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

sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 07. ožujka 
2016. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 09,03 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Ivana Kožića, KLASA: 021-05/16-01/1, URBROJ: 2115/01-01-16-01 od 18. veljače 
2016. godine. 
 Sjednici su nazočni: Anica Sabo, Krunoslav Kovačević, Ivan Knežević, 
Stanislav Bogdanić, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Vlatko Mikolašević, Željko 
Macanić, Tihana Trcović i Damir Kupanovac. 
 Izostanak su opravdali: Stjepan Viduka, Josip Adamović, Koviljka Šrajer. 
 Izostanak nije opravdao: Nedeljko Kovačić. 
 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, Dražen Trcović, viši stručni suradnik za prostorno ureñenje i graditeljstvo, 
Daniel Rušanac, direktor Doroslova d.o.o. D.Miholjac, Valent Poslon direktor 
Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne razvojne agencije Donji Miholjac, Ivana 
Marić djelatnica Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne razvojne agencije Donji 
Miholjac, Vladimir Perković direktor 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: Stanislav Bogdanić i Ivica Čupić. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 21. 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. Damir Kupanovac postavlja upit zašto predsjednik Gradskog vijeća nije 
hito staviti dvije točke koje se tiču poljoprivrednog zemljišta na dnevni red? Iste nisu 
točke koje se odnose na poništenje ili ne poništenje natječaja, nego odluke o izboru. 
Odluke su napisane i u skladu su sa zakonom. Odluke o poljoprivrednom zemljištu 
su bile već nekoliko puta na dnevnom redu, ali nisu donesene odluke te smatra da je 
gradonačelnik s razlogom predložio stavljanje istih na dnevni red a predsjednik 
Gradskog vijeća nema razloga uskratiti raspravu oko te dvije točke dnevnog reda. 
Traži da se te dvije točke stave na dnevni red.  
 Gosp. Krunoslav Kovačević navodi da nije shvatio ovaj prijedlog. 
 Gosp. Damir Kupanovac odgovara da su navedene točke bile na koordinaciji. 
 Gosp. Ivica Čupić ističe da nije u redu iznositi prije sjednice Gradskog vijeća 
što je bilo na koordinaciji.  
 Predsjednik Gradskog vijeća pojašnjava da je dobio u pisanom obliku odluke o 
izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 
području Grada Donjeg Miholjca za katastarske općine Donji Miholjac, Sveti ðurañ, 
Podgajci Podravski itd. Iste točke dnevnog reda bile su 3 puta na dnevnom redu 
Vijeća, odnosno 2 puta na Vijeću a jednom je preuzeto neriješeno iz prethodnog 
saziva Gradskog vijeća. Iznosi detalj da su te točke dva puta skinute s dnevnog reda 
iz jednog razloga pogodovanja kandidatima koji su se kandidirali za zemljište koje su 
ljudi trebali dobiti. Kada su prvi puta skinute s dnevnog reda bilo je poništavanje 
natječaja, sada kad je treći puta došla izmjena odluke o izboru najpovoljnijih ponuda 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske smatra da je 
ciljano. Materijale je vrlo uredno preuzeo od gradonačelnika sa dostavnicom i dao si 



 2

je u zadatak proučiti iste te prezentirati Gradskom vijeću kada bude vidio što se tu 
dogaña. Zanemario je stavljanje istih na dnevni red jer se nekoliko puta isto 
odlučivalo. Ako se donese druga odluka oduzet će se dio zemlje obiteljskim 
gospodarstvima a radi se o 500 i više hektara, a novi natječaj 2010. isto 500 hektara 
te će biti oduzeto 1000 ha ljudima koji trenutno rade zemlju. Zemlja koja je dana prije 
ovog saziva Gradskog vijeća nije ni jedan m2 neobrañena, potpisani su ugovori i 
plaća se najam na tu zemlju i 2017. godine ističe zakup za tu zemlju i vratiti će se 
Agenciji za poljoprivredno zemljište. Kroz ovo bi se ona oduzela trenutnim 
korisnicima, stoga moli vijećnike da ove dvije točke ne uñu u dnevni red. Zakon o 
poljoprivrednom zemljištu trebao bi doživjeti promjenu i misli da to treba sačekati. 
Priča da se ne raspisuju natječaji za poljoprivredno zemljište na našem području ima 
svoje mjesto ali to se odnosi na pojedince koji će dobivati tu zemlju ili je koristiti u 
narednom razdoblju.  
 Gosp. Željko Macanić ističe da će Vijeće glasati na prijedlog gosp. 
Kupanovca, ali dužan je reći slijedeće da su svi polagali zakletvu kad su ušli u ovo 
Gradsko vijeće da će se boriti za interese grañana, da će govoriti u načelu istinu i 
samo istinu i nije bezveze tražio razlog upisa zadnji puta, tko je kako glasao u vezi tih 
odluka. To je njegovo osobno mišljenje. Gradonačelnik je na ove odluke imao pravo 
veta kao i na svaku odluku Gradskog vijeća. Tvrdi da odluke nisu donesene ispravno, 
odnosno donijeli su protuzakonite odluke. To će doći kad-tad na dnevni red jer 
ispituju organi koji su nadležni za te stvari. Glasat će sukladno svojoj savjesti kada se 
bude glasalo. Želi da ovo uñe u zapisnik da nisu donijeli pravovaljane odluke.  
 Gosp. Ivica Čupić navodi da gosp. Macanić i bivši predsjednik Vijeća, gosp. 
Viduka svi su sjedili u Vijeću u prošlom sazivu, a sada ovdje drže moralne prodike. 
Interesira ga kakve interese imaju zbog toga da se forsira ta zemlja, da ide u 
natječaj, te da oni glasači iz ovog područja koji su glasali za njih spakuju kofere i odu 
odavde jer će im se uzeti zemlja. Ako se ovo odglasa po prošlom zakonu, koje ovdje 
dva puta nije doneseno i dva puta je Ministarstvo vratilo natrag jer je pogodovano 
malim opg-ovima, kako bi sada glasali? Može biti da ima netko neke dugove koje 
mora nekome vraćati. To znači da je netko nekome nešto dužan. Ako državni organi 
to ispituju neka doñu ovdje i ispitaju u ovom sazivu tko je kome šta pogodovao da bi 
glasao onako kako je glasao i podijelio zemlju onako kako je podijelio onda. To je 
njegovo razmišljanje. Može se glasati da li da ova točka ide na dnevni red, ali ako ide  
onda sve druge točke iza njih više nemaju smisla, niti će više o njima itko voditi brigu. 
Treba pričekati izmjene zakona koji ide u smjeru da obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva dobiju zemlju. Do sada su pogodovali samo velikima. Zna dobro taj 
zakon i iznosi da taj zakon najlopovskiji zakon koji je donesen. Ističe da je i ðakovo u 
problemu koje je to dalo na Vijeće, svu zemlju su dobili veliki od onih koji su neki 
radili i 20 godina. Navodi da će nabrojiti tko će ostati bez zemlje: Pfeifer, Cako, 
Stanković, Kožić, Božić, Petrović itd. Zemlju će dobiti onaj koji je sa d.o.o. prepisivao 
uvjetna grla u opg i na temelju toga je dobio mogućnost dobivanja zemlje. Zbog toga 
je dva puta to poništavano i to je bilo u redu. Ministarstvo nije davalo suglasnost jer 
nije bilo u skladu sa zakonom. Ti ljudi i dalje rade tu zemlju na 5 godina i plaćaju 
svoje obaveze i sve je u redu. Treba pričekati da ne bi zemlju podijelili velikima jer će 
ovo područje ostati bez opg-a. Moći će se rušiti sve kuće jer u njima neće imati tko 
živjeti.  
 Gosp. Ivan Knežević iznosi da sada ispada da je HDZ sve nešto zakuhao, pa 
onda ispada da je HDZ dobro odlučio što je podijelio tim privatnicima zemlju, bio je 
vijećnik i njega nitko nikada ništa nije pitao. Tu ispada da je za sve kriv HDZ. Dva 
puta je glasano i nije samo HDZ glasao. Nisu oni krivi što netko hoće sada provući 
neku novu stvar.  
 Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ističe da su se postavljala neformalna 
pitanja zašto se ne raspisuju natječaji na području grada Donjeg Miholjca oko 
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prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta. Odgovor koji je dobiven u prosincu od 
Agencije je da Gradsko vijeće nije donijelo adekvatne odluke, a radi se o odlukama 
koje je Agencija preporučila da se donesu, odluke o poništenju prije raspisanih 
natječaja. Radi se o dva natječaja. Budući Gradsko vijeće u dva navrata nije donijelo 
takvu odluku koja je zahtijevala Agencija za poljoprivredno zemljište, smatrao je da 
postoji logičan slijed da se donesu odluke sukladno raspisanom natječaju. Vijeće to 
može i ne mora prihvatiti. Agencija za poljoprivredno zemljište će morati reagirati. 
Može se tražiti i pravna ekspertiza svega ovoga, ali vijećnici mogu i ne moraju 
prihvatiti ovu točku dnevnog reda neovisno o onome što je govorio gosp. Čupić i svi 
ostali u raspravi. 
 Gosp. Željko Macanić iznosi da se ne osjeća prozvanim niti je ikome dužan. 
Rekao je samo ono što misli kao vijećnik i to je njegovo pravo. Ako se ide u povijest 
najveći krivac za to je HDZ i bivši gradonačelnik. Gosp. Knežević to jako dobro zna i 
to je jako dobro osjetio samo kasno. Zna o čemu priča i ovo što govori gosp. Čupić 
neka tu traži krivca. U početku raspodjele zemlje je govorio da su bili korektni 2001. 
godine kada su bila velika povjerenstva i gosp. Majdenić je bio iz Rakitovice ministar 
koji je dijelio zemlju i crtao karte. Ovdje je od 2001. godine i ne želi nikome zlo. Želi 
svima dobro.  
 Gosp. Ivan Knežević govori kada se već ulazi u povijest jedina odluka koja je 
bila jednoglasna kod podjele svi su vijećnici glasali za to jednoglasno, ne sjeća se da 
je netko bio protiv odluke o kojoj bi se danas raspravljalo. Ne treba govoriti da je HDZ  
za sve kriv. Svi oni znaju jako dobro tko bi sve zemlju dobio i onda je to bila jedina 
jednoglasna odluka u to vrijeme. Nije za sve kriv HDZ. Iznosi da pogledaju kako su 
donesene odluke i kojom većinom glasova.  
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić iznosi da je u tom žurnom 
periodu na kraju mandata prehodnog Gradskog vijeća podijeljeno 1200 ha zemlje 
brzinski i jedni jedini ljudi su imali pravo na to i da su oni jedini imali uvjete koji su 
dobili, a svi drugi nisu dobili. Sada trebaju raditi protiv obiteljskih gospodarstava koja 
su malo stasala i došla k sebi, kupili nešto mehanizacije, strojeva i opreme, aplicirali 
na sredstva iz ruralnog razvoja i to je jedna kategorija ljudi na području Grada koji 
stvaraju, imaju svoje obitelji i radnike te stoga moli sve da se prvo ovo izuči i provjeri 
pa tek onda ide na sjednicu Gradskog vijeća jer će do tada biti rješenje koje će 
donijeti Agencija. Politika ipak ova vodi računa o obiteljskim gospodarstvima koji bi 
trebali na neki način u tom ruralnom razvoju zadržati se i širiti svoje djelatnosti. Tu bi 
se veliki broj ljudi zaposlio na području RH i bilo bi dobro to podržati da ljudi ne 
ostanu bez zemlje.  
 Gosp. Nedeljko Kovačić dolazi na sjednicu u 09,17 sati. 
 Gosp. Damir Kupanovac iznosi da tema povlači pitanje ukoliko se nešto 
sakriva i postoje neki skriveni interesi. No o ovome se razgovaralo i vidi se da nema 
nitko skrivenih interesa i nitko nikome ništa ne duguje. Razumije i gradonačelnika koji 
je predložio te dvije točke da doñu na Gradsko vijeće jer je tim činom skinuo veliku 
odgovornost sa sebe. To je sada na leñima Gradskog vijeća. Iznosi da je ovdje 6 
godina i bio je kada se o tome razgovaralo, tko će izgubiti zemlju, tko će dobiti, tko je 
pobijedio, tko nije pobijedio, hoće li netko dobiti, tko ima pravo. Iznosi da znaju svi tko 
treba dobiti zemlju, a isto tako da će koštati ovaj grad u idućem sazivu tko god bude 
bio. Ljudi koji po zakonu trebaju dobiti zemlju zaprijetili su tužbama i samo čekaju da 
se donese ovakva odluka. Postoje zakonite odluke koje su napisane, gdje trebaju 
pobijediti na natječaju i šta će se dogoditi ako se poništi i donese se drugačija 
odluka. Čim takva odluka postane pravomoćna ti ljudi će podnijeti tužbu protiv Grada. 
Iznosi da vijećnici toga nisu svjesni. Kako god se okrene odluku će morati donijeti 
Gradsko vijeće. Inzistirao je da se o tome razgovara i inzistirat će na idućem 
Gradskom vijeću jer ovaj saziv to neće riješiti i pitanje je da li će isto riješiti idući 
saziv. Možda će biti donesen neki zakon po kojem će se to obrisati gumicom i 
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ponovno donijeti. Razgovara se o zemlji koja nije ñurñanska, rakitovačka i miholjačka 
nego državna zemlja. Odustaje i povlači zahtjev za stavljanje navedene dvije točke 
na dnevni red, jer misli da je dovoljno o njima raspravljano.  
 Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač iznosi da glavni uzrok svih problema je čl. 
74. Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji kaže da svi natječaji koji su započeti po 
starom zakonu, po starom zakonu se i dovršavaju. Tu se otvara pitanje da li je starija 
uredba odnosno naputak ministarstva i otvara se mogućnost za tužbe koje je gosp. 
Kupanovac naveo. Na prošloj i pretprošloj sjednici dao je prijedlog odluke temeljem 
zahtjeva Agencije za poljoprivredno zemljište o poništenju a sada je prijedlog o 
donošenju najboljeg ponuditelja za raspisanim natječajima a na Vijeću je da se 
očituje.  
 Gosp. Ivan Knežević iznosi da ispada da je cijeli problem napravio HDZ i svi 
su po tom pljuvali, a 4 godine mandata je prošlo i ništa se nije riješilo. Opet će taj 
problem doći na rješavanje HDZ-u iduće godine. Oni će taj problem riješiti. 
 Gosp. Damir Kupanovac pojašnjava da je htio samo čuti razloge ne stavljanja 
na sjednicu dnevnog reda navedene dvije točke. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić iznosi da je ovo Gradsko vijeće 
u pravu jer se iz rasprave vidjelo da bi neki grañani tužili Grad ukoliko bi se donijele 
odluke. 
 Budući je povučen prijedlog gosp. Damira Kupanovca 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 20. sjednice  
       Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 

 2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 

  3. Donošenje Lokalne razvojne strategije Grada D.Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Valent Poslon 
 
  4.  Donošenje Zaključka povodom razmatranja izvješća  

           o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih grañevina 
        i Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne  
          infrastrukture na području grada Donjeg Miholjca za  
       2015. godinu 

      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
  5. Donošenje Zaključka povodom razmatranja izvješća o  
      izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  
      za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
      u 2015. godini grada Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
  6. Donošenje Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne 
      infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu za 2016. godinu 
      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
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7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture 
    za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
    u 2016. godini grada Donjeg Miholjca 
    IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
8. Donošenje : 
  a) Odluke o razrješenju Mirjane Pečner, privremene  
      ravnateljice Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca 
  b) Odluke o imenovanju vršitelja/ce dužnosti ravnatelja 
      Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca 
    IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
9. Donošenje Odluke o utvrñivanju kriterija, postupaka i  
   mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna 
    Grada Donjeg Miholjca 
    IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
10. Donošenje Odluke o upravljanju, grañenju i održavanju 
     nerazvrstanih cesta na području grada Donjeg Miholjca 
     IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
11. Donošenje: 
  a) Odluke o suglasnosti s provedbom ulaganja  
      u izradi dokumentacije i izvoñenje radova  
      na izgradnji nerazvrstanih cesta 
  b) Odluke o suglasnosti s provedbom ulaganja  
      u izradi dokumentacije i izvoñenje radova  
      na rekonstrukciji mjesnih domova 
    IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 

 
 

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
 
Točka 1. Pod 1. točkom dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz  
  zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gña. Anica Sabo postavlja pitanje  
  datuma otvorenja zaobilaznice te rušenja suhih stabala u parku? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je u svakodnevnom 
  kontaktu sa predstavnicima Hrvatskih cesta te o njima ovisi kada 
  će doći do otvaranja zaobilaznice. Problem su bili još neki nedostaci 
  koji su otklonjeni i potrebno je dobiti samo privremenu uporabnu  
  dozvolu.  
  Što se tiče parka obavljen je sastanak sa predstavnicima  
  Konzervatorskog odjela i gñom. Turalija te je zaključeno da je  
  potrebno izraditi projektnu dokumentaciju za sveobuhvatno rješavanje 
  pitanja parka. 
  Gosp. Damir Kupanovac navodi da je dobio na stol anonimnu  
  predstavku koja se odnosi na groblje u Svetom ðurñu od cijena pa do 
  zaključavanja groblja. Moli da se o tome razgovara.  
  Gosp. Daniel Rušanac iznosi da se to pismo pojavljuje već treći puta 
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  samo u Svetom ðurñu. Ističe da se zakon mora poštivati, moraju  
  kupiti grobno mjesto i platiti godišnju grobnu taksu. Grobljem i  
  mrtvačnicom gospodari tvrtka Doroslov kod koje se nalazi ključ i  
  po potrebi dostavlja mještanima te sve funkcionira normalno. 
  Gosp. Ivica Čupić upozorava gosp. Daniela Rušanca da se ne  
  ponaša kao da je tvrtka Doroslov njegova osobna firma. 
  Gosp. Daniel Rušanac iznosi da je njegovo poimanje zemlje i  
  gosp. Čupića različito tako i iznošenje viñenja neke problematike 
  u vezi tvrtke Doroslov koju naziva svojom jer je njen direktor, za 
  nju brine i nju vodi te se tako i ponaša jer za nju odgovara. 
  Gosp. Ivan Knežević ističe da je odluka donijeta na brzinu bez 
  razgovora s predstavnicima mjesnih odbora no odluka je donijeta 
  i tvrtka Doroslov mora postupati po zakonu.  
  Gosp. Željko Macanić ponovno postavlja pitanje prolaska autobusa 
  kroz ulicu Pavla Radića. Moli gradske službe da odrade svoj posao. 
  Nadalje postavlja pitanje sanacije puta u Hoboñu da li će biti ovog  
  proljeća? Predlaže čišćenje prostora Trg A.Starčevića i Kolodvorske 
  ulice kako bi grad izgledao ljepše. Potrebno je očistiti poslovne  
  prostorije Grada ali i privatne prostore jer u gradu će biti održana 
  dva velika projekta bacyard festival i Jadransko posavski KUP te će 
  dosta stranaca boraviti u gradu. Nadalje interesira ga koje političke 
  strane plaćaju stanarinu i moli da mu se to dostavi u pisanom obliku. 
  Takoñer moli pročelnika gosp. Mataiju da kaže koliko udruga je  
  dostavilo financijska izvješća do 29. veljače? Nadalje grañani se žale 
  na uzgoj stoke u gradu jer sada opet dolazi toplo vrijeme.  
  Iznosi staro pitanje problem 7 stanara na Majuru koje vlasnik tjera  
  van iz stanova. Moli da se za te ljude iznañe neko rješenje. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da će morati se pozabaviti 
  pitanjem egzistencije tih 7 ljudi što prije.  
  Gosp. Ivan Knežević postavlja pitanje zašto Grad nije kupio te  
  nekretnine te tako riješio to pitanje i zašto nije kupio hotel. Takoñer 
  razgovara se o turizmu a dvorac je okupirala lokalna samouprava. 
  Postoje problemi sa starom ljekarnom i hotelom koji se ne rješavaju, 
  a moglo se riješiti kupnjom tih nekretnina.  
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da grad pokušava prodati 
  sve svoje nekretnine jer održavanje istih košta. Da je Grad kupio Borik 
  potrebno je uložiti još milijune kuna u njegovu obnovu. Nadalje Grad  
  nema kreditnu sposobnost za kupnju nekretnina. Ukoliko gosp.  
  Knežević ima kupca za Varteks i druge prostore moli da iste preporuči. 
  Gosp. Ivan Knežević odgovara da se prostor ne može prodati po cijeni 
  od 1.200 EUR-a za m2. Onaj tko ima sredstava taj kupuje na moru. 
  Gosp. Željko Macanić moli pročelnika gosp. Mataiju da mu kaže broj 
  dostavljenih financijskih izvješća udruga. 
  Pročelnica gña. Sanja Hatvalić odgovara da su se papiri primali još 
  do petka te nije selektirano. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević pridružuje se pitanju gosp. Macanića za  
  dostavu u pisanom obliku financijskih izvještaja udruga. Slaže se s 
  gosp. Macanićem i za promet kroz ulicu Pavla Radića i smatra da 
  je to pitanje za MUP. Takoñer smatra da su prazni lokali mrtav kapital 
  ovoga grada. Žao mu je što nema nikoga iz DVD-a i moli da mu se  
  dostavi u pisanom obliku što se to dogaña s DVD-om jer je bilo nekih 
  istraga i otpuštanja radnika? Ponovno postavlja pitanje imovine  
  susjednih općina koje trenutno koristi KG Park. Moli da mu se u  
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  pisanom obliku dostavi od strane tvrtke Doroslov koliko je od 02.10. 
  2013. godine do današnjeg dana dovezeno smeća na Doroslov, po 
  kojoj cijeni i koliko se od tih novaca utrošilo na sanaciju odlagališta. 
  Zadnje pitanje postavlja u vezi sanacije svlačionice u Svetom ðurñu. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da za svlačionicu u  
  Svetom ðurñu dobivena je grañevinska dozvola te se kreće s radovima 
  15. travnja. 
  Pročelnica, gña. Sanja Hatvalić odgovara u vezi prijepisa imovine u  
  KG Park pojedinih općina da će se isto učiniti nakon revizijskog  
  izvješća koje će utvrditi koliki postotak pripada pojedinoj općini. Za  
  sada KG Park koristi  vodovodnu mrežu na temelju Zakona o vodama 
  gdje stoji da su komunalne vodne grañevine u vlasništvu komunalnih  
  poduzeća, odnosno onih koji upravljaju vodama. 
  Gosp. Daniel Rušanac napušta rad sjednice u 10,19 sati. 
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesena Lokalna  
  razvojna strategija Grada Donjeg Miholjca uz izmjenu na str. 49. 
  pod točkom 4. umjesto laboratorijska djelatnost staviti medijsko- 
  biokemijsko-laboratorijska djelatnost, kod specijalističke djelatnosti 
  izdvojiti iz internističke djelatnosti pulmologiju, optometriju, ortopediju 
  i psihijatriju, te kod poboljšanja okoliša i infratrukture staviti  
  arhitektonski projekt šetnice Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih 
  grañevina i Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne    
  infrastrukture na području grada Donjeg Miholjca za 2015. godinu. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak 
  o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
  infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom  
  gospodarstvu u 2015. godini grada Donjeg Miholjca.    
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program gradnje 
  objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu 
  za 2016. godinu. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program  
  održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona 
  o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda  

a) sa jednim glasom suzdržan donesena je Odluka o razrješenju  
    Mirjane Pečner, privremene ravnateljice Narodne knjižnice Grada  
    Donjeg Miholjca, 

  b) sa 3 glasa za i 7 glasova suzdržan nije donesena Odluka o  
      imenovanju vršitelja/ice dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice 
      Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda sa 5 glasova za, 2 glasa protiv i  
  2 glasa suzdržan donesena je Odluka o utvrñivanju kriterija,  
  postupaka i mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna 
  Grada Donjeg Miholjca. 



 8

 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  upravljanju, grañenju i održavanju nerazvrstanih cesta na području 
  grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda 

a) jednoglasno je donesena Odluka o suglasnosti s provedbom  
    ulaganja u izradi dokumentacije i izvoñenje radova na izgradnji  
    nerazvrstanih cesta 
b) jednoglasno je donesena Odluka o suglasnosti s provedbom  
    ulaganja u izradi dokumentacije i izvoñenje radova na rekonstrukciji  
    mjesnih domova.  

 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 11,49 sati. 
 
 
 
  

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1.  Stanislav Bogdanić,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
   
  2. Ivica Čupić,v.r.  
 
 
 


