
 Z A P I S N I K  
 

sa 1. konstituirajuće Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 17. lipnja 
2013. godine u Maloj sali Grada D.Miholjca, Vukovarska 1/I., s početkom u 11,00 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom po ovlaštenju predstojnika Ureda 
državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, gosp. Ivana Plaščaka KLASA: 080-
01/13-01/21 URBROJ: 2158-1-13-8 od 07. lipnja 2013. godine.        
 Gosp. Branko Matijević, po ovlaštenju predstojnika Ureda državne uprave 
Osječko-baranjske županije, otvara ovu konstituirajuću sjednicu i voditi će je do 
izbora privremenog predsjedatelja. Pozdravlja sve izabrane članice i članove ovoga 
Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca kako u ime ureda koji predstavlja tako i u 
svoje osobno ime. Pred sobom ima službene i objavljene rezultate od strane 
nadležnog izbornog povjerenstva gdje se u točki 4. kaže da su na narečenim 
izborima u ime Hrvatske demokratske zajednice – HDZ koja je dobila 4 mjesta 
izabrani su Stjepan Viduka, Krunoslav Kovačević, Anica Sabo i Ivan Knežević, 
Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje – HDSSB takoñer 4 mjesta, Zoran 
Kovač, Nedeljko Kovačić, Darko Mikić, Zlatka Krip, Hrvatska seljačka stranka – HSS, 
Ivan Kožić, Ivica Čupić, Vlatko Mikolašević. Socijaldemokratska partija Hrvatske – 
SDP, Hrvatska narodna stranka, Liberalni demokrati, 2 mjesta, Željko Macanić, 
Koviljka Šrajer i Hrvatska stranka prava, HSP takoñer 2 mjesta, Tihana Trcović i 
Damir Kupanovac. Konstatira da su svi prozvani vijećnici nazočni sjednici.  
 Ističe malu digresiju odnosno intervenciju prema Zakonu o lokalnim izborima 
dolazi do primjene članka 90. stavka 4. a to je da kada su nositelji izvršne vlasti 
takoñer izabrani i u predstavničko tijelo, takvim osobama mandat miruje i na njihovo 
mjesto dolaze zamjenici.  Moli i zna da je stručna služba to već odradila i da su ovdje 
i zamjenski vijećnici koji će na početku sjednice ući u kvorum i kasnije pratiti ostatak 
ovoga konstituiranja dnevnog reda i svega ostalog. Moli da se pročitaju zamjenski 
vijećnici. 
 Pročelnica Ureda gradonačelnika, gña. Melita Grüll ispred stručnih službi 
izvješćuje nazočne da su stručne službe dana 14. lipnja zaprimile imena zamjenskih 
vijećnika, umjesto gosp. Zorana Kovača, HDSSB predložio je gosp. Stanislava 
Bogdanića, a umjesto gosp. Darka Mikića HDSSB je predložio kao zamjenskog 
vijećnika gosp. Josipa Adamovića. 
 Prema izbornim rezultatima sa lokalnih izbora gdje je Hrvatska demokratska 
zajednica dobila 877 glasova što je najveći broj poziva prvoga s liste gosp. Stjepana 
Viduku da preuzme voñenje sjednice.  
 Gosp. Stjepan Viduka ističe da prema odredbama zakona kako je rekao gosp. 
Matijević do izbora novog predsjednika Gradskog vijeća odraditi će dio dnevnog 
reda. Koliko ima saznanja ima potrebe za dopunom dnevnog reda budući ga Grad 
mora funkcionirati u financijskom smislu i da je neophodno odrediti potpisnike 
financijskih dokumenata. Predlaže da se prihvati to kao dopuna na današnjoj 
sjednici: Odluka o odreñivanju potpisnika financijskih dokumenata i to bi bila 5. točka 
dnevnog reda. Ovo je neophodno da bi Gradska uprava mogla funkcionirati i 
normalno raditi.  
 Gosp. Željko Macanić predlaže nadopunu dnevnog reda budući treba izvijestiti 
grañanstvo da se dopuni dopuna dnevnog reda pitanje isplate za one koji su odradili 
ove lokalne izbore.  
 Gradonačelnik, gops. Zoran Kovač odgovara da je danas imao jedan takav 
razgovor s pročelnikom i zbog trenutne situacije u proračunu i rješavanja tekuće 
problematike i tekućih obveza i ovu obvezu će riješiti u slijedećih nekoliko dana do 
02. srpnja ili krajem mjeseca, ali će svakako riješiti. 
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 Pročelnik, gosp. Goran Mataija ističe da do 30. lipnja mora po zakonu biti 
isplaćeno i to će biti poštivano. 
 Gosp. Stjepan Viduka predlaže da se izabere zapisničar. Predlaže gñu. Silviju 
Stojić koja je to radila i do sada. Dva ovjerovitelja zapisnika predlaže po abecednom 
redu te predlaže Josipa Adamovića i Stanislava Bogdanića. Daje ove prijedloge na 
glasovanje i konstatira nakon provedenog glasovanja da su prijedlozi usvojeni 
jednoglasno.  
 Gosp. Stjepan Viduka predlaže dnevni red kao u sazivu za sjednicu s 
nadopunom točke 5. Donošenje Odluke o odreñivanju potpisnika financijskih 
dokumenata. 
 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. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije 
 
  2. Izvješće Mandatne komisije      
   - svečana prisega članova Gradskog vijeća 
 
  3. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor  
      i imenovanja 
 
  4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 
 
  5. Donošenje Odluke o odreñivanju potpisnika  
      financijskih dokumenata 
 
 

RAD PO UTVRðENOM DNEVNOM REDU. 
 

Točka 1. 
Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije 

 
 STJEPAN VIDUKA. Zamolit ću gñu. Grüll da nam objasni funkciju i ulogu 
Mandatne komisije. 
 MELITA GRÜLL. Kao što je gosp. Viduka rekao trebalo bi izabrati jednog 
predsjednika i dva člana Mandatne komisije. Svrha Mandatne komisije je da na 
konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i 
imenima izabranih članova, podnesenim ostavkama na mjesto člana Vijeća, 
podnesenim zahtjevima za stavljanje u mirovanje mandata zbog nespojivosti 
obnašanja dužnosti, te o zamjenicima članova koji umjesto njih otpočinju obavljati 
dužnost člana Vijeća. Znači trebalo bi se predložiti 3 kandidata i za svaki prijedlog 
kandidata treba biti prijedlog podržan od najmanje 3 vijećnika. O svakom prijedlogu 
se glasuje posebno, glasuje se dizanjem ruku, za, protiv, odnosno suzdržani. Ako 
treba još neko pojašnjenje… 
 STJEPAN VIDUKA. Da li ima pitanja? Drugim riječima ja vas molim da 
predložite predsjednika i dva člana.  
 STANKO BOGDANI Ć. Ja predlažem za predsjednicu gospodičnu Zlatku Krip, 
za članove gospodičnu Tihanu Trcović i gospodin Vlatko Mikolašević.  
 STJEPAN VIDUKA. Da li ima drugih prijedloga? Hvala. Ako nema ovaj 
prijedlog stavljam na glasovanje, gospodična Zlatka Krip, za člana Tihana Trcović i 
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gospodin Vlatko Mikolašević za člana. Tko je za ovaj prijedlog? Da li ima netko 
protiv? Suzdržan? Konstatiram da je ovaj prijedlog usvojen jednoglasno. Po 
protokolu ja bih molio i odreñujem stanku od 10 minuta da bi članovi Mandatne 
komisije nas izvjestili o ovome što su stručne službe pripremile. 
 MELITA GRÜLL.  Ja bih molila članove Mandatne komisije radi pripreme 
izvješća da izañemo na dogovor.  
 
 Završeno u 11,10 sati. 
 
 Započeto u 11,16 sati. 
 
 

Točka 2. 
Izvješće Mandatne komisije    

 
 STJEPAN VIDUKA. Ja bih molio predsjednicu Mandatne komisije da nam 
podnese izvješće.  
 ZLATKA KRIP.  Podnosim izvješće Mandatne komisije u sastavu mene kao 
predsjednika, članova Tihane Trcović i Vlatka Mikolaševića. 
 Temeljem članka 8. st. 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Donjeg 
Miholjca Mandatna komisija Grada Donjeg Miholjca utvrdila je da na izborima 
održanim dana 19. svibnja 2013. godine izabrano 15 vijećnika u Gradsko vijeće 
Grada Donjeg Miholjca. 
 Prema izbornim rezultatima Gradskog izbornog povjerenstva Grada Donjeg 
Miholjca izabrani su: 
 
- iz HDZ 1. Stjepan Viduka 
 2. Krunoslav Kovačević 
 3. Anica Sabo 
 4. Ivan Knežević 
   
- iz HDSSB 1. Zoran Kovač 
 2. Nedeljko Kovačić 
 3. Darko Mikić   
 4. Zlatka Krip 
   
- iz HSS 1. Ivan Kožić 
 2. Ivica Čupić 
 3. Vlatko Mikolašević 
   
- iz SDP i HNS 1. Željko Macanić 
 2. Koviljka Šrajer 
   
- iz HSP 1. Tihana Trcović 
 2. Damir Kupanovac 
 
 Mandatna komisija je utvrdila kako temeljem članka 90. st. 4. Zakona o 
lokalnim izborima gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat u 
predstavničkom tijelu miruje po sili zakona. Kako su Zoran Kovač i Darko Mikić 
izabrani s liste HDSSB-a i u Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca njihov mandat je 
stavljen u mirovanje. HDSSB je do početka održavanja konstituirajuće sjednice 
Gradskog vijeća dostavio pisanu obavijest stručnim službama Grada Donjeg Miholjca 



 4

o zamjenskim vijećnicima u Gradsko vijeće gosp. Stanislavu Bogdaniću i gosp. 
Josipu Adamoviću.  
 S obzirom na mirovanje  vijećničkog mandata u Gradskom vijeću Grada 
Donjeg Miholjca obnašanje dužnosti člana Gradskog vijeća otpočinju 
 
- iz HDZ 1. Stjepan Viduka 
 2. Krunoslav Kovačević 
 3. Anica Sabo 
 4. Ivan Knežević 
   
- iz HDSSB 1. Stanislav Bogdanić 
 2. Nedeljko Kovačić 
 3. Josip Adamović  
 4. Zlatka Krip 
   
- iz HSS 1. Ivan Kožić 
 2. Ivica Čupić 
 3. Vlatko Mikolašević 
   
- iz SDP i HNS 1. Željko Macanić 
 2. Koviljka Šrajer 
   
- iz HSP 1. Tihana Trcović 
 2. Damir Kupanovac 
 
 
 Predlaže se članovima Gradskog vijeća da polože prisegu. 
 
 STJEPAN VIDUKA. Molim vas da se ustanete. 

Na temelju članka 29. Poslovnika Gradskog vijeća kao predsjedavajući ja ću 
vam izgovoriti prisegu slijedeće sadržaja, a nakon toga vi ćete izgovoriti riječ 
prisežem.  
"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." 
 Vijećnici odgovaraju: PRISEŽEM. 
 Hvala vam lijepo. Molim vas da potpišete tekst prisege.  
 

Točka 3. 
Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanje 

 
 STJEPAN VIDUKA.  Povjerenstvo za izbor i imenovanja čine 6 članova i 
predsjednik. Ja bih ponovno zamolio stručne službe da nas kratko uvedu u 
nadležnosti ovoga Povjerenstva.  
 MELITA GRÜLL.  Hvala lijepo. Kako bi se mogao dalje odraditi tijek sjednice 
potrebno je izabrati predsjednika i 6 članova Povjerenstva za izbor i imenovanja. 
Funkcija povjerenstva je slijedeća: znači da predlaže izbor i razrješenje predsjednika 
i potpredsjednika Gradskog vijeća, izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog 
vijeća, imenovanje i razrješenje i drugih osoba odreñenih Statutom Grada Donjeg 
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Miholjca kao i odlukama Gradskog vijeća, propise o primanjima vijećnika, te naknade 
o troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću. Postupak je sličan kao i izbora kao 
i kod Mandatne komisije. Znači trebali biste predložiti 6 članova i predsjednika. 
Nakon toga se glasa o svakom kandidatu ili grupno u cjelini i onda ide ponovno na 
usvajanje na imenovanje tih kandidata.   
 STJEPAN VIDUKA.  Evo čuli smo uvodno obrazloženje. Dakle, povjerenstvo 
ima ukupno 7 članova. Ja vas molim da predlažete. Da li oni mogu izmeñu sebe 
izabrati predsjednika? 
 MELITA GRÜLL.  Ne, posebno se mora izabrati predsjednik, plus 6 članova i 
trebalo bi se s obzirom da stoji u Statutu voditi računa o stranačkoj strukturi. 
 STJEPAN VIDUKA.  Hvala lijepo. Za riječ se javio gosp. Stanislav Bogdanić. 
 STANISLAV BOGDANI Ć. Ja predlažem za predlažem za predsjednicu 
gospodičnu Tihanu Trcović, za člana gospodu Stanislav Bogdanić, Ivica Čupić, Josip 
Adamović, Nedeljko Kovačić i gospoñe Koviljku Šrajer i Anicu Sabo.  
 STJEPAN VIDUKA.  Znači imamo predsjednicu gospodičnu Trcović i ovih 6 
članova. Da li ima drugih prijedloga? Ako nema dajem na glasovanje. Tko je za to da 
gospodična Tihana Trcović bude predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja? 
Protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Hvala, konstatiram jednoglasno. 
 Za članove ja vas molim još jednom nam ponovite… 
 STANISLAV BOGDANI Ć. Gospoda Stanislav Bogdanić, Ivica Čupić, Josip 
Adamović, Nedeljko Kovačić i gospoñe Koviljka Šrajer i Anica Sabo. 
 STJEPAN VIDUKA.  Čuli ste. Da li ima drugih prijedloga? Tko je za ovaj 
prijedlog? Hvala. Protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatiram jednoglasno i 
čestitam izabranima i želim puno uspjeha u radu.  
 

Točka 4. 
Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 

 
 STJEPAN VIDUKA.  Da li stručne službe imaju potrebu reći nekoliko riječi? 
 MELITA GRÜLL.  Mogu pojasniti da na samoj konstituirajućoj sjednici 
Gradskog vijeća kao što stoji u dnevnom redu, odnosno da bi sjednica bila 
konstituirana mora se izabrati predsjednik. Što se tiče izmjena Zakona o lokalnoj i 
područnoj samoupravi rečeno je u odnosu na ranije, vi koji ste bili u Vijeću da se bira 
dva potpredsjednika i da u pravilu jedan potpredsjednik se bira iz redova 
predstavničke većine, dok se drugi bira iz redova predstavničke manjine na njihov 
prijedlog. Pravo kandidiranja, odnosno pravo predlaganja kandidata za predsjednika i 
potredsjednika Gradskog vijeća ima svaki vijećnik prema odredbama Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. Prijedlozi se mogu davati pojedinačno ili 
skupno. Svaki prijedlog mora biti podržan najmanje od 5 vijećnika. U pravilu se 
glasuje javno, ali ako Vijeće odluči može se provoditi i tajno glasovanje. Evo 
predsjedatelju možete prvo vidjeti da li će biti tajno ili javno glasovanje. 
 STJEPAN VIDUKA.  Dobro. Hvala lijepo. Evo u uvodnom dijelu čuli ste 
nekoliko napomena koje uopće nisu sporne. Ja bih vama dozvolio taj dio priče koji se 
zove kandidiranje i predlaganje, dakle izbor potpredsjednika i predsjednika Gradskog 
vijeća, ali prije toga mislim da nema razloga za tajnim glasovanjem. Tko je za to da 
se glasovanje obavi javno? Ja predlažem da glasovanje bude javno. Ja bih otvorio 
ovaj postupak. Izvolite tko se javlja za riječ. 
 JOSIP ADAMOVIĆ. Za predsjednika Gradskog vijeća predlažemo ispred 
HSS-a gosp. Ivana Kožića, kao njegovog zamjenika ispred SDP-a gosp. Macanića i 
drugog zamjenika iz HDSSB-a gosp. Stanislava Bogdanića. 
 STJEPAN VIDUKA.  Da li ima drugih prijedloga? Ako nema, ja ovu točku 
zaključujem i stavljam na glasovanje. Tko je za to da gosp. Ivan Kožić bude izabran 
za predsjednika Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca? Tko je za? Imamo 11 
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glasova za. Tko je protiv? Nema. Tko je suzdržan? Imamo 4 glasa suzdržan. 
Konstatiram da je gosp. Ivan Kožić izabran sa 11 glasova za plus 4 glasa suzdržan. 
Čestitam gospodine Kožiću. Predlažemo takoñer prijedlog je da gosp. Macanić i 
Stanislav Bogdanić se izaberu za dva dopredsjednika Gradskog vijeća. Tko je za 
ovaj prijedlog? Imamo 10 glasova za. Tko je protiv? Nema. Suzdržani? Imamo 5 
glasova suzdržani. Konstatiram da su sa 10 glasova za i 5 glasova suzdržan gosp. 
Macanić i gosp. Bogdanić izabrani za potpredsjednike Gradskog vijeća. Ja im 
čestitam. Ja bih zamolio gospodina predsjednika gosp. Kožića da preuzme voñenje 
sjednice. 
 DAMIR KUPANOVAC.  Ja bih imao samo jednu primjedbu. Pročelnica je rekla 
da prijedlog za potpredsjednika mora doći iz redova oporbe. Ispalo je da nije. 
 ZORAN KOVAČ. Oni su iznijeli svoj prijedlog, ali čovjek je odmah pročitao ovo 
drugo da ne gubimo vrijeme.  
 STJEPAN VIDUKA.  Molim gosp. Kožića da doñe ovdje. 
 IVAN KOŽIĆ. Dame i gospodo, poštovani vijećnici, izuzetno mi je drago da 
vas mogu pozdraviti. Moram reći nekoliko riječi, a to je: 90 ljudi je učestvovalo u ovim 
lokalnim izborima. Izabrano je 15 najboljih. Ovih 15 najboljih moraju odgovarati 
izbornom tijelu, a to je 10 tisuća ljudi, nešto manje, koji žive na području Donjeg 
Miholjca i prigradskih naselja. Mi smo oni koji odgovaramo za sve, zdravstvo, kulturu, 
prosvjetu, sport i gospodarstvo. Kada govorimo o gospodarstvu onda ću reći nekoliko 
riječi. Prije svega moramo razvijati gospodarstvo, da bi ova zajednica mogla 
egzistirati. Ona ne može egzistirati bez sredstava, a sredstava nemamo jer nam je 
gospodarstvo u jednoj fazi stagnacije i u latentnoj fazi stoji, a zbog niz elemenata koji 
su doveli do toga, a posebno je to došlo zbog ove krize koja nas je zatekla u ovom 
periodu. Kako izaći iz te krize? Molio bih vas da budemo ljudi konstruktivni, da 
budemo odgovorni za ono za što smo izabrani. Samo na taj način i tim putem moći 
ćemo doći do cilja. Samo ćemo na taj način moći doći do slijedećih izbora i predati 
otprilike palicu nekim drugim ljudima. Imali smo neke zajedničke, otprilike ovo naše 
izborno područje nije toliko, imali smo i doticavali smo se otprilike nekakvih 
zajedničkih programskih točaka i razvojnih ideja. Mislim da ćemo imati prilike 
razgovarati o tim točkama i idejama, ne pojedinačno nego kolektivno da probamo 
one koji su od zajedničkog interesa i koji nešto čine na ovom području, da probamo 
zadovoljiti i odreñene momente pojedinih stranaka, pojedinih stranačkih opredjeljenja 
i ljudi koji su upravo razvijali i govorili na predizbornim skupovima o tome. Ako tako 
budemo radili i budemo mogli raditi pratiti jedan jedinstven stav, zaključke i razvijanja 
mislim da ćemo uspjeh. Ljudi, ja vas molim na početku ovog našeg sada mojeg da 
vam budem iskren krenuo sam od aktivnosti da doñem u Hrvatsku seljačku stranku 
na jedan način da pokušam podići ljude koji su zaboravili i dogodilo se da sam došao 
do mjesta predsjednika Gradskog vijeća. O tome ne bih više kao stranački govorio, 
ali u svakom slučaju da moramo ljudima pomoći. To nam je zadatak, to nam je 
zadaća i samo toliko bih imao. Molio bih za razumijevanje i da se uvažava mišljenje 
drugoga. Na taj način ćemo uspjeti. Hvala vam lijepo i želim nama svima jedan 
uspješan i sretan rad u ovom našem tijelu, odnosno predsjedništvu Grada Donjeg 
Miholjca. Hvala lijepo. 
 Slijedi pljesak. 
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Točka 5. 
Donošenje Odluke o odreñivanju potpisnika 

financijskih dokumenata 
 
 IVAN KOŽIĆ. Prijedlog za potpisnike financijskih dokumenata je za Zorana 
Kovača, Darka Mikića i Ivicu Kožića. Još jedan član treba se izabrati. 
 ZORAN KOVAČ. Da li je uobičajeno još jednog člana izabrati? 
 MELITA GRÜLL.  Pa je, zato što po odluci odreñuju se dva supotpisnika. 
Znači u slučaju da se dogodi da dvojica nisu dostupna trenutno da ovaj dio može 
funkcionirati normalno. 
 ZORAN KOVAČ. Dajem prijedlog da to bude Adamović Josip. 
 IVAN KOŽIĆ. Čuli ste dakle Zoran Kovač, Mikić, Kožić i Josip Adamović pa 
vas molim tko je za? Možda sam preskočio jer sam trebao pitati da li ima još netko 
prijedloga. Malo sam i uzbuñen, da li ima netko protuprijedloga još? Ako nema, da li 
ste za ove predložene potpisnike? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatiram 
jednoglasno. Da li ima još netko nešto reći ili se javiti za riječ nakon ovako jednog 
skupa koji smo evo dočekali i stvarno izuzetno uspješno. Gradonačelnik naš Grada 
Donjeg Miholjca gosp. Zoran Kovač… 
 ZORAN KOVAČ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Gradskog vijeća. Meni 
je izuzetno zadovoljstvo što smo danas evo odradili i ovu prvu konstituirajuću 
sjednicu Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, što smo izabrali ova tijela, 
poglavito predsjednika Gradskog vijeća gosp. Kožiću kojemu zaista čestitam i 
zamjenicima takoñer. U stvari čestitam svima vama koji ste ušli u Gradsko vijeće i to 
voljom grañana. Nadam se da ćemo dalje raditi svi za dobrobit Grada Donjeg 
Miholjca. Ne bih želio narušavati svečarski ton ove sjednice, ali moram reći da je 
Grad Donji Miholjac u izuzetno teškoj situaciji, da je gradski proračun u teškoj situaciji 
i da ćemo morati svi dati svoj maksimum i odgovornosti svatko na svojoj poziciji kako 
bismo u cilju dobrobiti gradskog proračuna mogli ići naprijed, da bismo napravili taj 
iskorak naprijed. Ja ovdje ću sada pred vama vijećnicima reći, koji ste takoñer 
odgovorni, koji ste izabrani voljom grañana da ću kao gradonačelnik, dakle 
predstavnik izvršne vlasti ovdje i mislim da ću u tome imati vašu podršku, tražiti 
odgovornost svih direktora, ravnatelja ili kako se već zovu, ustanova, institucija, 
poduzeća gdje se Grad javlja kao suosnivač, osnivač ili suvlasnik. Prema tome ne 
može biti samo gradonačelnik odgovorna osoba, ne može se samo vršiti pritisak na 
gradski proračun. Mi moramo stabilizirati sustav, a sustav to su upravo i ova neka 
poduzeća koja imamo u svom djelokrugu i institucije. Ja sam uvjeren da ćemo na 
tom putu i ustrajati. Ja osobno ću sigurno ustrajati. Da će biti lako, neće biti lako, biti 
će teško, vjerojatno će biti odreñenih otpora, ali mi smo dobili mandat da mijenjamo 
situaciju u gradu. Zato vas molim za razumijevanje, molim vas za podršku, a isto tako 
sada na kraju svima vama želim čestitati i svako dobro. 
 IVAN KOŽIĆ. Ima li još netko da se javlja za riječ? Ako nema, ja bih vam se 
zahvalio i završavam ovu prvu svečanu sjednicu.  
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 11,40 sati. 
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