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

sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 25. svibnja 
2016. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 09,00 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Ivana Kožića, KLASA: 021-05/16-01/7, URBROJ: 2115/01-01-16-01 od 16. svibnja 
2016. godine. 
 Sjednici su nazočni: Anica Sabo, Krunoslav Kovačević, Ivan Knežević, 
Stanislav Bogdanić, Nedeljko Kovačić, Josip Adamović, Ivan Kožić, Ivica Čupić, 
Željko Macanić, Koviljka Šrajer, Antun Okrugić, Damir Kupanovac. 
 Izostanak su opravdali: Stjepan Viduka, Zlatka Krip, Vlatko Mikolašević. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Sanja Hatvalić, pročelnica Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, 
društvene djelatnosti i stručne poslove, Goran Mataija, pročelnik Upravnog odjela za 
proračun i financije, Dražen Trcović, viši stručni suradnik za prostorno ureñenje i 
graditeljstvo, 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, Valika Čošić, 
direktorica Doroslova d.o.o. Donji Miholjac, Domagoj Pavin, voditelj računovodstva u 
Doroslovu d.o.o. D.Miholjac, Ivan Korov, novinar Radia Donji Miholjac, i dva 
grañanina. 
 Zapisničar je Silvija Stojić stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove.  
 Ovjerovitelji zapisnika su: Anica Sabo i Koviljka Šrajer. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 24. 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.  
 Predsjednik Gradskog vijeća predlaže dvije dopune dnevnog reda: 1. Izvješće 
Mandatne komisije i 2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju 
neizgrañenog grañevinskog zemljišta u industrijskoj zoni Janjevci, te moli pročelnicu 
da pojasni dopunu dnevnog reda. 
 Pročelnica gña. Sanja Hatvalić pojašnjava za prvu predloženu točku da je 
jučer u pisanom obliku došlo očitovanje dosadašnje vijećnice Tihane Trcović o 
stavljanju mandata u mirovanje. Budući da to stupa na snagu odmah po zakonu to se 
mora odmah riješiti i Hrvatska stranka prava čiji je gña. Trcović bila član dostavila je 
pisano očitovanje da za zamjenika imenuje gosp. Antuna Okrugića. Mandatno 
povjerenstvo je održalo telefonsku sjednicu i budući ih ovdje nema pročitati će 
izvješće ukoliko se usvoji da ista točka ide na dnevni red. Takoñer je pripremana 
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrañenog grañevinskog zemljišta u 
Industrijskoj zoni Janjevci i te odluke u pravilu donosi i raspisuje gradonačelnik 
meñutim pri izračunu vrijednosti čestice prema tečaju EUR-a utvrñeno je da cijena 
čestica prelazi milijun kuna i prema čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi kada stjecanje i otuñivanje nekretnina prelazi iznos od milijun kuna o 
tome ne može odlučivati gradonačelnik nego mora ići na Vijeće, a postoji 
zainteresirani kupac, te se iz toga razloga daje na sjednicu Vijeća. 
 Gosp. Željko Macanić iznosi da taj prijedlog nije bio na sjednici Povjerenstva. 
 Pročelnica gña. Sanja Hatvalić pojašnjava da je to odluka o raspisivanju 
natječaja.  
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 Gosp. Željko Macanić tvrdi da je potrebno prije Vijeća ići na Povjerenstvo. 
Postoje dva povjerenstva, prvo je za zonu što gosp. Poslon može obrazložiti da li 
treba prije Vijeća biti Povjerenstvo.  
 Pročelnica gña. Sanja Hatvalić ponovno pojašnjava da Odluku o raspisivanju 
natječaja donosi Vijeće. Ukoliko Vijeće smatra da ta točka ne treba ići na dnevni red 
može tako izglasati. Pojašnjava da je ovo prijedlog za dopunu dnevnog reda.  
 Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač postavlja pitanje koliko je ovdje nazočno 
članova Povjerenstva? 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić iznosi da je tri člana ovdje 
nazočno. 
 Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač predlaže da se napravi pauza kako bi se 
Povjerenstvo izjasnilo o toj jednoj parceli.  
 Gosp. Željko Macanić iznosi da su ovdje nazočni od članova on, gosp. Kožić i 
gosp. Poslon. Gosp. Viduka i gña. Krip nisu nazočni. 
 Gosp. Ivica Čupić konstatira da nije poštovana procedura i da bi o tome svoje 
mišljenje trebali dati pravnici da li je to u redu. 
 Pročelnica gña. Sanja Hatvalić pojašnjava da se radi o jednoj katastarskoj 
čestici i da odluku o tome donosi Vijeće. Prijedlog je za uvrštenje kao točke dnevnog 
reda. Postoji odluka po kojoj cijeni ide kvadrat zemljišta u zoni. Odluku donosi 
gradonačelnik ako je manji iznos, a ako je veći Gradsko vijeće. Povjerenstvo nije to 
koje će donijeti odluku da li se može raspisati natječaj ili se neće raspisati natječaj.  
 Gosp. Željko Macanić smatra da Povjerenstvo treba dati prijedlog. 
 Gña. Koviljka Šrajer moli da se onda Povjerenstvo sastane i raspravi to te da 
Gradsko vijeće krene s radom.  
 Gosp. Željko Macanić ponovno ističe da se nitko ne ljuti i smatra da je netko 
napravio propust.  
 Pročelnica gña. Sanja Hatvalić postavlja pitanje što treba utvrditi to 
Povjerenstvo? Sada se donosi odluka o raspisivanju natječaja i o tome ne može 
odlučiti Povjerenstvo. 
 Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač moli članove Povjerenstva da se povuku u 
susjednu prostoriju i donesu prijedlog. 
 Sjednica je završena u 09,08 sati. 
 Sjednica je započeta u 09,11 sati. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić izvješćuje da Povjerenstvo daje 
prijedlog Gradskom vijeću da razmotri i donese odluku o raspisivanju natječaja te da 
se stavi točka na dnevni red.  
 Pročelnica gña. Sanja Hatvalić pojašnjava da bi tehnički prva točka dnevnog 
reda bila Izvješće o stavljanju mandata u mirovanje Mandatne komisije, te bi se 
druge točke sve pomakle za jedan i na kraju Odluka o raspisivanju natječaja i sam 
tekst natječaja na kraju kao 12. točka dnevnog reda.  
 Budući nije bilo drugih prijedloga za izmjenu dnevnog reda predsjednik 
Gradskog vijeća daje dnevni red sa predloženim izmjenama na glasovanje. 
Konstatira nakon provedenog glasovanja da je jednoglasno usvojen slijedeći: 
 
 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Izvješće Mandatne komisije 
 
2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21., 22. i 23.  
    sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
3. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
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4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
    Grada Donjeg Miholjca za 2015. godinu 
    IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 
 
5. Donošenje izmjena i dopuna Proračuna Grada Donjeg  
    Miholjca za 2016. godinu 
    IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 
 
6. Donošenje Odluka: 
 a) o izmjeni Financijskog plana u predškolskom odgoju  
     Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu 
 b) o izmjeni Financijskog plana i Programa javnih potreba 
      u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu 
    IZVJESTITELJ: Goran Mataija 
 
7. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća neovisnog 
    revizora i Financijskog izvještaja za 2015. godinu KG Park d.o.o. 
    Donji Miholjac 
    IZVJESTITELJ: Dragana Pnjak  
 
8. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Godišnjeg  
    financijskog izvještaja za 2015. godinu Doroslov d.o.o. 
    Donji Miholjac 
    IZVJESTITELJ: Predstavnik Doroslova d.o.o. 
 
9. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i  
    izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom  
    odgovornošću Doroslov d.o.o. Donji Miholjac 
    IZVJESTITELJ: Predstavnik Doroslova d.o.o. 
 
10. Donošenje Zaključka povodom razmatranja informacije 
      o vrsti i količini otpada odloženog na odlagalište  
      Doroslov, vezano uz istragu u trgovačkom društvu  
      Doroslov d.o.o. Donji Miholjac 
      IZVJESTITELJ: Zoran Kovač, predsjednik Skupštine društva 
 
11. Donošenje Zaključka povodom razmatranja informacije  
      o gospodarenju otpadom na području Grada Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
12. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za 
      prodaju neizgrañenog grañevinskog zemljišta  
      u industrijskoj zoni Janjevci 
      IZVJESTITELJ: Zoran Kovač 

 
 

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 

 
Točka 1.  Pod točkom 1. dnevnog reda Mandatna komisija podnosi izvješće o  
  stavljanju u mirovanje mandat vijećnice Tihane Trcović koju će  
  zamijeniti zamjenik Antun Okrugić. 
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  Nakon izvješće vijećnik Antun Okrugić daje prisegu. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Nedeljko Kovačić moli da se ispravi 
  nepravda gdje je upisano da je neopravdano izostao sa 21. sjednice 
  Gradskog vijeća, a na istu je kasnio 17 minuta.  
  Gña. Sanja Hatvalić pojašnjava da je stanje kada je bila prozivka bez  
  gosp. Kovačića, a kasnije se konstatira da je stigao u 9,17 sati, no  
  budući da inzistira na ispravku zapisnik će biti ispravljen. 
  Gosp. Željko Macanić moli da se ispravi jadransko-posavski u  
  jadransko-podunavski KUP. 
  Predsjednik Gradskog vijeća konstatira nakon provedenog glasovanja 
  da su zapisnici jednoglasno usvojeni sa predloženim izmjenama.  
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda gña. Anica Sabo postavlja pitanje javnih  
  radova u Gradu Donjem Miholjcu, zašto ih nema a druge općine i  
  gradovi zapošljavaju ljude? Što je s prijelazom na obilaznici kod  
  Mihanovićeve ulice, te što je sa šišanjem živice u Kolodvorskoj ulici 
  budući je problem vozačima automobila kojima ista smeta? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da se rješava pitanje izlaska 
  na obilaznicu kod Mihanovićeve ulice gdje je u završnoj fazi  
  prikupljanje dokumentacije te očekuje rješenje za mjesec dana.  
  Gña. Sanja Hatvalić objašnjava da je program za javne radove poslan 
  prošle godine Zavodu za zapošljavanje a isti su odgovorili da više  
  nema novaca i ne mogu udovoljiti zahtjevu Grada Donjeg Miholjca.  
  Grad će ponovno napraviti program i pokrenuti zahtjev za javne radove. 
  Gña. Valika Čošić odgovara da se živica obrezuje 3 puta godišnje što 
  je redovno održavanje po programu te će idući tjedan biti obrezana.  
  Gosp. Krunoslav Kovačević postavlja pitanje ureñenja ceste do  
  kupališta na novoj Dravi. Iznosi da je obavio razgovor sa direktorom  
  „Šumarije“ koji je obećao pomoći, no potrebno je uputiti zahtjev za  
  ureñenje od strane Grada Donjeg Miholjca, pa moli da se to napravi. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da će sačiniti zahtjev i  
  dostaviti direktoru „Šumarije“.  
  Gosp. Ivan Čupić postavlja pitanje pojačanja prometne  

signalizacije na novom dijelu obilaznice jer su se dogodile već 3  
prometne nesreće? 

  Postavlja pitanje odvoza otpada iz septičkih jama? Interesira ga  
  kako je prošao natječaj za knjižnicu da li ima prijava i koliko? 
  Iznosi da su grañani oduševljeni pokretanjem limene glazbe nakon 
  15-20 godina u Donjem Miholjcu te moli gradonačelnika da tu pomogne 
  oko novih odora i instrumenata. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da su se prometne  
  nesreće na zaobilaznici dogañale isključivo nepažnjom sudionika u  
  prometu, no svakako obavljaju razgovore sa Hrvatskim cestama da  
  se sva raskršća na obilaznici osvijetle.  
  Direktorica KG Park-a gña. Dragana Pnjak odgovara da Gradsko vijeće 

mora dodijeliti koncesiju za pražnjenje septičkih jama nekome za koga  
smatra da ispunjava uvjete po kriteriju iz Zakona o vodama a sve te 
septičke jame moraju završiti na ureñaju za pročišćavanje otpadnih  
voda što znači da se prethodno mora donijeti nova odluka o odvodnji. 
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač iznosi da se to može riješiti ukoliko 
se Gradsko vijeće odluči za koncesiju te može ići već na iduću sjednicu 

  Gradskog vijeća. Što se tiče knjižnice pristigle su zamolbe i Gradsko  
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  vijeće će donijeti odluku o izboru ravnatelja idući mjesec.  
  Gña. Koviljka Šrajer postavlja pitanje zašto se više sredstava ne izdvaja 
  za kulturu budući je bila na sjednici Odbora za prosvjetu i kulturu 
  Osječko-baranjske županije te je na uvid dobila podatke izdvajanja  
  sredstava pojedinih općina i gradova gdje svi odvajaju više od Grada 
  Donjeg Miholjca? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da ako Gradsko vijeće smatra  
  da Grad može izdvojiti milijun i petsto tisuća kuna za kulturu i šport  
  neka slobodno donese takvu odluku pri usvajanju idućeg proračuna. 
  Gosp. Željko Macanić proziva pročelnike za nerad budući već 
  unazad par sjednica Gradskog vijeća moli da mu se dostave  
  podaci tko sve koristi gradske prostore i koliko plaća najamnine Gradu. 
  Zna samo da HDZ i SDP plaćaju stanarinu. Nadalje grañani pitaju  
  zašto se ne uredi cesta u Hoboñu prema Zabari jer se više ne može  
  proći? Moli gradonačelnika da javno pozove gosp. Šimaru, gosp.  
  Burića, gosp. Zelića  na razgovor i da učine sve kako bi se sanirala  
  cesta prema Osijeku jer smatra da je to cesta smrti. Moli  
  gradonačelnika da podrži festival Backyard koji će se održati u  
  Donjem Miholjcu kao i prošle godine. U pitanju je dobivanje dozvole 
  da mogu raditi do 5 sati ujutro, kao i financijska potpora. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara što se tiče ceste Donji 
  Miholjac – Osijek i Donji Miholjac – Slatina bili su već obavljeni  
  razgovori u Belišću s Hrvatskim cestama i obećano je da se kreće 
  u onovu ove godine.  Što se tiče festivala Backyarda koji je bio jako 
  dobro organiziran i posjećen prošle godine takoñer će Grad dati  
  sve što je potrebno da se isti održi na niovu prošle godine.  
  Nadalje u vezi gradskih prostora potrebno je ponovno raspisati  
  natječaje za davanje u zakup po sili zakona i dodijeliti prostor  
  najboljim ponuditeljima.  
  Gña. Sanja Hatvalić iznosi da je kolegici prenesen zahtjev gosp.  
  Macanića za uvid u evidenciju gradskih prostora no trenutno  
  ima osobnih problema pa će čim se vrati s godišnjeg odmora 

dostaviti vijećniku traženo.  
Gosp. Damir Kupanovac upozorava da se pripazi s naplatom  
odvodnje u prigradskim naseljima budući je to novi namet grañanima 
koji su već na izdisaju. Postavlja pitanje predsjedniku Gradskog  
vijeća gosp. Kožiću da li je došao do kakvih podataka ili informacija 
u vezi dvije točke dnevnog reda koje su skinute dva puta s dnevnog 
reda Gradskog vijeća a odnose se na poljoprivredno zemljište? 

  Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić odgovara da čim dobije 
  provjerene podatke te dvije točke će ponovno staviti na dnevni red. 
  Moli da se još pričeka sa raspravom kako bi se donijela ispravna  
  odluka. 
  Gosp. Damir Kupanovac upozorava da će Grad imati problema sa 
  tužbama ljudi koji neće biti zadovoljni odlukom Gradskog vijeća. 
  Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić odgovara da će se 
  taj problem riješiti na jednoj od slijedećih sjednica Gradskog vijeća. 
  Gosp. Josip Adamović upozorava da bi se moglo dogoditi ako se  
  nekome da u koncesiju odvoz fekalija da bi cijene mogle biti velike 
  isto kao što se dogodilo i s dimnjačarskim uslugama. Predlaže da  
  se održi nekoliko sastanaka prije konačne odluke kako bi se sve  
  dogovorilo u detalje. Postavlja pitanje pročelnici što je sa zahtjevom  
  za ogledala u naselju Rakitovica? 
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  Gña. Sanja Hatvalić odgovara da je suglasnost dobivena od Policijske 
  postaje samo za jedno ogledalo u Rakitovici i kod Lovca u Miholjcu, te  
  se obavljaju razgovori sa Hrvatskim cestama da isfinanciraju taj dio u  
  Rakitovici i Miholjcu. 
  Gña. Koviljka Šrajer postavlja pitanje postavljanja pješačkog prijelaza  
  u ulici Vatroslava Lisinskog kod križanja Kozarčeve i ulice Alojzija  
  Stepinca? 
  Gña. Sanja Hatvalić odgovara da je već bilo oko toga razgovora no 
  bio je sporan prilaz. 
  Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje postavljanja znaka obveze 

za kamione iz smjera  Sv. ðurña na zaobilaznicu jer još uvijek ulaze u  
centar Miholjca? 
Gña. Sanja Hatvalić postavlja pitanje, a što ako idu u Altrad Limex ili  
na granicu? 
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić odgovara da će se taj  
problem ispitati.  

 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda sa 3 glasa suzdržan i 9 za donesen je 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donjeg Miholjca za  
2015. godinu. 

 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda sa 3 glasa protiv, 1 glasom suzdržan i 
  8 glasova za donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Grada  
  Donjeg Miholjca za 2016. godinu. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda sa 4 glasa suzdržan i 8 glasova za  
  donesene su odluke: 

a) o izmjeni Financijskog plana u predškolskom odgoju  
    Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu 
b) o izmjeni Financijskog plana i Programa javnih potreba 
    u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu. 

 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena Zaključak o  
  prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora i Financijsko izvješće za 

2015. godinu KG Park d.o.o. Donji Miholjac. 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  

o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2015. godinu  
Doroslov d.o.o. Donji Miholjac. 

 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  

povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Izjave o osnivanju društva s  
ograničenom odgovornošću Doroslov d.o.o. Donji Miholjac. 

 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda sa 5 glasova suzdržan i 7 glasova za 

donesen je Zaključak o prihvaćanju informacije o vrsti i količini otpada  
odloženog na odlagalište Doroslov, vezano uz istragu u trgovačkom 
društvu Doroslov d.o.o. Donji Miholjac. 

 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda sa 3 glasa suzdržan i 9 glasova za  

donesen je Zaključak o prihvaćanju informacije o gospodarenju  
otpadom na području Grada Donjeg Miholjca. 
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Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
raspisivanju natječaja za prodaju neizgrañenog grañevinskog zemljišta 
u industrijskoj zoni Janjevci. 

 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 11,42 sati. 
 
  

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1.  Anica Sabo,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
   
  2. Koviljka Šrajer,v.r.   
 


