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

sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 15. srpnja  
2020. 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 gosp. 
Josipa Lukačevića, KLASA: 021-05/20-01/5, URBROJ: 2115/01-01-20-01 od 09. 
srpnja 2020. godine. 
 Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Tihana Brkić, Tomislav 
Špoljarić, Mijo Šerić, Josip Lukačević, Dahna Jantoš, Dražen Trcović, Ivica Čupić, 
Daniel Rašić, Ivan Knežević. 
 Izostanak su opravdali: Zvonimir Falamić, Ivan Ott, Zvonimir Božić. 
 Izostanak nije opravdao Darko Mikić. 
 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, Biserka Mijatović, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša, Dragana Pnjak, direktorica Miholjačkog vodovoda d.o.o. 
Donji Miholjac, Sara Pobi šef računovodstva u Miholjačkom vodovodu d.o.o. Donji 
Miholjac, Anela Šovagović, direktorica Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne 
razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac, Marinela Šmider, ravnateljica Narodne 
knjižnice Grada Donjeg Miholjca, Matej Kopić, predstavnik tvrtke „Doroslov“ d.o.o. 
Donji Miholjac i 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: Tomislav Špoljarić i Dražen Trcović.  
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević otvara 27. sjednicu 
Gradskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za 
pravovaljano odlučivanje.  
 Poziva gosp. Ivicu Čupića da ustane i da prisegu slijedećeg sadržaja: 

"PRISEŽEM DA ĆU PRAVA I OBVEZE VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA DONJEG MIHOLJCA OBAVLJATI SAVJESNO I ODGOVORNO RADI 
GOSPODARSKOG, SOCIJALNOG I KULTURNOG PROBITKA GRADA, OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE I REPUBLIKE HRVATSKE, DA ĆU SE U OBAVLJANJU 
DUŽNOSTI VIJEĆNIKA PRIDRŽAVATI USTAVA, ZAKONA I STATUTA GRADA I DA 
ĆU ŠTITITI USTAVNI POREDAK REPUBLIKE HRVATSKE." 

Gosp. Ivica Čupić izjavljuje: „Prisežem“. 
 Vijećnici plješću.  

Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Josip Lukačević predlaže dnevni red kao u 
sazivu za sjednicu Gradskog vijeća. Postavlja upit za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 
Sam predlaže uvrštenje u dnevni red točku 33: Donošenje Plana zaštite od požara za 
područje Grada Donjeg Miholjca.  
 Budući nije bilo drugih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, 
predsjednik Gradskog vijeća daje dnevni red s nadopunom na glasovanje     

Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević, nakon provedenog 
glasovanja, konstatira da je jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 26. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Donjeg Miholjca 
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2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 

 
3. Izvješće Mandatne komisije 

 
4. Donošenje Zaključka povodom financijskog izvješća  

i izvješća neovisnog revizora za 2019. godinu tvrtke 
Miholjački vodovod d.o.o. Donji Miholjac 
IZVJESTITELJ: Dragana Pnjak 
 

5. Donošenje Zaključka povodom rasprave o financijskom 
 izvještaju MPC Donji Miholjac 
    IZVJESTITELJ: Anela Šovagović 
 
6. Donošenje prethodne suglasnosti na Statut Narodne  
    knjižnice Grada Donjeg Miholjca 
    IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
7. Donošenje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  
    komunalne usluge pokopa pokojnika Doroslov d.o.o.  
    Donji Miholjac 
    IZVJESTITELJ: Ivan Pobi 
 
8. Donošenje Odluke o godišnjem izvršenju Proračuna  
    Grada Donjeg Miholjca za 2019. godinu 
    IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija 
 
9. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata 
    IZVJESTITELJ: Goran Mataija 
 
10. Donošenje Zaključka o korekciji rezultata 
     IZVJESTITELJ: Goran Mataija 
 
11. Donošenje Odluke o subvencioniranju kamatne stope 
      korisnicima kredita u kreditnoj liniji Zagrebačke banke 
      d.d. za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na  
      području Grada Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 
12. Donošenje Odluke o potpori zakupcima poslovnih  
      prostora na području Grada Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 
13. Donošenje Zaključka povodom Izvješća o ostvarivanju 
      Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja 
      poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
      za područje Grada Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 
14. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra  
      u općoj uporabi – nerazvrstane ceste 
      IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
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15. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane 
      ceste 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
16. Donošenje Zaključka o izvršenju Programa održavanja  
      komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
      IZVJESTITELJ: Oto Šverer 
 
17. Donošenje Zaključka o izvršenju Programa gradnje  
      komunalne infrastrukture za 2019. godinu  
      IZVJESTITELJ: Marina Takač 
 
18. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta 
      SABAX vl. Samir Katić iz Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
19. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta 
      MARIN obrt , vl. Marin Drenić iz Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
20. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava 
      za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada 
      Donjeg Miholjca članu Gradskog vijeća Tomislavu 
      Špoljariću izabranom s liste grupe birača 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
21. Donošenje Zaključka povodom Izvješća o radu  
      gradonačelnika od 01.01. – 31.12.2019. godine 
      IZVJESTITELJ: Goran Aladić 
 
22. Donošenje Programa mjera za poticanje razvoja 
      poduzetništva na području Grada Donjeg Miholjca 
      u 2020. godini 
      IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Sanja Hatvalić 
 
23. Donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja 
      za stambenog pitanja mladih osoba na području  
      Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini  
      IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Sanja Hatvalić 
 
24. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja  
      sportskih građevina u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Sanja Hatvalić 
 
25. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  
      donošenju procjene rizika od velikih nesreća 
      IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač 
 
26. Donošenje Godišnje analize stanja sustava  
      civilne zaštite za 2019. godinu 
      IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač 
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27. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava  
      civilne zaštite za 2020. godinu sa financijskim  
      učincima 2020.-2022. godina 
      IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač 
 
28. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj  
      sustava civilne zaštite za razdoblje 2020.-2023.  
      godine 
      IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač 
 
29. Odluka o prestanku važenja odluke o osnivanju  
      postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada  
       Donjeg Miholjca 
       IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač 
 
30. Donošenje Procjene ugroženosti od požara za  
      područje Grada Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač 
 
31. Donošenje pročišćenog teksta Urbanističkog plana 
      uređenja Grada Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
32. Donošenje pročišćenog teksta Urbanističkog plana  
      uređenja Industrijske zone Janjevci  
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
33. Donošenje Plana zaštite od požara za područje 
   Grada Donjeg Miholjca. 
  IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač. 

 
 

RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz  
  zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda Dahna Jantoš postavlja pitanje  
  sanacije fasade i krovišta zgrade u Kolodvorskoj ulici (gdje je bio 
  ugostiteljski obrt Tomato) jer su građani u strahu od ruševne zgrade? 
  Pročelnica Sanja Hatvalić pojašnjava da je u nekoliko navrata 
  slana opomena na tri suvlasnika zgrade. Kada je doneseno rješenje 
  da moraju obnoviti pročelje i krovište zbog ugrožavanja ljudi jedan 
  od suvlasnika, Šutalo, odvjetnik, uložio je žalbu i Županija je  
  poništila rješnje Grada 
  Iznosi da se ponovno mora provesti cijeli postupak.  
  Dahna Jantoš navodi da u zapadnim zemljama se takve stvari 
  rade na način da se parcela ili zgrada uredi na trošak vlasnika. Pita 
  što ako za to vrijeme nekome padne crijep na glavu i nekoga ubije? 
  Pročelnica, Sanja Hatvalić odgovara da će se morati tužiti ta 
  tri suvlasnika.  
  Gradonačelnik, Goran Aladić iznosi da je za opciju uređenja  
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  fasade i krovišta te da se faktura ispostavi suvlasnicima.  
  Pročelnica, Sanja Hatvalić odgovara da se mora ponoviti postupak 
  donijeti rješenje i kada postane pravomoćno po njemu postupiti. Ako je 
  rješenje na snazi dobiju rok u kojemu su to dužni učiniti, tada se ide na  
  izvršenje, pa ako nema dobrovoljnog izvršenja onda se ide na izvršenje  
  putem treće osobe i nakon toga se fakturira vlasnicima. Sve bi  
  to mogli napraviti da Županija nije poništila rješenje.  
  Dražen Trcović iznosi problem rekonstrukcije mjesnog doma u  
  Golincima kao i uređenje ceste prema ribičkom domu na Dravi. Trebalo  
  bi se nastaviti sa obnovom doma u Podgajcima Podravskim te rješavanje  
  parkirališta i dovršenja uređenja mrtvačnice u Podgajcima. To znači 
  završetak sanitarnog čvora te uvođenje vode u mrtvačnicu odnosno 

rekonstrukcije. Također naglašava češće pražnjenje zelenih otoka po  
selima s obzirom na lokacije gdje su postavljeni.  

  Gradonačelnik Goran Aladić iznosi da je napravljen nalog za  
  nastavak projekta, dogradnje sanitarnog čvora i proširenja mrtvačnice.  
  Isto tako ide se na uvođenje pitke vode u mrtvačnicu, a što se tiče  
  parkirališta na groblju očekuje se još jedan potpis koji treba doći. Problem  
  je što se radi o Europskim sredstvima te je nedostajalo uvjerenje  
  Hrvatskih cesta te čim stigne potpisuje se ugovor s Ministarstvom i ide  
  se na natječaj koji će biti ove godine. Što se tiče zelenih otoka postoji  
  problem jer mještani i dalje odlažu svašta na te otoke.  
  Dahna Jantoš predlaže postavljanje kamera i kažnjavanje počinitelja.  
  Pročelnica, Sanja Hatvalić navodi da mora provjeriti koje su sankcije 
  određene Odlukom o komunalnom redu. Odluka o nepropisnom  
  odlaganju otpada nije primjenjiva jer se odnosi samo na divlje deponije. 
  Ističe da će provjeriti što je propisano i po tome postupiti.  
  Dogradonačelnik Tomislav Brusač pojašnjava  da je Grad Donji  
  Miholjac putem natječaja LAG za ruralni razvoj projektirao i prijavio  
  izgradnju uz 100% financiranje sredstvima iz EU. Međutim, zbog nekih  

pravnih situacija u natječaju traži se pravo građenja od Hrvatskih cesta  
za dio koji ide uz samu cestu do parkirališta i taj dokument je trebalo  
naknadno ishoditi kako bi se upotpunila dokumentacija. Natječaj je u  
tijeku, rješava se i bit će izgrađeno 100%  europskim sredstvima. Što se  
tiče zelenih otoka potrebno je provesti edukaciju i suradnju sa mjesnim  
odborima uz pomoć djelatnika komunalnog poduzeća. Ističe da je u tijeku  
akcija preko EU fondova kako bolje upravljati otpadom te se u sklopu  
toga može provesti edukacija po svim mjesnim odborima jer mjesni  
odbori mogu utjecati na svijest lokalnog stanovništva. Ukoliko se ne bude  
uspjelo edukacijama treba oduzeti sredstva namijenjena mjesnim  
odborima koji će onda više voditi računa o zbrinjavanju otpada na svom  
području. 

  Dražen Trcović ističe da Grad nije policija i to se ne može na takav 
  način rješavati.  
  Daniel Rašić ističe da se sa kamerama neće ništa riješiti jer će  
  tek onda ljudi bacati smeće po kanalima. Treba se riješiti mjesto gdje će 
  ljudi odlagati krupni otpad.  
  Vedran Aladić ne slaže se sa Danielom Rašićem. Osnovna škola  

postavila je nekoliko kamera na ključna mjesta i intervencijom policije  
više se ne događa da ljudi namjerno odlažu otpad na mjesta koja nisu za  
to namijenjena.  

  Daniel Rašić iznosi da je ravnatelj riješio time problem Osnovne škole,  
no gdje je taj otpad na kraju završio ne zna se.  
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  Matej Kopić navodi da je riješen odvoz glomaznog otpada dva 
  puta godišnje besplatno za mještane Grada Donjeg Miholjca. Svaka  
  tri mjeseca mobilno reciklažno dvorište bude u svakom naselju. 
  Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Josip Lukačević pita u kojoj fazi 
  je izgradnja nogostupa u Miholjačkom Poreču i ostalim naseljima,  
  te izgradnja parkinga na zajedničkom groblju Radikovci-Miholjački  
  Poreč? 
  Gradonačelnik Goran Aladić odgovara da se prerađuje elaborat,  
  projekt je u visokoj fazi završenosti, tako da kada bude gotov ide se 
  u raspisivanje natječaja i tada će se dogovoriti kojim redom će se  
  graditi nogostupi po naseljima na području Grada. Projekt za  
  izgradnju parkirališta na groblju, Radikovci-Miholjački Poreč je u visokoj  
  fazi završenosti. Misli da je stigla suglasnost te projektant treba krenuti  
  na građevinsku dozvolu tako da bi sve trebalo biti gotovo za 2 mjeseca. 
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda Tihana Brkić čita izvješće Mandatne  
  komisije koje vijećnici primaju na znanje. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju financijskog izvješća i izvješća neovisnog revizora za 2019.  
  godinu tvrtke Miholjački vodovod d.o.o. Donji Miholjac, bez rasprave. 
  Dragana Pnjak i Sara Pobi napuštaju rad sjednice u 17,50 sati. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesen je  
  Zaključak o prihvaćanju financijskog izvještaja Miholjačkog  
  poduzetničkog centra, Lokalne razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac, 
  bez rasprave. 
  Anela Šovagović napušta rad sjednice u 17,53 sati. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena prethodna 
  suglasnost na Statut Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca, bez  
  rasprave. 
  Marinela Šmider napušta rad sjednice u 17,57 sati. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena prethodna  
  suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 
  Doroslov d.o.o. Donji Miholjac, bez rasprave. 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda sa dva glasa suzdržan donesena je  
  Odluka o godišnjem izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca za  
  2019. godinu, bez rasprave. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesena je  
  Odluka o raspodijeli rezultata, bez rasprave. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesena je  
  Odluka o korekciji rezultata, bez rasprave. 
 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda s jednim glasom protiv donesena je  
  Odluka o subvencioniranju kamatne stope korisnicima kredita u  
  kreditnoj liniji Zagrebačke banke d.d. za kreditiranje sjetve i stočarske 
  proizvodnje na području Grada Donjeg Miholjca, bez rasprave. 
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Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  potpori zakupcima poslovnih prostora na području Grada Donjeg  
  Miholjca, bez rasprave. 
 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesen 
  je Zaključak o prihvaćanju izvješća o ostvarivanju Programa 
  korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim 
  zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada 
  Donjeg Miholjca. U raspravi su sudjelovali, Goran Aladić, Ivica Čupić, 
  Dražen Trcović i Tomislav Brusač. 
 
Točka 14. Pod točkom 14. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, 
  bez rasprave.  
 
Točka 15. Pod točkom 15. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste, bez rasprave. 
 
Točka 16. Pod točkom 16. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 
  godinu, bez rasprave. 
 
Točka 17. Pod točkom 17. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
  U raspravi su sudjelovali Dražen Trcović i Sanja Hatvalić. 
 
Točka 18. Pod točkom 18. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  prodaji građevinskog zemljišta Sabax vl. Samir Katić iz Donjeg  
  Miholjca, bez rasprave. 
 
Točka 19. Pod točkom 19. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  prodaji građevinskog zemljišta Marin obrt, vl. Marin Drenić iz Donjeg 
  Miholjac, bez rasprave. 
 
Točka 20. Pod točkom 20. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna  
  Grada Donjeg Miholjca članu Gradskog vijeća Tomislavu Špoljariću  
  izabranom s liste grupe birača, bez rasprave. 
 
Točka 21. Pod točkom 21. dnevnog reda s jednim glasom protiv i jednim glasom  
  suzdržan donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu  
  gradonačelnika od 01.01-31.12.2019. godine, bez rasprave. 
 
Točka 22. Pod točkom 22. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program mjera 
  za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Donjeg Miholjca u  
  2020. godini, bez rasprave. 
 
Točka 23. Pod točkom 23. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program mjera  
  za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području  
  Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini, bez rasprave. 
 
Točka 24. Pod točkom 24. dnevnog reda s jednim glasom protiv donesena je  
  Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu 
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  Grada Donjeg Miholjca. U raspravi su sudjelovali Dražen Trcović,  
  Goran Aladić, Sanja Hatvalić, Ivan Knežević, Tomislav Brusač, Ivica 
  Čupić i Daniel Rašić.  
 
Točka 25. Pod točkom 25. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni  
  i dopuni Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća, bez  
  rasprave. 
 
Točka 26. Pod točkom 26. dnevnog reda jednoglasno je donesena Godišnja analiza 
  stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu, bez rasprave.  
 
Točka 27. Pod točkom 27. dnevnog reda jednoglasno je donesen Godišnji plan 
  razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu sa financijskim učincima  
  2020.-2022. godine, bez rasprave. 
 
Točka 28. Pod točkom 28. dnevnog reda jednoglasno su donesene Smjernice za  
  organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2020.-2023.  
  godine, bez rasprave. 
 
Točka 29. Pod točkom 29. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  prestanku važenja odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 
  namjene Grada Donjeg Miholjca, bez rasprave. 
 
Točka 30. Pod točkom 30. dnevnog reda jednoglasno je donesena Procjena 
  ugroženosti od požara za područje Grada Donjeg Miholjca, bez rasprave. 
 
Točka 31. Pod točkom 31. dnevnog reda jednoglasno je donesen pročišćeni tekst 
  Urbanističkog plana uređenja Grada Donjeg Miholjca, bez rasprave. 
 
Točka 32. Pod točkom 32. dnevnog reda jednoglasno je donesen pročišćeni tekst  
  Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Janjevci, bez rasprave. 
 
Točka 33. Pod točkom 33. dnevnog reda jednoglasno je donesen Plan zaštite od  
  požara za područje Grada Donjeg Miholjca, bez rasprave. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca gosp. Josip Lukačević 
zaključuje rad sjednice u 19,26 sati. 
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Tomislav Špoljarić,v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA: 

  
 

2. Dražen Trcović,v.r.    

Josip Lukačević,v.r. 
 
 

 


