000,00 kn na području Grada  
Donjeg Miholjca te povećanje sredstava za ulaganje u sportsku infrastrukturu,  
odnosno izgradnju županijskog sportskog centra u iznosu od 100.000,00 kn.  
Također predlaže povećanje sredstava za studentske kredite u iznosu od  
100.000,00 kn kako bi se omogućilo studentima mjesečno primanje u iznosu od  
1.000,00 kn po studentu.  Tih 300.000,00 kuna skinulo bi se sa pozicije nabave  
klavira u iznosu od 400.000,00 kuna.  
Amandman broj 1. usvojen je sa 7 glasova „za“ i 6 glasova „suzdržan“. 
Amandman broj 2. usvojen je sa 7 glasova „za“ i 6 glasova „suzdržan“. 
Amandman broj 3. usvojen je sa 7 glasova „za“ i 6 glasova „suzdržan“. 
Plan proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2022. te projekcijama za 2023. i 2024. 
godinu sa implementiranim amandmanima donesen je sa 7 glasova „za“ i 6 
glasova „suzdržan“. 

 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda usvojen je jednoglasno prijedlog da se  

objedinjeno glasa za sva četiri programa.  
Jednoglasno su doneseni slijedeći programi: 
a) Program javnih potreba u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu,  
b) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja Grada Donjeg 
    Miholjca za 2022. godinu,  
c) Program javnih potreba u sportu Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu, 
d) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Donjeg  
    Miholjca za 2022. godinu, s ispravkom pogrešne lokalne samouprave umjesto  
    Općine Pitomača treba pisati Grad Donji Miholjac. 
Anela Šovagović i Vedran Aladić napuštaju rad sjednice u 20,40 sati. 

 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda jednoglasno je donesena  Odluka o izvršavanju  

Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu. 
 
Točka 14. Pod točkom 14. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program građenja  

komunalne infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu za 2022. godinu sa 
Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. 
godinu. 

 
Točka 15. Pod točkom 15. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program  održavanja  

komunalne infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu za 2022. godinu. 
 
Točka 16. Pod točkom 16. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program utroška sredstava 

od šumskog doprinosa u 2022. godini. 
 
Točka 17. Pod točkom 17. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program utroška  

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini. 
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Točka 18. Pod točkom 18. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program korištenja 
sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca u 2022. godini. 

 
Točka 19. Pod točkom 19. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o raspoređivanju  

sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada  
Donjeg Miholjca za 2022. godinu. 

 
Točka 20. Pod točkom 20. dnevnog reda jednoglasno je donesen Plana davanja koncesija  

iz područja komunalnih djelatnosti i energetike za 2022. godini. 
 
Točka 21. Pod točkom 21. dnevnog reda sa 8 glasova „za“ i 4 glasa „suzdržana“ donesena  

je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima prodaje građevinskog 
zemljišta u Industrijskoj zoni Janjevci. 

 
Točka 22. Pod točkom 22. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o utvrđivanju  

svojstva nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 2414/2, 
2414/4 u k.o. Donji Miholjac. 

 
Točka 23. Pod točkom 23. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju  

Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom  
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Osječko- 
baranjske županije. 

 
Točka 24. Pod točkom 24. dnevnog reda jednoglasno je donesen  Godišnji plan razvoja  

sustava civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu, 
 
Točka 25. Pod točkom 25. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o donošenju  

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Donjeg Miholjca za  
2022. godinu. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 21,32 sati. 
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Petar Dobi,v.r. 

 
 
 
 

2. Zvonimir Falamić,v.r. 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Dražen Trcović,v.r. 
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