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

sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 22. ožujka 
2016. 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: 021-05/16-01/2, URBROJ: 2115/01-01-16-01 od 16. ožujka 
2016. godine. 
 Sjednici su nazočni: Anica Sabo, Ivan Knežević, Stanislav Bogdanić, Nedeljko 
Kovačić, Josip Adamović, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Koviljka Šrajer, Damir 
Kupanovac. 
 Izostanak su opravdali: Stjepan Viduka, Željko Macanić i Tihana Trcović. 
 Izostanak nisu opravdali: Krunoslav Kovačević i Vlatko Mikolašević. 
 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, 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: Ivan Knežević i Nedeljko Kovačić. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 22. 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.  
 Budući nije bilo 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. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 

2. Donošenje  Odluke o imenovanju vršitelja/ice dužnosti  
    ravnatelja Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca 

     IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
   3. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 
      Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca 
       IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
   4. Donošenje Odluke o imenovanju dva člana Povjerenstva 
       za provedbu javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice 
       Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca 
       IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
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RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 

 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda gosp. Josip Adamović postavlja pitanje 
  rješavanja udarnih rupa na poljskom putu u Rakitovici. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je taj dio isprojektiran 
  i spreman za program ruralnog razvoja, a dok isto ne bude udarne   
  rupe će biti sanirane s dolaskom ljepšeg vremena. 
  Gña. Anica Sabo postavlja pitanje zašto je rakitovačko groblje  
  zaključano? Da li to tako treba biti i zašto? 
  Gosp. Nedeljko Kovačić potvrñuje da je isto i u Golincima. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da će na to pitanje morati 
  odgovoriti direktor Doroslova. 
  Gosp. Damir Kupanovac postavlja pitanje rješavanja problema  
  oko poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kada 
  će isto doći na dnevni red? Da li je gradonačelnik poduzeo neke  
  mjere po skidanju točaka koje se odnose na rješavanje problema  
  poljoprivrednog zemljišta? Da li Grad može snositi kakve financijske 
  posljedice ukoliko ne riješi taj problem? 
  Pročelnica gña. Sanja Hatvalić odgovara da po njenom saznanju je 
  većina zemljišta dodijeljena na privremeno korištenje. Agencija ne 
  želi raspisati natječaj dok se ne riješi postupak iz 2011. i 2012. godine. 
  Budući je to državno zemljište, država će odlučiti što će dalje učiniti. 
  Gosp. Damir Kupanovac iznosi da nije zadovoljan odgovorom i traži 
  da mu se odgovori da li Grad snosi kakve financijske posljedice i da li 
  će u skoroj budućnosti snositi financijske posljedice zbog nedonošenja  
  odluka? Smatra da guranje „pod tepih“ ovakvog problema nije dobro 
  rješenje. 
   Predsjednik, gosp. Ivan Kožić odgovara da Grad ne trpi nikakve  
  financijske štete. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da ovo Gradsko vijeće 
  odlučuje koje odluke će donijeti, a budući nisu donijeli niti jednu od  
  predloženih očito je da to ne žele. Ukoliko iste žele staviti na dnevni 
  red svaki vijećnik ima pravo predložiti dopunu dnevnog reda.  
  Donošenje odluka u vezi poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  
  države isključivo je u ingerenciji Gradskog vijeća.  
  Gosp. Damir Kupanovac navodi da su rješenja napisana a odluka  
  nije donesena a nije niti poništen natječaj. Ističe da se ljudi s pravom 
  pitaju dokle će se tako dalje raditi? 
  Gosp. Ivica Čupić postavlja pitanje gosp. Kupanovcu kakvu bi sada  
  odluku donio po prošlom zakonu? Ističe da se ovaj novi zakon mora  
  mijenjati jer je lopovski i radi na uništavanju malih OPG-ova. 
  Gosp. Damir Kupanovac navodi da ne govori u svoje ime nego u  
  ime grañana. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda sa sedam glasova za i tri suzdržana  
  donesena je Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice  
  Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca u osobi Marije Rašić. 
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je raspisan natječaj za  
  izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice Grada Donjeg 
  Miholjca. 
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Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  imenovanju dva člana Povjerenstva za provedbu javnog natječaja 
  za imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice Grada Donjeg  
  Miholjca u osobama: Tihana Trcović i Koviljka Šrajer. 
 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 09,34 sati. 
 
  

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1.  Ivan Knežević,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
   
  2. Nedeljko Kovačić,v.r.  
 


