
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. prosinca 
2016. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 09,05 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Ivana Kožića, KLASA: 021-05/16-01/12, URBROJ: 2115/01-01-16-01 od 05. prosinca 
2016. godine. 
 Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Ivan Knežević, Zlatka Krip, Nedeljko 
Kovačić, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Željko Macanić, Koviljka Šrajer, Antun Okrugić, 
Damir Kupanovac. 
 Izostanak su opravdali: Vlatko Mikolašević, Anica Sabo i Krunoslav Kovačević. 
 Izostanak nije opravdao: Josip Adamović 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Darko Mikić, dogradonačelnik 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 
Grada Donjeg Miholjca, Biserka Mijatović, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, 
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Zdravka Tadić, voditeljica Odsjeka za 
proračun, Dragana Pnjak, direktorica KG Park-a Donji Miholjac, Valent Poslon, 
direktor Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne razvojne agencije Donji Miholjac, 
Anela Šovagović, predstavnica Miholjačkog poduzetnčkog centra, Lokalne razvojne 
agencije Donji Miholjac, Ankica Zvocak, direktorica Doroslova d.o.o. Donji 
Miholjac,Jadranka Landup, ravnateljica Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac, 
Vladimir Perković, direktor Radia Donji Miholjac. 
 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 27. sjednicu Gradskog 
vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano 
odlučivanje. Predlaže dnevni red kao u sazivu za sjednicu uz jednu nadopunu: 
Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, 
prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini. Postavlja 
dalje upit za izmjenu i dopunu dnevnog reda. 
 Gosp. Željko Macanić predlaže donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
održavanju, ureñenju i upravljanju grobljima u naseljima na području Grada Donjeg 
Miholjca budući su grañani predložili da se odredba o zabrani ukopa u kripte stavi 
van snage dok se ne provjeri kakva je situacija u ostalim gradovima. 
 Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač slaže se s gosp. Macanićem da se stavi 
van snage taj članak odluke, te da se na današnjoj sjednici donese takva izmjena.  
 Pročelnica gña. Sanja Hatvalić iznosi da su grañani donijeli predstavku u Grad 
u kojoj navode da se stavi van snage članak 19. Odluke te bi trebalo donijeti izmjenu 
i dopunu Odluke o održavanju, ureñenju i upravljanju grobljima. 
 Budući nije bilo drugih prijedloga za izmjenu dnevnog reda predsjednik 
Gradskog vijeća daje predložene dvije nadopune na glasovanje. Konstatira nakon 
provedenog glasovanja da su nadopune dnevnog reda usvojene sa 8 glasova za i 2 
glasa suzdržan. 

Daje predloženi dnevni red sa usvojenim nadopunama na glasovanje. 
Konstatira nakon provedenog glasovanja da je sa 8 glasova za i 2 glasa suzdržan 
usvojen slijedeći: 
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D N E V N I   R E D: 
 

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 26. sjednice  
       Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 

 2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 

        3. Donošenje Zaključka o Lokalnoj razvojnoj 
    strategiji Grada Donjeg Miholjca za period od 
    2015. do 2020. godine  

                                   IZVJESTITELJ: Anela Šovagović i Valent Poslon 

                                 4. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu  
        ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste – LC-M-15 

       IZVJESTITELJ: Anela Šovagović i Valent Poslon 
 

         5. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 
             Grada Donjeg Miholjca 2016. godine  
            IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 

                                 6. Donošenje II. izmjene i dopune proračuna Grada Donjeg  
        Miholjca za 2016. godinu  

        IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 

   7. Donošenje Odluka o izmjenama:  
       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 zdravstvu i   
           socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu 
        IZVJESTITELJ: Goran Mataija 

   8. Donošenje Plana proračuna  Grada Donji Miholjac za 
       2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu 
       IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 

 
   9. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Grada 
       Donjeg Miholjca  za 2017. godinu 
       IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 

                             10. Donošenje Odluka o donošenju: 
      a)  Financijskog plana  programa javnih potreba 
           u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
      b)  Financijskog plana programa javnih potreba 
           u predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca 
           za 2017. godinu 
      c)  Financijskog plana programa javnih potreba u športu Grada   
           Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
      d)  Financijskog plana programa javnih potreba u zdravstvu i    
            socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
       IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 
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11. Donošenje Zaključaka povodom razmatranja: 
      a)  Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa 
           rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ za radnu godinu 2015./2016. 
      b)  Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ za 
           pedagošku godinu 2016./2017. 
      c)  Kurikuluma Dječjeg vrtića „Pinokio“ za pedagošku godinu 
           2016./2017. 
       IZVJESTITELJ: Jadranka Landup 

                             12. Donošenje Odluke povodom raspisanog natječaja 
     za ravnatelja/ice Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca 

       IZVJESTITELJ: Predsjednica Natječajnog povjerenstva –  
                                                            Koviljka Šrajer 

                             13. Donošenje Odluke povodom razmatranja prijedloga 
                                   Mirjane Bakić iz Donjeg Miholjca o postavljanju spomen 
                                   ploče na mjesto gdje je bila Sinagoga u Donjem Miholjcu  

    IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 

                             14. Donošenje Zaključka povodom razmatranja zahtjeva 
        Vrbanić Igora iz Donjeg Miholjca radi priznavanja troškova  
                                   ureñenja grañevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Donjeg  
        Miholjca 
                                   IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 

                               15. Donošenje Godišnje analize stanja sustava zaštite i  
        spašavanja na području Grada Donjeg Miholjca u 2016. 

     godini  
       IZVJESTITELJ: Darko Mikić 
 

                                16. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada  
         Donjeg Miholjca za 2017. godinu 

        IZVJESTITELJ: Darko Mikić 
 

                                17. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 
      civilne zaštite za četiri godine na području Grada Donjeg 
      Miholjca  

        IZVJESTITELJ: Darko Mikić 
 

                              18. Donošenje Odluke o odreñivanju pravnih osoba od interesa za  
    civilnu zaštitu Grada Donjeg Miholjca 

        IZVJESTITELJ: Darko Mikić 
 
  19. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih 
        od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom  
        i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog  
        zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini 
    IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 
  20. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju,  
    ureñenju i upravljanju grobljima u naseljima na području  
        Grada Donjeg Miholjca 
    IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
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RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 

 Na sjednicu dolazi gosp. Stanislav Bogdanić u 9,10 sati. 
 
Točka 1.  Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz  
  zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Gonjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Ivica Čupić iznosi priopćenje  
  Hrvatske seljačke stranke o tome da je HSS izišao iz koalicije te 
  da mjesto predsjednika Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca  
  stavljaju na raspolaganje većini u Gradskom vijeću. 
  Dalje postavlja pitanje tko je direktor Doroslova i zašto se išlo na 
  promjenu direktora nakon nekoliko mjeseci? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je direktorica  
  Doroslova gña. Ankica Šorgić Zvocak te se u promjenu išlo zbog  
  razrješenja dosadašnje direktorice Valike Čošić. 
  Gña. Koviljka Šrajer postavlja pitanje kako će se porezna reforma 
  odraziti na prihode Grada? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da je u dvije godine Grad 
  izgubio prihoda 2.600.000,00 kn s osnove poreza na dohodak, 

a najnovijom porezom reformom država će napraviti još veći udarac na  
jedinice lokalne samouprave. Smatra da se rashodi više ne mogu  
smanjivati jer je sve već i previše skromno te Grad Donji Miholjac po  
nekim analizama spada u najštedljiviju jedinicu lokalne samouprave na  
području Republike Hrvatske.  

  Gosp. Ivan Knežević postavlja pitanje obnove svlačionica u  
  Svetom ðurñu budući zna da je HNS dao neka sredstva koja bi  
  mogli i povući budući se nije krenulo u obnovu. 
  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara da su dobivena  
  sredstva u iznosu od 200.000 kn te su naručeni projekti, otvoreno 
  je gradilište i neki radovi su već započeli. Projekt je težak 1.200.000 
  do 1.300.000 kn te se planira nastaviti s radovima i jasno je da se  
  bez pomoći HNS-a isti neće moći završiti. Čim vrijeme dozvoli  
  nastavlja se s radovima no bez pomoći HNS-a Grad nema dovoljno 
  sredstava za završetak projekta. 
  Gosp. Ivan Knežević postavlja pitanje dokle se došlo sa radovima na 
  mrtvačnici na groblju Svetog Križa? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je na temelju peticije 
  grañana pristupilo se ishoñenju grañevinske dozvole za izgradnju kuće  
  oproštaja na groblju Svetog Križa. O tome kada će se aktivirati  
  grañevinska dozvola ovisi o prioritetima koji su pred lokalnom  
  zajednicom.  
  Gosp. Ivan Knežević moli gosp. Čupića da pojasni što je mislio pod 
  izjavom da HSS više ne podržava predsjednika Gradskog vijeća. 
  Gosp. Ivica Čupić iznosi da je žalosno ako netko ovdje sjedi a ne zna 
  što to znači. 
  Gosp. Ivan Knežević pita da li to onda znači da predsjednik ima 8  
  ruku da bude i dalje predsjednik Gradskog vijeća? 
  Gosp. Damir Kupanovac postavlja pitanje da li HSS traži da se glasa  
  ponovno? 
  Gosp. Ivica Čupić iznosi da ne traži ništa, samo je iznio priopćenje. 
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  Gosp. Željko Macanić iznosi da je Grad Donji Miholjac po financijama  
  na 126. mjestu od 180. gradova, Belišće je na 60. mjestu a Valpovo na 
  124. Iznosi da mnoga pitanja koja je postavio nisu riješena u ovoj godini, 

kao pitanje ureñenja centra Grada Donjeg Miholjca, podjela prostorija  
  i naplata zakupa, unatoč razgovorima s policijom ulica Pavla Radića je  
  i dalje najprometnija te se nada da nitko neće stradati. Takoñer iznosi 
  da se svi ponose izletištem Stara Drava no tamo još nije doveden  
  vodovod, kao što nije ni riješena cesta na ulazu Hoboñ-Zabara. Naselje 
  je registrirano kao vikend naselje i ljudi bi se sigurno priključili 

na vodovod te bi KG Park od toga imao koristi. Postavlja pitanje gosp. 
Valentu Poslonu da li je potreban toliki novi prostor za tehnocentar ili je  
mogao ostati u prostoru starog inkubatora? Smatra da bi bilo korisnije u  
taj prostor uvesti neko poduzeće i naplaćivati zakup. Postavlja pitanje  

  kada će se iseliti poduzetnika koji je dužan Gradu dva milijuna kuna i  
  još je uvijek u prostoru poduzetničkog inkubatora iako mu je istekao rok 
  za iseljenje. 
  Gosp. Damir Kupanovac iznosi da je dovoñenje vode do vikendica  
  problem jer mora vodovod prijeći preko parka prirode a u parku prirode 
  nema izvoñenja grañevinskih radova.  
  Gosp. Željko Macanić nije tog mišljenja i smatra da je to moguće  
  napraviti. 
  Gosp. Valent Poslon pojašnjava nazočnima da je ove godine završena  
  zgrada tehnološkog parka gdje je dio prostora popunjen a dio još čeka
  na zakup. Izgradnja tog objekta kasnila je 4-5 mjeseci obzirom da su  
  neke firme iznašle rješenja i otišle u druge gradove. U toj zgradi provodi 
  se i jedan program zajedno u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje 
  gdje su pozvani svi nezaposleni da se uključe u taj program. Odaziv je  
  bio prilično slab te je oglašeno i za područja Našice, Slatina i  Valpovo. 
  Krenulo se s programom od 15 ljudi i program se realizira već dva  
  mjeseca a traje 6 mjeseci. Što se tiče pitanja zgrade bivšeg Borova  
  odgovara da su neki stanari izašli van tijekom godine i htjeli bi zadržati 
  dio prostora koji je Grad uredio. Proizvodni prostor je u lošem stanju od 
  krovišta do instalacija. Moli gradonačelnika da on odgovori na drugi dio 
  ovog pitanja. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je Grad u završnoj fazi
  pregovaranja sa tvrtkom Megametal o otkupu putem kredita. Ukoliko 

ipak ne dobiju postoji pravni tok gdje će se prostor vratiti Gradu. 
  Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje zašto se nije naplaćivao zakup  
  za sve prostore koje Grad iznajmljuje je po zakonu to mora napraviti, 
  znači svim strankama, udrugama i svima ostalima? Zgrade propadaju 
  jer nitko ne vodi računa o njima, a prostori su naši i treba ih čuvati. 
  Gña. Koviljka Šrajer iznosi da neki prostori nemaju nikakve uvjete za  
  boravak u njima. 
  Gosp. Željko Macanić iznosi da se nekome može više naplatiti a  
  nekome manje ovisno o uvjetima koje prostor pruža.  
  Gña. Koviljka Šrajer iznosi da su oni potpisali koalicijski sporazum i 
  gosp. Macanić cijelo vrijeme prigovara nešto a ona šuti. 
  Gosp. Željko Macanić iznosi ako to piše u njihovom sporazumu može 
  odmah sutra odstupiti. 
  Gosp. Ivan Kožić iznosi da će se raspisati natječaj da se zadovolje  
  zakonski okviri.  
  Gosp. Željko Macanić ističe da treba prostore dati ljudima koji će ih  
  koristiti i njima se služiti, a ne da budu prazni i nitko o njima ne brine. 
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  Nadalje smatra da je gradonačelnik trebao izvijestiti javnost o promjeni 
  direktora u tvrtki Doroslov kako se ne bi dobio kontra efekt u javnosti.  
  Takoñer smatra da u Gradu nedostaje osoba za protokol koja bi takve 
  stvari odrañivala jer ovakav način komunikacije nije dobar.  
  Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje zašto nije potpisano  
  projektiranje odvodnje za Grad Donji Miholjac i Općinu Viljevo? Iznosi 
  da je 2023. godina blizu i da će Grad platiti kaznu budući nema taj 
  sustav. Pita zašto nije prihvaćen taj projekt? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ne shvaća što vijećnik pita i moli 
  direktoricu KG Park-a da pojasni o čemu se radi. 
  Gña. Dragana Pnjak pojašnjava da je projektiran dio odvodnje naselja 
  Viljevo-Cret koje je Općina Viljevo odradila od vlastitih sredstava.  
  Procjena tih radova je 30.000.000 kn. Grañevinske dozvole Općina  
  Viljevo će prebaciti na KG Park jer iste moraju biti na javnom  
  isporučitelju vodnih usluga ako se želi krenuti u realizaciju putem  
  europskih fondova. Iznos će biti problem ukoliko bude preko milijun 
  eura. Općina Viljevo mjesečno troši 500 m3 vode i to u ljetnim  
  mjesecima i ne zna kako će taj ureñaj funkcionirati. Gradilište je  
  prijavljeno a iz kojih sredstava će se isto financirati nije joj poznato. 
  Veliki su iznosi za jako malu potrošnju vode.  
  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač iznosi da Hrvatske vode baš i  
  nemaju plan kako financirati projektno-tehničku dokumentaciju za  
  jedinice lokalne samouprave što je za većinu preveliki trošak. 
  Problem nastaje kada se sva ta cijena treba ugraditi u m3 potrošnje 
  vode. 
  Gosp. Stjepan Viduka iznosi da nije zadovoljan odgovorom jer traži 
  što je s projektiranjem a ne izvoñenjem radova. Govori da je Hrvatska 
  potpisala da će do 2023. godine to imati riješeno, a za isto su propisane 
  i kazne. Moli gosp. Poslona da to pojasni ukoliko ima o istome kakvih 
  saznanja. 
  Gosp. Valent Poslon pojašnjava da su u Hrvatskoj sustavi vode  
  podijeljeni u konglomeracije do 2000 stanovnika koji ulaze u  programe 
  ruralnog razvoja. Općina Magadenovac se nalazi u toj konglomeraciji 
  i može se financirati iz sredstava programa ruralnog razvoja. Grad  
  Donji Miholjac ulazi u konglomeraciju sa Općinom Viljevo koja je sa  
  sredstvima od Ministarstva regionalnog razvoja isprojektirala dio  
  odvodnje. Prije dvije i pol godine Grad se javio na natječaj koji su  
  raspisale Hrvatske vode i prijavili izradu projektne dokumentacije za 
  Grad Donji Miholjac i dio Viljeva. Ne zna dokle se s tim došlo i zašto 
  je sve stalo ali neki su gradovi kao Grad Našice izradili projekte i  
  oni koji imaju projekte moći će se odmah prijaviti na slijedeći natječaj 
  za izgradnju istoga. Da li će se još financirati izrada projekata ne zna 
  ali Grad je dostavio svu potrebnu dokumentaciju. 
  Gosp. Ivan Knežević postavlja pitanje izrade projektne dokumentacije 
  za izgradnju doma u Podgajcima Podravskim koji se trebao financirati 
  iz programa ruralnog razvoja te ga interesira što je s tim i gdje se stalo? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač pojašnjava da projekti koji su  
  prijavljivani za izgradnju novih objekata dobivaju manje bodova od  
  objekata koji idu u sanaciju te će o tome govoriti kada na redu bude  
  bila točka dnevnog reda proračun za 2017. godinu. 
  Gosp. Damir Kupanovac postavlja pitanje da li je pročelnica uspjela 
  prikupiti podatak koliko je ljudi iselilo iz Grada Donjeg Miholjca? 
  Pročelnica gña. Sanja Hatvalić iznosi da su se o ovom pitanju očitovala 
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  4 mjesna odbora a odgovor nisu dostavili Miholjački Poreč, Rakitovica i  
  Podgajci Podravski. Po njihovom odgovoru otišlo je iz prigradskih  
  naselja 130 osoba. Takoñer je kontaktirala Policijsku postaju Donji  
  Miholjac koja je kroz evidenciju prebivališta i boravišta grañana za  
  razdoblje od 01.01.2013. do 12.12.2016. godine evidentirala 626 
  osoba koje su prijavile privremeni odlazak u inozemstvo. 
  Gña. Koviljka Šrajer postavlja pitanje da li su raspisani natječaji za  
  obnovu školskih objekata, vrtića i obiteljskih kuća? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da su škole pod  
  ingerencijom Županije koja vjerojatno vodi računa o tome.  
  Gosp. Nedeljko Kovačić pozdravlja imenovanje nove direktorice  
  Doroslova te moli pisanu informaciju koja se odnosi na količinu  
  fakturiranog otpada i zapremnine komunalnog otpada budući se 
  ne slažu sa strategijom upravlja odvoza otpada na području Grada 
  Donjeg Miholjca. Drugo pitanje odnosi se na sudbinu vodocrpilišta 
  Grada Donjeg Miholjca u budućoj strategiji vodoopskrbne mreže. 
  Nadalje moli gosp. Poslona da odgovori da li je potpisan ugovor za 
  biciklističku stazu prema Republici Mañarskoj i na koji način će se 

ista financirati? 
Gña. Ankica Zvocak iznosi da kada je došla u firmu zatražila je  

  sve podatke i izvještaje tako da će za narednu sjednicu moći  
  odgovoriti na pitanja što Doroslov posjeduje i koliko je otpada  
  točno odloženo na deponiju. Ima dosta neplaćenih računa na  
  čemu trenutno radi da se taj problem riješi. Iznosi da od 01.01. 
  2017. godine Doroslov kreće na razvrstavanje plastike jer je uvidjela 
  da zeleni otoci nemaju nekakvu korist. Takoñer će se ići i na odvoz 
  zelenog otpada. Cilj je razvrstati otpad i prodati kako bi se podmirio 
  dio troškova. Iznosi da joj dosta dokumenata nedostaje te nema  
  stvarno stanje za sada. 
  Gña. Dragana Pnjak odgovara da je upozoravala već da će se sva   
  vodocrpilišta koja fakturiraju manje od 500.000 m3 zatvoriti. Imala je 
  ideju da se Belišće koje nema vodocrpilište pripoji Miholjcu čime bi  
  se taj problem riješio. Trenutna situacija za 2016. godinu je manje  
  isporučene vode što znači manje od 400.000 m3 a u prilog prijašnjoj 
  raspravi o odlasku grañana prilaže podatak da na 601 vodomjeru nema 
  potrošnje. Smatra da pod hitno treba obaviti političke razgovore na  
  razini stranaka kako bi se naše vodocrpilište zadržalo. Dogovorila je 
  dolazak predstavnika Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša  
  na vodocrpilište i prečistač otpadnih voda kako bih ih uvjerila koju  
  kvalitetu vode Grad Donji Miholjac ima. Svaki puta ide na reference  
  kvalitetnih rezultata i smatra da više od toga ne može učiniti jedino 
  da se sve stranke aktiviraju i nešto izolobiraju kako ne bi izgubili  
  vodocrpilište. 
  Gosp. Valent Poslon odgovara da su u fazi ocjene dva projekta i to 
  biciklistička staza i integrirani projekt zaštite kulturne i prirodne baštine 
  Mailath, dvorac, park s perivojima i centar Grada sa zaštićenom  
  jezgrom. Imali su do sada samo jedan upit što znači da je projekt  
  uspješno prošao te će se po dinamici znati za dva mjeseca što je 
  s tim projektima. 
  Gosp. Ivan Knežević pozdravlja imenovanje nove direktorice Doroslova 
  te ga interesira što je sa muljem od otpadnih voda jer Doroslov to  
  ne prima budući je prošla direktorica rekla da se to ne smije primati  
  na deponiju. Gledao je na televiziji kako neki to dobro naplaćuju. 
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  Zanima ga zašto to Miholjac ne može napraviti? Krši se i zakon ako 
  se isti vozi u Jasenovac koji isto nema dozvolu. 
  Gña. Dragana Pnjak pojašnjava da oni imaju dozvolu od prije i nisu 
  zatvoreni zbog toga nego zbog medicinskog otpada i nečega sličnog 
  što je bilo u Donjem Miholjcu. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ispoljava ljutnu izjavom direktorice 
  Pnjak da je slično bilo i u Donjem Miholjcu. 
  Gña. Dragana Pnjak iznosi da je tako rečeno. 
  Gosp. Ivan Knežević postavlja pitanje direktorici Doroslova da li se  
  može ishoditi dozvola za odlaganje takvog otpada na našu deponiju? 
  Gña. Ankica Zvocak odgovara da je već podnesen zahtjev za izdavanje 
  dozvole u Županiji i čeka se odgovor. 
  Gradonačelnik iznosi da je bio na jednom seminaru i postavio pitanje  
  ministru zaštite okoliša u vezi odlaganja otpada sa pročistača otpadnih 
  voda na koje je odgovorio da se taj mulj stavlja uz nerazvrstane ceste  
  gdje je siromašnije tlo. Moli da se to pitanje ostavi direktoricama jednoj 
  i drugoj koje će to zajedno riješiti. 
  
 Gña. Dragana Pnjak i gña. Ankica Zvocak napuštaju rad sjednice u 10,25 sati. 
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  Lokalnoj razvojnoj strategiji Grada Donjeg Miholjca za period od  
  2015. do 2020. godine 
 
 Gosp. Stjepan Viduka i gosp. Nedeljko Kovačić napuštaju rad sjednice u 10,29 
sati. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju  
  nerazvrstane ceste – LC-M-15. 
 
 Gosp. Valent Poslon, gña. Anela Šovagović i gosp. Stanislav Bogdanić 
napuštaju rad sjednice u 10,32 sata. 
 Gosp. Stjepan Viduka i Nedeljko Kovačić dolaze na sjednicu u 10,33 sati. 
 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda sa 2 glasa protiv i 9 glasova za  
  doneseno je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada  
  Donjeg Miholjca za 2016. godinu. 
 
 Gosp. Stanislav Bogdanić dolazi na sjednicu u 10,36 sati. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda sa 7 glasova za 3 glasa protiv i 2  
  suzdržana nisu donesene II. izmjene i dopune proračuna Grada  
  Donjeg Miholjca. Nakon toga jedan vijećnik predomislio se oko  
  glasovanja te je napravljena pauza radi pojašnjenja što se radi 
  u takvom slučaju. 
 
 Završeno u 10,58 sati. 
 
 Započeto u 11,15 sati. 
  Pročelnica gña. Sanja Hatvalić pojašnjava da sve dok nisu prebrojani i  
  utvrñeni glasovi vijećnik se mogao predomisliti, no budući je  
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  evidentirano  7 glasova za, protiv 3 i 2 suzdržana glasovanje je  
  pravovaljano i isto se ne može ponavljati. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač predlaže da se već idući tjedan  
  dogovori sjednica Vijeća na kojoj će biti raspravljena ova točka  
  dnevnog reda.  
 
Točka 7. Skinuta s dnevnog reda (budući je vezana uz prethodnu točku  
  dnevnog reda). 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda sa 8 glasova za, 3 glasa protiv i 1 glasom 
  suzdržan donesen je Plan proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2017. 
  godinu te projekcija za 2018. i 2019. godinu. 
 
 Gosp. Vladimir Perković napušta rad sjednice u 11,53 sati. 
 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda sa 8 glasova za, 3 glasa protiv i 1 glasom 
  suzdržan donesena je Odluka o izvršavanju proračuna Grada Donjeg 
  Miholjca za 2017. godinu. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda sa 8 glasova za, 3 glasa protiv i 1  
  glasom suzdržan donesene su Odluke o donošenju 

a)  Financijskog plana  programa javnih potreba 
     u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
b)  Financijskog plana programa javnih potreba 
     u predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca 
     za 2017. godinu 
c)  Financijskog plana programa javnih potreba u športu Grada   
     Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
d)  Financijskog plana programa javnih potreba u zdravstvu i    
     socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 

 
Točka 11.  Pod točkom 11. dnevnog reda jednoglasno su doneseni Zaključci 
  o usvajanju  

a)  Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa 
     rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ za radnu godinu 2015./2016. 
b)  Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ za 
     pedagošku godinu 2016./2017. 
c)  Kurikuluma Dječjeg vrtića „Pinokio“ za pedagošku godinu 
     2016./2017. 

 Gña. Jadranka Landup napušta rad sjednice u 11,59 sati. 
 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda sa 10 glasova za i 1 glasom suzdržan 
  nije donesena Odluka povodom raspisanog natječaja za ravnatelja/ice 
  Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca.  
 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena inicijativa  
  gñe. Mirjane Bakić iz Donjeg Miholjca o postavljanju spomen ploče na 
  mjesto gdje je bila Sinagoga u Donjem Miholjcu te se zadužuje  
  gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca da u svezi prihvaćene  

inicijative dogovori sastanak sa zajednicom židova iz Osijeka. 
Točka 14. Pod točkom 14. jednoglasno je donesen Zaključak da će se o  
  razmatranju zahtjeva Igora Vrbanića iz Donjeg Miholjca radi  
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  priznavanja troškova ureñenja grañevinskog zemljišta u vlasništvu 
  Grada Donjeg Miholjca na jednoj od slijedećih sjednica Gradskog  
  vijeća donijeti konačna odluka. 
 
Točka 15. Pod točkom 15. dnevnog reda jednoglasno je donesena Godišnja 
  analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada  
  Donjeg Miholjca u 2016. godini. 
 
Točka 16. Pod točkom 16. dnevnog reda jednoglasno je donesen Plan  
  razvoja sustava civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca za 2017. 
  godinu. 
 
Točka 17. Pod točkom 17. dnevnog reda jednoglasno su donesene Smjernice 
  za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četiri godine na  
  području Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 18. Pod točkom 18. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  odreñivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu Grada  
  Donjeg Miholjca. 
 
Točka 19. Pod točkom 19. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program  
  korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,  
  prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog  
  poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
  u 2017. godini. 
 
Točka 20. Pod točkom 20. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka  
  o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju, ureñenju i upravljanju  
  grobljima u naseljima na području Grada Donjeg Miholjca i to  
  brisanjem članka 19. koji se odnosi na zabranu sahranjivanja  
  u kripte. 
 
 Predsjednik gosp. Ivan Kožić zaključuje rad sjednice u 12,59 sati. 
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