IZVOD

IZ

ZAPISNIKA

sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 20. veljače
2014. godine u Maloj sali Grada D.Miholjca, Vukovarska 1/I., s početkom u 9,04 sati.
Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp.
Ivana Kožića, KLASA: 021-05/14-01/1, URBROJ: 2115/01-01-14-01 od 14. veljače
2014 godine.
Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Krunoslav Kovačević, Ivan Knežević,
Stanislav Bogdanić, Nedeljko Kovačić, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Vlatko
Mikolašević, Željko Macanić, Koviljka Šrajer, Tihana Trcović, Danko Štefanac.
Izostanak su opravdali: Anica Sabo i Josip Adamović.
Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada
D.Miholjca, Darko Mikić, zamjenik gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca, Goran
Mataija, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, Sanja Hatvalić pročelnica
Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne
poslove, Dražen Trcović, viši stručni suradnik za prostorno ureñenje i graditeljstvo,
Mihael Barić, viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo, Valent Poslon
direktor MPC Donji Miholjac, Mirko ðebić direktor KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac,
Daniel Rušanac direktor KG Doroslov 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 6. sjednicu Gradskog
vijeća, pozdravlja sve nazočne, konstatira da postoji kvorum za pravovaljano
odlučivanje. Predlaže izmjenu dnevnog reda i moli gradonačelnika za obrazloženje.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač pozdravlja sve nazočne i predlaže da
umjesto točke 7. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu, točku 7. koja bi
glasila: Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu koji prijedlog je stavljen na stol. Razlog je kozmetička izmjena same
odluke te nije potrebno donošenje nove Odluke o komunalnom doprinosu.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić daje dnevni red kao u sazivu za
ovu sjednicu s predloženom izmjenom na glasovanje.
Gosp. Željko Macanić želi dati primjedbu prije usvajanja dnevnog reda. Ističe
da je gradonačelnik pristao na zahtjev gñe. Sabo da će biti manje točaka na
dnevnom redu a i dalje su sjednice svaka 3 mjeseca i nije se ništa promijenilo, a
gradonačelnik je izjavio da prihvaća primjedbu. Danas je ponovno na dnevnom redu
18 točaka što smatra da nije korektno. Dnevni red je tako složen da izvješće o radu
gradonačelnika je na 16 mjestu. Ističe da je bilo rečeno manje točaka prošlo Vijeće
11. prosinca a danas je 20. veljače.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić ističe da ima manje točaka
dnevnog reda 6 ili 7 manje.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač moli gosp. Macanića da ne insinuira kako
gradonačelnik opstruira rad Gradskog vijeća. Što se tiče gradonačelnika Gradsko
vijeće može biti sazivano svakih 10 dana. Bili su novogodišnji praznici i mnogi su bili
na godišnjim odmorima i sazvana je sada sjednica za 20. veljače što je gotovo 20 do
mjesec dana prije roka. Ako vijećnici žele može se sjednica za svaku pojedinu
potrebu sazvati. Nema skrivanja, govori da je sve otvoreno i transparentno.
Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje u čemu on opstruira rad Gradskog
vijeća.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ističe da je on rekao za sebe da gosp.
Macanić ne misli da je njemu u interesu opstruiranje rada Gradskog vijeća.
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Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić daje predloženi dnevni red s
izmjenom na glasovanje. Konstatira nakon provedenog glasovanja da je usvojen sa
11 glasova za i 2 glasa suzdržan slijedeći

D N E V N I R E D:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog
vijeća Grada Donjeg Miholjca
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika
3. Donošenje Odluke o pristupanju Poduzetničkoj zadruzi
OSVIT Poduzetničkom inkubatoru za upravljanje
poslovnim prostorom Donji Miholjac
IZVJESTITELJ: Valent Poslon
4. Donošenje Odluke o korištenju poslovnog prostora
za potrebe poduzetničkog inkubatora
IZVJEISTITELJ: Valent Poslon
5. Donošenje Odluke o uvjetima prodaje k.č.br.
2222/13 k.o. Donji Miholjac
IZVJESTITELJ: Valent Poslon
6. Donošenje Odluke o industrijskoj zoni „Janjevci“
IZVJESTITELJ: Valent Poslon
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom doprinosu
IZVJESITELJ: Mihael Barić
8. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Mihael Barić
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika iz radnog odnosa
na području Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić
10. Donošenje Odluke o rasporeñivanju sredstava za
rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom
vijeću Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić
11. Donošenje Odluke o oslobañanju obveze plaćanja
komunalnog doprinosa župe Svetog Mihaela Arkanñela
Donji Miholjac
IZVJESTITELJ: Mihael Barić
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12. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana
energetski održivog razvitka Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Dražen Trcović
13. Donošenje procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za područje Grada Donjeg
Miholjca
IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i predstavnik Zavoda
za unapreñivanje sigurnosti d.d. Osijek
14. Donošenje Plana zaštite od požara za područje
Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i predstavnik Zavoda za
unapreñivanje sigurnosti d.d. Osijek
15. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac iz reda
javnih djelatnika
IZVJESTITELJ: Predsjednica Komisije za izbor i imenovanja
16. Donošenje Izvješća o radu gradonačelnika Grada
Donjeg Miholjca za razdoblje od 10. lipnja 2013.
do 31. prosinca 2013. godine
IZVJESTITELJ: Zoran Kovač
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2013. godini Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Dražen Trcović
18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju
Plana gradnje komunalnih vodnih grañevina i Programa
gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na
području Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Dražen Trcović

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA.

Točka 1.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz
zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca
sa izmjenom datuma održavanja sjednice na 11. prosinca umjesto
11. listopada 2013. godine, te pod točkom 9. u izvodu nije bilo
navedeno glasovanje za drugi prijedlog gosp. Kovačevića naknada
dužnosnicima i vijećnicima za 1,00 kn koji prijedlog nije bio prihvaćen
sa 7 glasova za i 8 protiv.

Točka 2.

Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Željko Macanić zahvaljuje službi
na odgovoru da li je pročelnik u sukobu interesa kod obnašanja
dužnosti i nije zadovoljan odgovorom. Ističe da krivičnu prijavu u
vezi toga nije podnio. Citira članak 39. Zakona o lokalnim službenicima
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i namještenicima i smatra da po njemu je pročelnik u sukobu interesa.
Drugo pitanje odnosi se na visinu cijene vode i da li će doći do korekcije
budući je PDV ove godine povećan na 13%. Postavlja pitanje broja
djelatnika u KG „Park“-u nakon razdvajanja na dvije tvrtke i koliko će
to utjecati na cijenu vode i ostalih usluga. Takoñer u medijima je bilo
objavljeno da u Hrvatskoj samo 6 poduzeća dobro obračunava cijenu
vode i meñu tih 6 nije Grad Donji Miholjac te moli pojašnjenje od gosp.
ðebića.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač postavlja pitanje gosp. Macaniću
koji su to poslovi koje obavlja pročelnik a preklapaju se s poslovima
Upravnog odjela za proračun i finanacije?
Gosp. Željko Macanić odgovara da je to ista djelatnost jer pročelnik ima
otvoren obrt a ovdje obavlja iste poslove te je imenovan u upravu novoosnovanog poduzeća Doroslov za obavljanje istih poslova što je sve
vezano za financijske tokove.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ističe da je pročelnik bio regrutiran
kao drugi član uprave u trenutku razdvajanja firme na ta dva poduzeća
i taj posao nije bio nimalo jednostavan. Budući su se stekli uvjeti za
jednog člana uprave nove tvrtke Doroslov kao član uprave biti će
povučen s te dužnosti. Pročelnik je jako puno pomogao pri složenom
procesu razdvajanja na dvije firme.
Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje tko radi financijsko poslovanje
za Crveni križ?
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene
djelatnosti i stručne poslove gña. Sanja Hatvalić odgovara da je
pročelnik prijavio da ima obrt kojim se bavio i dobio rješenje
gradonačelnika da nije u sukobu interesa. Gradu je upućen dopis
upravne inspekcije baš u vezi Crvenog križa i rekli su ukoliko dobije
rješenje da nije u sukobu interesa to znači što se njih tiče sve je u redu.
Rekli su da se ubuduće treba voditi računa da ne doñe do sukoba
interesa te se to odnosi na sve službenike ne samo na pročelnike.
Direktor KG „Park“-a gosp. Mirko ðebić odgovara da cijena vode nije
povećana na za 3% koliko se povećao PDV te ostaje na apsolutnoj
cijeni koja je bila i ranije. Što se tiče drugog pitanja da se obračun vode
i odvodnje ne radi ispravno to nije točno jer revizija dolazi u kontrolu
i pismeno se može očitovati da je obračun cijene vode i odvodnje u
redu. Ističe da čak cijena vode u Miholjcu nije ekonomski opravdana
odnosno da ne pokriva sve troškove. Za pitanje o broju djelatnika
odgovara da je broj ostao isti s tim da su neki djelatnici najavili odlazak
iz KG „Park“-a.
Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje gosp. Rušancu u svezi
usklañenja obračuna smeća budući po zakonu više smeće ne može
ići na kante nego na litre i kile?
Gosp. Daniel Rušanac odgovara da za sada uplatnice idu po starom
obračunu jer zakon još nije stupio na snagu odnosno čeka se pravilnik
ministra i još neke uredbe koje se moraju donijeti. Ističe da će u
Miholjcu ići obračun na litre jer po kili će biti preskupo za grañane.
Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH zašto se stoji s natječajima jer se može
još sve provesti po starom ili dati Agenciji za poljoprivredno zemljište
pa neka provode po novom natječaje. Ističe da nema opravdanja za
odugovlačenje s tim i da očito ovo stanje nekome pogoduje.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ističe da je članak 74 Zakona
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decidirano jasan i govori da odluke donosi gradsko vijeće po
raspisanim natječajima još po starom zakonu. U meñuvremenu je
došao Agencija za poljoprivredno zemljište dala naputak da se ti
natječaji ponište te da cijeli postupak odradi Agencija za poljoprivredno
zemljište. Gradska uprava zatražila je pismeno očitovanje od
Ministarstva poljoprivrede kako dalje postupiti. Odgovor do danas nije
došao. Ističe da su sve površine pokrivene ugovorima a ako ima
saznanja da neke nisu moli da kaže koje površine.
Gosp. Željko Macanić ističe da nije zadovoljan odgovorom. Nadalje
upućuje kritiku predsjedniku Gradskog vijeća u svezi neodržavanja
kolegija sa zamjenicima predsjednika Gradskog vijeća kojih ima dva
te možda ne bi došlo do ovakvih pitanja na samoj sjednici Vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić odgovara da se
sastanci kod gradonačelnika održavaju redovito i sva problematika
rješava se prema zakonskim regulativama, propisima i pravilnicima
te se radi transparentno a nema zapreke da na te sastanke se pozovu
i zamjenici predsjednika Gradskog vijeća.
Gosp. Željko Macanić ističe da nije znao da gradonačelnik ima
zamjenika koji svoju dužnost obavlja profesionalno. Nema ništa protiv
gosp. Mikića no nije imao saznanja o tome uopće a dužnost pročelnika
i pročelnice bila je o tome izvijestiti na prvoj sjednici Gradskog vijeća.
Vijeće je trebalo utvrditi koeficijent za zamjenika gradonačelnika.
Zanima ga kako je do sada vršen obračun plaće za zamjenika
gradonačelnika i gradonačelnika te izvršeno smanjenje osobnih
dohodaka.
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene
djelatnosti i stručne poslove gña. Sanja Hatvalić odgovara da je
odluka o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika donesena
2010. godine te je koeficijent utvrdilo vijeće što je objavljeno u
Službenom glasniku br. 7 iz 2010. godine.
Gña. Koviljka Šrajer želi pojasniti pitanje koje je postavio gosp.
Macanić da kako se mogla donositi odluka 2010. godine ako zamjenik
gradonačelnika nije postojao.
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene
djelatnosti i stručne poslove gña. Sanja Hatvalić odgovara da je
donesena odluka koja glasi: Odluka o plaći i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa u 2010.
godini.
Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje zašto Grad Donji Miholjac nije
više zastupljen na Radiu Donji Miholjac kao što su Općine
Magadenovac, Marijanci, Viljevo i Moslavina Podravska budući se
Grad Donji Miholjac ima čime pohvaliti a to su investicije? Drugo pitanje
odnosi se na izgradnju niske pruge u Gradu Donjem Miholjcu te rokovi
početka gradnje drugog dijela zaobilaznice? Treće pitanje odnosi se na
situaciju u KG Park Donji Miholjac i koliko je gradonačelnik s tim kao
predsjednik Skupštine upoznat?
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je prosječno barem dva
puta mjesečno na Radiu i daje informacije o aktualnim temama. Što se
tiče izgradnje niske pruge ne zna kako je gosp. Hrg postavio to pitanje.
Za zaobilaznicu su imovinsko-pravni odnosi pri samom kraju rješavanja
kao i sam parcelacijski elaborat da bi se mogao provesti potrebno je
dobiti još nekoliko ugovora iz Hrvatskih cesta. Organizirat će sastanak
s Hrvatskim cestama da se vidi dokle se došlo i da se dobije točan
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hodogram. Što se tiče stanja u KG Parku ističe da neće stajati iza
bilo kojeg pojedinca koji je postupio protivno zakonskim normama,
odreñenim pravilima i sporazumima te neće dozvoliti bahaćenje
pojedinih djelatnika KG Park-a. Skupština KG Park-a će zatražiti od
direktora odreñene poteze i njegovu osobnu odgovornost ukoliko
službena istraga pokaže da je došlo do nekakvih nepravilnosti.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić pojašnjava da je tema
razgovora s gosp. Hrgom bila uskraćenost naših prometnica a ne
nizinska pruga, a obzirom da grañani nemaju baš prilike razgovarati s
saborskim zastupnicima iskorištena je prilika da se pita i taj dio za
zaobilaznicu i lokalni promet.
Gosp. Stjepan Viduka smatra da to tako nije prezentirano. Što se tiče
zaobilaznice sve je spremno i treba se iskoristiti prilika da se započne
s radovima. Ukoliko postoji grañevinska dozvola nema zapreke za
početak radova.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je samo pitanje kada
će Hrvatske ceste nastaviti radove jer postoji neka procedura koju se
mora poštivati i koju ne vodi Grad već Hrvatske ceste.
Gña. Koviljka Šrajer želi upozoriti Vijeće da se ove godine mijenjaju
svi udžbenici u osnovnim školama te predlaže da se pomogne
roditeljima u financiranju udžbenika.
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara da bi volio da Grad može
u 100% iznosu isfinancirati udžbenike za osnovnu školu, no to nije
moguće i mora se ovakva odluka dobro razmotriti i vidjeti u kojem
postotku Grad to može podnijeti obzirom na situaciju u proračunu.
Ističe da Grad već financira u jednom dijelu prijevoz učenika srednjih
škola, financira studente, daje jednokratne novčane pomoći onima
kojima je to potrebno, izdvajaju se sredstva za novoroñenu djecu itd., te
će se razmotriti prijedlog za sufinanciranje udžbenika djeci koja
pohañaju osnovnu školu.
Gña. Koviljka Šrajer moli ako ne za sve osnovnoškolce onda barem
za prve razrede zbog politike poticanja mladih na djecu.
Gosp. Željko Macanić upozorava da bi trebalo prestati sa prodajom
na odreñenim štandovima jer u gradu postoji prostor tržnice gdje se
proizvodi mogu prodavati i nekorektno je prema ljudima koji prodaju
na tržnici. Smatra da ovakva prodaja nagrñuje izgled grada.
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene
djelatnosti i stručne poslove gña. Sanja Hatvalić odgovara da je
odluka pripremljena i treba ići na sjednicu Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić predlaže da se možda
stolovi s nadstrešnicama postave na odreñena mjesta izgledalo bi
ljepše a ljudi bi ipak mogli prodavati svoje proizvode.
Gosp. Ivica Čupić postavlja pitanje da li će Grad uvesti javne radove i
da li ima namjeru uvoñenja javnih radova i da li idu projekti za ruralni
razvoj, da li se na tome radilo i konkretno šta se napravilo?
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara da će Grad uputiti dopis
Zavodu za zapošljavanje za financiranje javnih radova u 100% iznosu.
Što se tiče projekta za ruralni razvoj priprema se tehnička
dokumentacija za biciklističku stazu oko Grada D.Miholjca u
dužini cca 8 km. Drugi projekt je rekonstrukcija i izgradnja
nerazvrstanih cesta na području grada Donjeg Miholjca. Takoñer
se priprema projekt sanacije društvenih domova. Sve nabrojano će
se aplicirati na natječaj iz programa ruralnog razvoja. Planira se
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i izrada dokumentacije za izgradnju kanalizacije u ulici Ivana Zajca
u Donjem Miholjcu koja jedina nema ureñenu odvodnju u gradu.
Takoñer je tu i projekt izgradnje mrtvačnice na groblju Sv. Križa,
te izgradnja javne rasvjete. Svi ti programi bi trebali ići u drugom
dijelu ove godine, a najbitnije je da je Grad spreman s potrebnom
dokumentacijom. Nadalje postoje projekti kapitalnog značaja a
odnose se na kanalizaciju u prigradskim naseljima Sveti ðurañ i
Podgajci Podravski te ureñenje samog centra Grada. Ove godine je
potrebno izraditi i planski dokument za slijedećih 5 godina.
Taj dokument mora biti kompatibilan sa županijskom strategijom i
županijska strategija mora biti kompatibilna sa nacionalnom
strategijom, a nacionalna strategija mora biti kompatibilna sa
strategijom ili planskim dokumentima Europske unije do 2020. godine.
Točka 3.

Pod točkom 3. dnevnog reda sa 9 glasova za 1 glasom protiv
i 3 glasa suzdržana donesena je Odluka o pristupanju Poduzetničkoj
zadruzi OSVIT Poduzetničkom inkubatoru za upravljanje poslovnim
prostorom Donji Miholjac.

Točka 4.

Pod točkom 4. dnevnog reda sa 8 glasova za i 5 glasova suzdržan
donesena je Odluke o korištenju poslovnog prostora za potrebe
poduzetničkog inkubatora.

Točka 5.

Pod točkom 5. dnevnog reda sa 12 glasova za i 1 glasom suzdržan
donesena je Odluka o uvjetima prodaje k.č.br. 2222/13 k.o. Donji
Miholjac.
Gosp. Krunoslav Kovačević napušta rad sjednice u 12,01 sati.

Točka 6.

Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
industrijskoj zoni „Janjevci“.

Točka 7.

Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Sjednica završena u 12,08 sati.
Sjednica započela u 12,21 sati.

Točka 8.

Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
komunalnim djelatnostima na području Grada Donjeg Miholjca.

Točka 9.

Pod točkom 9. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika
i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa na području Grada
Donjeg Miholjca.

Točka 10.

Pod točkom 10. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
rasporeñivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca.

Točka 11.

Pod točkom 11. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
oslobañanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa župe Svetog
Mihaela Arkanñela Donji Miholjac.
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Točka 12.

Pod točkom 12. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Donjeg
Miholjca.

Točka 13.

Pod točkom 13. dnevnog reda jednoglasno je donesena Procjena
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada
Donjeg Miholjca.

Točka 14.

Pod točkom 14. dnevnog reda jednoglasno je donesen Plan zaštite od
požara za područje Grada Donjeg Miholjca.

Točka 15.

Pod točkom 15. dnevnog reda sa 8 glasova za, 3 glasa protiv i 1
glasom suzdržan doneseno je Rješenje o imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac iz reda javnih
djelatnika.

Točka 16.

Pod točkom 16. dnevnog reda sa 7 glasova za i 4 glasa suzdržan
prihvaćeno je Izvješće o radu gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca
za razdoblje od 10. lipnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine.

Točka 17.

Pod točkom 17. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2013. godini Grada Donjeg Miholjca.

Točka 18.

Pod točkom 18. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o
prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih
grañevina i Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture na području Grada Donjeg Miholjca.

Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 12,56 sati.

ZAPISNIČAR:
Silvija Stojić,v.r.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1.Stanislav Bogdanić,v.r.

2. Ivica Čupić,v.r.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.

