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

sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 16. prosinca 
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: 021-05/15-01/14, URBROJ: 2115/01-01-15-01 od 08 prosinca 
2015. godine. 
 Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Anica Sabo, Krunoslav Kovačević, Ivan 
Knežević, Stanislav Bogdanić, Nedeljko Kovačić, Josip Adamović, Zlatka Krip, Ivan 
Kožić, Ivica Čupić, Vlatko Mikolašević, Željko Macanić, Koviljka Šrajer, Tihana 
Trcović i Damir Kupanovac. 
 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, Biserka Mijatovć, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, Zdravka Tadić, 
voditeljica Odsjeka za proračun, Dražen Trcović, viši stručni suradnik za prostorno 
ureñenje i graditeljstvo, Dragana Pnjak direktorica KG Park 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, 
Jadranka Landup ravnateljica Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac, Vladimir Perković 
direktor Radia Donji Miholjac, Ivan Korov, novinar Radia Donji Miholjac i jedan 
grañanin. 
 Zapisničar je Silvija Stojić stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove.  
 Ovjerovitelji zapisnika su: Stjepan Viduka i Josip Adamović. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 20. 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. Krunoslav Kovačević pita zar se nije odlučivalo već o točkama 10, 11 i 
12? 
 Pročelnica gña. Sanja Hatvalić iznosi da su bile na dnevnom redu ali nije 
donesena nikakva odluka.  
 Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač pojašnjava da je Grad dobio dopis od 
Agencije za poljoprivredno zemljište u kojem obavještavaju da ne raspisuju natječaj 
na području Grada Donjeg Miholjca iz razloga što nisu donesene odluke. To je jedan 
od glavnih razloga zašto su ponovno stavljene na dnevni red. 
 Gosp. Željko Macanić tvrdi da je izglasana odluka da se ne prihvaća naputak.  
 Gña. Sanja Hatvalić iznosi da je stavljeno na glasovanje tko je za odluku o 
poništenju natječaja i na upit tko je za nije prošlo. Odluka o poništenju natječaja nije 
donesena.  
 Gosp. Krunoslav Kovačević navodi da je donešena odluka o neprihvaćanju 
naputka. 
 Gña. Sanja Hatvalić iznosi da takva odluka nije donesena. 
 Gosp. Zoran Kovač  navodi da je odluka išla u smjeru poništenja natječaja i 
nije donešena. U meñuvremenu je došao dopis od Agencije koja ne poduzima 
nikakve radnje po pitanju prometa poljoprivrednim zemljištem iz razloga što se 
Gradsko vijeće nije očitovalo i nije donijelo adekvatne odluke. 
 Gosp. Ivica Čupić smatra to ucjenom. 
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 Gosp. Željko Macanić traži da se za iduću sjednicu izvuče sa snimke sjednice 
tko je kako glasao. 
 Pročelnica Sanja Hatvalić iznosi da je to bilo na 18. sjednici Gradskog vijeća. 
 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 19. sjednice  
      Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
  2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 
  3. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća 
      o izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca za  
      razdoblje I-IX. za 2015. godinu 
      IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 
 
  4. Donošenje izmjene i dopune proračuna Grada  
      Donjeg Miholjca za 2015. godinu 
      IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 
 
  5. Donošenje Odluka o izmjenama: 
   a) Financijskog plana programa javnih potreba u 
       kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2015. godinu 
   b) Financijskog plana programa javnih potreba u 
       predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca  
       za 2015. godinu 
   c) Financijskog plana programa javnih potreba u  
       zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Donjeg  
       Miholjca za 2015. godinu 
      IZVJESTITELJ: Goran Mataija 
 
  6. Donošenje Plana proračuna Grada Donjeg Miholjca  
      za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu 
      IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 
 
  7. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Grada  
      Donjeg Miholjca za 2016. godinu 
      IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 
 
  8. Donošenje Odluka o donošenju: 
   a) Financijskog plana programa javnih potreba u 
       kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu 
   b) Financijskog plana programa javnih potreba u 
       predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca  
       za 2016. godinu 
   c) Financijskog plana programa javnih potreba u  
       športu Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu 
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   d) Financijskog plana programa javnih potreba u  
       zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Donjeg  
       Miholjca za 2016. godinu 
      IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 
 
  9. Donošenje Zaključka povodom razmatranja: 
   a) Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa 
       Dječjeg vrtića Pinokio za radnu godinu 2014./2015. 
   b) Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića  
        Pinokio za pedagošku godinu 2015./2016. 
   c) Kurikuluma Dječjeg vrtića Pinokio za pedagošku  
       godinu 2015./2016. 
      IZVJESTITELJ: Jadranka Landup 
 
  10. Donošenje Odluke o djelomičnom poništenju Javnog  
        natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
        RH na području Grada Donjeg Miholjca za k.o. Donji  
        Miholjac, k.o. Sveti ðurañ, k.o. Podgajci Podravski, k.o. 
        Rakitovica i k.o. Golinci 
        IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 
  11. Donošenje Odluke o poništenju Javnog natječaja za  
        zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na  
        području Grada Donjeg Miholjca za katastarske općine: 
        Donji Miholjac, Sveti ðurañ, Podgajci Podravski,  
         Rakitovica, Miholjački Poreč i Radikovci 
        IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 
  12. Donošenje Odluke o korištenju sredstava od zakupa,  
        zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i  
        davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog 
           zemljišta u vlasništvu RH 
        IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 
  13. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna  
        Urbanističkog plana ureñenja Industrijske zone Donji 
        Miholjac 
        IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
  14. Donošenje Odluke o odreñivanju poslova prijevoza 
        pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada  
        Donjeg Miholjca 
        IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
  15. Donošenje Godišnje analize stanja sustava zaštite i 
        spašavanja na području Grada Donjeg Miholjca za  
        2015. godinu 
        IZVJESTITELJ: Darko Mikić 
 
  16. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne  
        zaštite na području Grada Donjeg Miholjca za 2016. 
        godinu 
        IZVJESTITELJ: Darko Mikić 
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RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz  
  zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća sa slijedećim  
  izmjenama:  

- Zlatka Krip i Stanislav Bogdanić opravdano su izostali  
- ispraviti izjavu gosp. Macanića da traži dostavu stanja  

dugovanja u gradu u roku 3 dana i koji traži da se  
zapisnici točno pišu 

- upisati opravdani izostanak Krunoslava Kovačevića 
 
Točka 2. Gña. Koviljka Šrajer iznosi da je Književni klub August  
  Harambašić slavio 20. obljetnicu te je napravljena knjiga  
  „Riječ, pjesma, život“ te joj je žao što nitko od vijećnika  
  nije bio nazočan tom dogañaju. 
  Pročelnica gña. Sanja Hatvalić pojašnjava pitanje stimulacije 
  odstrjela lisica s prošle sjednice Gradskog vijeća gdje je  
  Ministarstvo poljoprivrede donijelo naredbu o mjerama  
  zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom 
  financiranju 2015. godine. Ministarstvo poljoprivrede  
  naknañuje za svaku odstrjeljenu lisicu 150 kn od čega  
  100 kn dobiva lovačko društvo, a 50 kn veterinarska stanica 
  s tim da se lešina mora poslati na analizu u jedan od  
  ovlaštenih laboratorija. Na stranicama Uprave za veterinarstvo 
  stoji ako se tijelo odveze na analizu subvencionira se  
  ovlaštenicima sa 100 kn. Osječko-baranjska županija, Odsjek 
  za lovstvo potvrdio je da sva lovačka društva u njihovim 

lovno gospodarskim osnovama imaju obvezu odstrjela lisica. 
Stav je da se ne treba dvostruko subvencionirati nešto što se  
već subvencionira. 
Gosp. Željko Macanić ispred Gradskog odbora SDP-a  predlaže 
da se snimke sjednica Gradskog vijeća prenose u cijelosti kako bi 
grañani čuli o čemu se raspravlja ili obavezu uvoñenja emisije pitanja i  
prijedlozi vijećnika. Moli da se to stavi na glasanje kako grañani ne 
bi vukli za rukave vijećnike po gradu. Smatra da to nije uplitanje u  
uredničku politiku Radia nego je to istina koja se dogaña ovom  
Gradskom vijeću. Postavlja pitanje tko potpisuje akt grobljanskih  
usluga u cjelini? Gradsko vijeće je donijelo prvu cijenu grobljanske 
usluge otvaranje grobnog mjesta i godišnja cijena za grobna mjesta. 
Tu ima jako puno dokumenata kojih je potpisnik direktor i smatra da 
bi cijene trebale biti kompletno raspravljene na Gradskom vijeću. 
Pročelnica, gña. Sanja Hatvalić pojašnjava da je Gradsko vijeće  
donijelo odluku kolika će biti grobna taksa i koliko je zakup grobnog 
mjesta i dalje ne. Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisane  
su komunalne djelatnosti. Suglasnost na cijene koje se tiču  
komunalnih djelatnosti daje gradonačelnik. To su cijene koje su  
bile i do sada. 
Gosp. Josip Adamović iznosi da je javna rasvjeta u završnoj fazi  
u Glavnoj ulici u Rakitovici, pitanje rupa je isto dogovoreno s  
gradonačelnikom, no problem ogledala na cesti nije riješen. 
Pročelnica gña. Sanja Hatvalić iznosi da je u planu još na par  
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mjesta postaviti ogledala što će biti uskoro riješeno. 
Gña. Anica Sabo postavlja pitanje funkcioniranja dimnjačarske 
službe. 
Gosp. Domagoj Pavin odgovara da služba radi i dolazi se po  
pozivu. 
Gña. Anica Sabo iznosi da je gosp. Mikičić uputio poziv no nitko 
nije došao. 
Gosp. Domagoj Pavin iznosi da je na njihov poziv posao odrañen. 
Gosp. Ivica Čupić postavlja pitanje financiranja školske kuhinje jer 
ima informaciju da u školi još uvijek ima djece koja nemaju topli  
obrok.  
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da u proračunu za  
2016. godinu predviñena su sredstva unutar odreñenih stavki  
proračuna. Grad će pokrivati sve troškove u školskoj kuhinji  
djece čiji roditelji iz financijskih razloga nisu to u stanju učiniti. 
Pročelnica, gña. Sanja Hatvalić odgovara da su odluke dostavljene 
u OŠ A.Harambašić i OŠ Hrvatski sokol i svi su s tim upoznati. 
Svaki roditelj treba doći u gradsku upravu i izdati će se rješenje 
da se odobrava školska kuhinja na teret grada ukoliko ispunjava 
kriterije. 
Gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje direktorici KG Park-a 
a odnosi se na imovinu koju su općine Magadenovac i Viljevo dali 
na upravljanje komunalnom poduzeću, kada će se oni upisati u  
vlasništvo? 
Direktorica KG Park-a gña. Dragana Pnjak iznosi da se mogu odmah  
upisati u vlasništvo i na Skupštini je upozorila da bi trebalo prema  
Zakonu o vodama to učiniti. Odluku donosi Skupština. 
Gosp. Vlatko Mikolašević iznosi da je to jednoj od općina veliki  
problem zbog revizije jer su prepustili svoje vlasništvo a nisu  
regulirali odnose sa komunalnim poduzećem. 
Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje u kojoj su fazi kapitalne  
investicije Grada, što je s izradom dokumentacije za izgradnju 
mrtvačnice na groblju Sv. Križa, izgradnju biciklističke staze i 
izgradnje doma u Podgajcima Podravskim i kada se misli početi 
s radovima? 
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara da je pitanje  
obuhvaćeno proračunom za 2016. godinu; unazad dvije godine 
rade se projektno-tehničke dokumentacije kako bi se moglo  
s njima aplicirati na fondove Europske unije. Za biciklističku stazu 
dobivena je potvrda glavnog projekta – grañevinska dozvola. 
Slijedeće godine biti će raspisan natječaj prekogranične suradnje 
gdje će se pokušati zajedno s mañarskim partnerima aplicirati na 
fond kako bi se taj projekt realizirao. Dom u Podgajcima projektno- 
tehnička dokumentacija je pri kraju. Postoji problem oko jedne parcele 
koji će se riješiti. O ostalom će govoriti pod točkom proračun. 
Gña. Anica Sabo postavlja pitanje otvaranja obilaznice? 
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je tehnički pregled 
zaobilaznice napravljen, a prilikom tehničkog pregleda ustanovljeni 
su odreñeni nedostaci i izvoñač radova dobio je nalog da to otkloni. 
To će biti napravljeno i dobit će se privremena uporabna dozvola. 
Prijelaz prema Mihanovićevoj bit će ucrtan u grañevinsku dozvolu,  
a neće biti u funkciji dok se ne donese nova grañevinska dozvola. 
Gña. Anica Sabo predlaže odmah da Hrvatske ceste urede kružni 
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tok jer je ružan i uvede javna rasvjeta na križanjima. 
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač iznosi da su sva pitanja bila 
otvorena, ali nažalost javna rasvjeta nije bila u sklopu projekta. 
Kružni tok je namjerno tako napravljen da se ne vide svjetla iz  
suprotnog smjera iz sigurnosnih razloga.  
Gosp. Ivica Čupić iznosi da zna kako obilaznica nema veze s 
Gradom ali svako križanje i spajanje obilaznice s prijelazom treba 
biti svjetla jer će doći do tragedije koju se onda ne može popraviti. 
Ondje ima struje i to se treba napraviti. 
Predsjednik Gradskog vijeća moli direktora Radia Donji Miholjac  
da odgovori gosp. Macaniću na postavljeno pitanje. 
Direktor, gosp. Vladimir Perković odgovara da slijedeće godine 
Radio pokušava napraviti nešto što će biti kvalitetan odmah od  
svega što se do sada pokušavalo. Pola sata bit će emisija tragom 
pitanja vijećnika, jednom mjesečno u nedjeljnom terminu nakon 7 
dana od 11,30 – 12,00 sati. Isto će biti uredno prijavljeno i vijeću 
za elektronske medije gdje očekuju i financijsku potporu za taj 
projekt. Smatra da je to puno kvalitetnije od onoga što je do sada bilo. 
Što se tiče prijenosa sjednica, mora biti osigurana materijalna i  
tehnička podrška. 
Gosp. Ivan Korov iznosi da je izravni prijenos dobra ideja, no tu 
postoji nekoliko pretpostavki, vijećnik se ne vidi jer to nije televizija 
i neke glasove ljudi poznaju, ali neke ne poznaju i kako bi to izgledalo 
da se čuje glas a ne zna se tko govori. Vijećnici bi se morali predstaviti 
kako bi ljudi znali koga slušaju. Druga važna stvar je tehničko pitanje 
odnosno ozvučenje i najvažnije pitanje. 
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da nije problem praćenja 
sjednica ili rada gradskih službi, no nije mu poznata ova praksa niti 
u jednom gradu u okolici. Ne zna kako bi to izgledalo kada se rasprava 
raširi u slobodnom tonu, a s druge strane svakom vijećniku i političkoj 
stranci Radio je dostupan prezentirati što žele. Smatra da ovo ne bi  
bilo dobro i da bi slušanost Radia pala. 
Gña. Koviljka Šrajer predlaže poslije svakog Gradskog vijeća 
treba pustiti novinarima da odrede što ide u eter.  
Gosp. Damir Kupanovac predlaže da se sjednice održavaju u kinu i  
pozovu se svi grañani koji žele. 

    
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda sa četiri glasa protiv donesen je Zaključak 
  o prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca 
  za razdoblje I-IX 2015. godine. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda sa četiri glasa protiv i jednim glasom  
  suzdržan donesene su izmjene i dopune proračuna Grada Donjeg 
  Miholjca za 2015. godinu. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda sa četiri glasa protiv donesene su odluke 
  o prihvaćanju: 
   a) Financijskog plana programa javnih potreba u 
       kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2015. godinu 
   b) Financijskog plana programa javnih potreba u 
       predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca  
       za 2015. godinu 
   c) Financijskog plana programa javnih potreba u  
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       zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Donjeg  
       Miholjca za 2015. godinu 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda podnesena su četiri amandmana: 

1. predlagatelj Vlatko Mikolašević ističe da je amandman stav  
    HSS-a a odnosi se na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem 
    stav 3. Zakona o poljoprivredi gdje se govori gdje se sredstva 
    od zakupa poljoprivrednog zemljišta trebaju utrošiti stav HSS-a 
    je da se sredstva moraju trošiti namjenski sukladno pozitivnim 
    propisima RH  
2. predlagatelj Vlatko Mikolašević ističe da je amandman stav 
    HSS-a a odnosi se na komunalno poduzeće Doroslov  
    dvije pozicije koje su pod istim računom i pozicijom sporna je 
    stavka od 500.000 kn gdje se prihodi za posebne namjene 
    sredstva Grada Donjeg Miholjca stav je budući je donesena 
    odluka i dopušteno Doroslovu koje je u 100% vlasništvu Grada 
    da doveze 60.000 tona smeća po cijeni od 146,58 kn po toni bez 
    PDV-a da se iz tih sredstava pokriju obveze zatvaranja našeg  
    smetišta Doroslov da se kredit već trebao isplatiti i da postoje  
    sredstva da se radovi privedu kraju i smetište zatvori bez da se 
    pomaže iz proračuna Grada Donjeg Miholjca  
3. predlagatelj Vlatko Mikolašević navodi da ovaj amandman  
    povlači 
4. predlagatelj Vlatko Mikolašević ističe da je amandman stav  
    HSS-a a odnosi se na sanaciju objekta na kuglani radi  
    pribavljanja certifikata za nastupe da se sredstva stave na  
    posebnu poziciju. 
 
Prvi amandman nije prihvaćen sa 7 glasova za i 8 glasova suzdržan. 
Drugi amandman nije prihvaćen sa 7 glasova za i 8 glasova suzdržan. 
Četvrti amandman je prihvaćen sa 9 glasova za i 6 glasova suzdržan. 
 
Sa 8 glasova za, 6 glasova protiv i 1 glasom suzdržan donesen je Plan 
proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu.   

 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda sa 10 glasova za i 5 glasova protiv  
  donesena je Odluka o izvršavanju proračuna Grada Donjeg Miholjca 
  za 2016. godinu 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda sa 10 glasova za, 4 glasa protiv i  
  1 glas suzdržan donesene su Odluke o prihvaćanju: 
   a) Financijskog plana programa javnih potreba u 
       kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu 
   b) Financijskog plana programa javnih potreba u 
       predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca  
       za 2016. godinu 
   c) Financijskog plana programa javnih potreba u  
       športu Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu 
   d) Financijskog plana programa javnih potreba u  
       zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Donjeg  
       Miholjca za 2016. godinu 
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Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda sa 9 glasova za, 3 glasa protiv i  
  1 glas suzdržan (gosp. Željko Macanić i gosp. Stanislav Bogdanić 

nisu nazočili glasovanju) doneseni su zaključci o prihvaćanju: 
   a) Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa 
       Dječjeg vrtića Pinokio za radnu godinu 2014./2015. 
   b) Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića  
        Pinokio za pedagošku godinu 2015./2016. 
   c) Kurikuluma Dječjeg vrtića Pinokio za pedagošku  
       godinu 2015./2016. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda nije donesena Odluka o djelomičnom 
  poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u  
  vlasništvu RH na području Grada Donjeg Miholjca za k.o. Donji  
  Miholjac, k.o. Sveti ðurañ, k.o. Podgajci Podravski, k.o. Rakitovica, 
  k.o. Golinci sa 3 glasa za (Tihana Trcović, Damir Kupanovac, 
  Željko Macanić) 10 glasova protiv ( Stjepan Viduka, Anica Sabo, 

Krunoslav Kovačević, Ivan Knežević, Stanislav Bogdanić, Josip 
Adamović, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Vlatko Mikolašević) 
i 2 glasa suzdržan (Koviljka Šrajer i Nedeljko Kovačić). 

 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda nije donesena Odluka o poništenju  
  Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  
  RH na području Grada Donjeg Miholjca za katastarske općine: 
  Donji Miholjac, Sveti ðurañ, Podgajci Podravski, Rakitovica,  
  Golinci, Miholjački Poreč i Radikovci sa 2 glasa za (Željko Macanić 
  i Damir Kupanovac), 10 glasova protiv (Stjepan Viduka, Anica Sabo, 

Krunoslav Kovačević, Ivan Knežević, Stanislav Bogdanić, Josip 
Adamović, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Vlatko Mikolašević) 
i 3 glasa suzdržan (Tihana Trcović, Koviljka Šrajer i Nedeljko Kovačić). 

 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda sa 11 glasova za i 4 glasa protiv  
  donesena je Odluka o korištenju sredstava od zakupa, zakupa za 
  ribnjake, prodaj eizravnom pogodbom i davanja na korištenje bez  
  javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. 
  Gña. Anica Sabo napušta rad sjednice u 12,00 sati. 
 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  donošenju II. izmjene i dopune Urbanističkog plana ureñenja  
  Industrijske zone Donji Miholjac. 
 
Točka 14. Pod točkom 14. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  odreñivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz  
  proračuna Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 15. Pod točkom 15. dnevnog reda jednoglasno je donesena Godišnja 
  analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Donjeg 
  Miholjca u 2015. godini. 
 
Točka 16. Pod točkom 16. dnevnog reda jednoglasno je donesen Godišnji plan 
  sustava civilne zaštite na području Grada Donjeg Miholjca u 2016.  
  godini. 
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 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad Gradskog vijeća u 12,10 sati.  
  
  
  

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1.  Stjepan Viduka,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
   
  2. Josip Adamović,v.r.  
 
 
 


