IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 17. travnja
2020. godine putem videokonferencije, s početkom u 18,00 sati.
Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp.
Josipa Lukačevića, KLASA: 021-05/20-01/1, URBROJ: 2115/01-01-20-01 od 20.
veljače 2020. godine.
Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Tihana Brkić, Zvonimir
Falamić, Tomislav Špoljarić, Mijo Šerić, Josip Lukačević, Dražen Trcović, Vlatko
Mikolašević, Darko Mikić, Daniel Rašić.
Izostanak su opravdali Dahna Jantoš, Ivan Ott i Zvonimir Božić.
Izostanak nije opravdao Ivan Knežević.
Od pozvanih sjednici su nazočni: Goran Aladić, gradonačelnik Grada
D.Miholjca, Tomislav Brusač, 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, novinar Radia Donji Miholjac
Zapisničar je Silvija Stojić, stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne,
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca.
Ovjerovitelji zapisnika su: Daniel Rašić i Mijo Šerić.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević otvara 26. sjednicu
Gradskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za
pravovaljano odlučivanje. Predlaže dnevni red kao u sazivu za sjednicu Gradskog
vijeća. Postavlja upit za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. Sam predlaže uvrštenje u
dnevni red točke 5. Donošenje Odluke o zajedničkom organiziranju poslova civilne
zaštite.
Gosp. Vlatko Mikolašević predlaže uvrštenje u dnevni red slijedeću točku:
Donošenje Odluke o ukidanju vijećničkih naknada za vijećnike Gradskog vijeća Grada
Donjeg Miholjca.
Budući nije bilo drugih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda,
predsjednik Gradskog vijeća daje dopune dnevnog reda na glasovanje. Konstatira
nakon provedenog glasovanja da je 7 vijećnika za i 4 vijećnika protiv.
Gosp. Vedran Aladić pita zašto se prije glasovanja o ovome nije otvorila
rasprava. Glasao je za to da se otvori rasprava o tome pitanju jer nikome 150 kuna nije
bitan iznos. Nitko u okviru svojih lista nije se konzultirao. Očekivao je raspravu.
Gđa. Sanja Hatvalić iznosi da je ovo glasovanje o uvrštenju točki u dnevni red i
to nije donošenje odluke, nego će biti točka dnevnog reda o kojoj će se glasovati. Ako
je potrebno može se zatražiti stanka oko dogovora.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević daje dnevni red sa
predloženim dopunama na glasovanje. Konstatira da je jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI

R E D:

1. Donošenje Odluke o hitnim mjerama pomoći stanovništvu
i pravnim subjektima na području Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Goran Aladić
2. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne
naknade i odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade
IZVJESTITELJ: Goran Aladić
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3. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja cijene Dječjeg
vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac
IZVJESTITELJ: Goran Aladić
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Goran Aladić
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za
sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg
vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju nacrta:
a) Odluke o odvodnji otpadnih voda na području
aglomeracije Donji Miholjac
b) Odluke o odvodnji otpadnih voda na području
aglomeracije Magadenovac
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić
7. Donošenje Odluke o zajedničkom organiziranju
poslova civilne zaštite
IZVJESTITELJ: Goran Aladić
8. Donošenje Odluke o ukidanju vijećničkih naknada
za vijećnike Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Vlatko Mikolašević
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA.
Točka 1.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
hitnim mjerama pomoći stanovništvu i pravnim subjektima na
području Grada Donjeg Miholjca.

Točka 2.

Pod točkom 2. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
oslobađanju plaćanja komunalne naknade i odgodi dospijeća
plaćanja komunalne naknade

Točka 3.

Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
oslobađanju plaćanja cijene Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac.

Točka 4.

Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Donjeg
Miholjca.

Točka 5.

Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa
Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac.
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Točka 6.

Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesen
a) Zaključak o prihvaćanju nacrta Odluke o odvodnji otpadnih voda
na području aglomeracije Donji Miholjac
b) Zaključak o prihvaćanju nacrta Odluke o odvodnji otpadnih voda
na području aglomeracije Magadenovac

Točka 7.

Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite.

Točka 8.

Pod točkom 8. sa 6 glasova protiv, 3 glasa suzdržan i 2 glasa za
nije donesena Odluka o ukidanju vijećničkih naknada.

Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 16,45 sati.

ZAPISNIČAR:
Silvija Stojić,v.r.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Daniel Rašić,v.r.
2. Mijo Šerić,v.r.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Lukačević,v.r.

