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

sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 30. listopada 
2014. 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: 021-05/14-01/15, URBROJ: 2115/01-01-14-01 od 24. 
listopada 2014. godine.  
 Sjednici su nazočni: Anica Sabo, Krunoslav Kovačević, Stanislav Bogdanić, 
Nedeljko Kovačić, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Željko Macanić, Koviljka 
Šrajer, Tihana Trcović, Danko Štefanac. 
 Izostanak su opravdali: Stjepan Viduka, Vlatko Mikolašević i Josip Adamović. 
 Izostanak nije opravdao: Ivan Knežević. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Goran Mataija, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, Sanja 
Hatvalić pročelnica Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene 
djelatnosti i stručne poslove, Valent Poslon direktor MPC Lokalna razvojna agencija 
Donji Miholjac, Dragana Pnjak direktorica KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac, Domagoj 
Pavin predstavnik Doroslov d.o.o. Donji Miholjac, Vladimir Perković, novinar Radia 
Donji Miholjac, 
 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 11. 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 daje predloženi dnevni 
red 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 s 10. sjednice  
      Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 
3. Donošenje zaključka povodom razmatranja Izvješća  
 o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića 
  „Pinokio“ Donji Miholjac za radnu 2013/2014. 
      IZVJESTITELJI:  Jadranka Landup i Darko Mikić  
 
4. Donošenje zaključka povodom razmatranja Godišnjeg 
 plana i Programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio“  Donji 
 Miholjac za pedagošku godinu 2014/2015. 
      IZVJESTITELJI: Jadranka Landup i Darko Mikić  
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5. Donošenje  Odluke o ostvarivanju prava na potporu  
 osiguranja usjeva i nasada od mogućih šteta  
 proizvodnji u poljoprivredi na području Grada Donjeg 
 Miholjca u 2014. godini  
 IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 
6. Donošenje Odluke o mjestima na kojima se može obavljati  
    prodaja robe izvan tržnice na malo 
    IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

 
RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 

 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz  
  zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Krunoslav Kovačević zahvaljuje 
  se gñi. Jandranki Landup na opširnim materijalima za sjednicu te  
  ističe da bi se za sjednicu trebalo pripremiti malo više točaka dnevnog  
  reda. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač navodi da je ova sjednica trebala 
  biti tematska, a materijali koji su došli uvršteni su u redovan rad  
  sjednice. Moli vijećnike da se izjasne kako se žele sastajati jer im  
  ne odgovara, ako ima malo točaka, a ne odgovara ni ako se sastaju 
  svaka tri mjeseca kako nalaže zakonski rok. 
  Gña. Koviljka Šrajer ističe da je ovako u redu i da bi željela kada bi 
  iduća sjednica koja se odnosi na proračun bila samo tema proračun, a 
  ne još 10 točaka prije donošenja proračuna. Nadalje predlaže da se  
  svi vijećnici odreknu jedne mjesečne naknade kako bi se pomoglo  
  proizvoñačima mandarina i otkupilo cca 3 tone te podijelilo školama, 
  vrtiću i domovima. 
  Gosp. Nedeljko Kovačić slaže se s gñom. Koviljkom Šrajer.  
  Predsjednik Vijeća gosp. Ivan Kožić ističe da nije problem organizacija 
  i dovoz nego plaćanje. 
  Gosp. Stanislav Bogdanić ističe da je cjelokupna poljoprivreda  
  ugrožena ne samo proizvoñači mandarina te da bi onda trebalo  
  otkupiti i dio kukuruza, pšenice, soje… 
  Pročelnik gosp. Goran Mataija pojašnjava da su uplate naknada  
  osobna primanja i Grad na ta primanja uplaćuje poreze i doprinose. 
  Ne može Grad odrediti tko će se odreći jednog mjesečnog primanja, 
  to je stvar svakog pojedinog vijećnika. Može se odrediti kada bude bila 
  slijedeća isplata isti dan svi vijećnici donesu svoje naknade i uplate  
  na jedan račun. 
  Gosp. Ivica Čupić predlaže da svatko po svojoj savjesti uplati i gotovo. 
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg  
  vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac za radnu 2013/2014. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju Godišnjeg plana i Programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio“  
  Donji Miholjac za pedagošku godinu 2014/2015. 
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Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o    
  ostvarivanju prava na potporu osiguranja usjeva i nasada od mogućih  
  šteta proizvodnji u poljoprivredi na području Grada Donjeg Miholjca u  
  2014. godini. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan tržnice na  
  malo s tim da stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom  
  glasniku a primjenjuje se od 01.01.2015. godine.  
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 09,41 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.  
 
 
 


