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

sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 14. travnja  2021. godine 
u velikoj dvorani Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1. Donji Miholjac, s početkom u 18,00 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. Josipa 
Lukačevića, KLASA: 021-05/21-01/3, URBROJ: 2115/01-01-21-01 od 06. travnja 2021. 
godine. 
 Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Tihana Brkić, Zvonimir Falamić, 
Tomislav Špoljarić, Mijo Šerić, Josip Lukačević, Ivan Ott, Dražen Trcović, Ivica Čupić, 
Vatroslav Šrajer, Daniel Rašić, Ivan Knežević i Zvonimir Božić.  
 Izostanak je opravdala Dahna Jantoš. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Goran Aladić, gradonačelnik Grada D.Miholjca, 
Tomislav Brusač, zamjenik gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca,  Sanja Hatvalić, pročelnica 
Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove, Dragana 
Pnjak, direktorica Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac, Ivan Pobi, direktor tvrtke 
„Doroslov“ d.o.o. Donji Miholjac, Vlado Perković, direktor Radia Donji Miholjac, Snježana 
Fridl, novinarka Glasa Slavonije. 
 Sjednici su nazočila dva građana Grada Donjeg Miholjca. 
 Zapisničar je Silvija Stojić, stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca. 
 Ovjerovitelji zapisnika su:  Vedran Aladić i Tihana Brkić. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Josip Lukačević otvara 32. sjednicu Gradskog vijeća, 
pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.  Predlaže 
dnevni red kao u sazivu za ovu sjednicu. Postavlja pitanje da li ima izmjena ili dopuna dnevnog 
reda. Budući nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu 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 sa 31. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 

2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju  
proračuna Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od  
01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 
IZVJESTITELJ: Goran Aladić, Goran Mataija 
 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju izvršenja Programa 
gradnje komunalne infrastrukture u 2020. godini 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

5. Donošenje Zaključka o usvajanju izvršenja Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

6. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Miholjac 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
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7. Donošenje Odluke O uključivanju Grada Donjeg Miholjca 

u subvencioniranje kamatne stope na kredite iz projekta 
„Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ 
IZVJESTITELJ: Goran Mataija 
 

8. Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području 
Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 2021.-2023. 
godine 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

9. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za 
k.č.br. 1115, etažna cjelina 3 u k.o. Donji Miholjac 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

10. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganju u projekt  
„Izgradnja dječjeg vrtića u Rakitovici“ na području Grada 
Donjeg Miholjca 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

11. Donošenje Odluke o donošenju revizije prve procjene  
rizika od velikih nesreća 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

12. Donošenje Zaključka o usvajanju o radu gradonačelnika Grada 
Donjeg Miholjca za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31.  
prosinca 2020. godine 
IZVJESTITELJ: Goran Aladić 
 

13. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih  
nepogoda Grada Donjeg Miholjca za 2021. godinu 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

14. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od  
požara za područje Grada Donjeg Miholjca 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

15. Donošenje Zaključka povodom zahtjeva Teniskog kluba 
za izdavanje suglasnosti za odobrenje radova na k.č.br. 
172/2 u k.o. Donji Miholjac 

 
 

RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika sa  
  31. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca.  
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda Dražen Trcović zahvaljuje se svima na  
  suradnji i konstruktivnoj raspravi budući je ovo zadnja sjednica Gradskog vijeća. 
  Postavlja pitanje koliko je sredstava povučeno iz drugih izvora u protekle 4  
  godine, budući je dvorac izgubljen, te kakva je situacija kod pregovora sa  
  Hypo bankom, s obzirom na nastalu situaciju u zadnjih godinu dana? 
  Gradonačelnik, Goran Aladić također se svima zahvaljuje na protekle 4 godine 
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  suradnje i želi svima svako dobro u daljnjem životu. Odgovara da nema  
  točan odgovor te da će isto dostaviti u pisanoj formi. Ističe da je dvorac  
  pripadao drugim osobama po čl. 359. točke 2. Zakona o vlasništvu i drugim 
  stvarnim pravima, a po članku 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu 
  za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine propisane je da Republika 
  Hrvatska stječe pravo vlasništva na imovini koja je predmet naknade na temelju 
  odredaba Zakona kada zahtjev nije podnesen ili je pravomoćno odbijen što je  
  u slučaju dvorca Parandau Mailath u Donjem Miholjcu. Javljali su se bivši  
  vlasnici dvorca no 23. kolovoza 2016. godine stiglo je rješenje o odbijanju  
  zadnje žalbe tužitelja te je isto postalo pravomoćno. Zatraženo je da država  
  daruje dvorac Gradu Donjem Miholjcu no rečeno je da se može dati u najam 
  na 100 godina no ne može se dati u vlasništvo zbog navedenih propisa.  
  Dostavljeni su svi papiri potrebni za davanje u zakup Gradu Donjem  

Miholjcu i upravljanje istim.  
Vedran Aladić zahvaljuje se svima u ime Nezavisne liste Gorana Aladića  
na uspješnoj suradnji za napredak Grada Donjeg Miholjca. Želi svima puno 
uspjeha na poslovnom i osobnom planu te puno zdravlja.  
Dražen Trcović pita da li ima kakvih pregovora za Hypo banku, da li su  
poduzete sve pravne radnje za zaštitu zgrade te hoće li biti problem  
imovinsko-pravni kod prijave na natječaj za europske fondove budući  
Grad nije vlasnik dvorca i parka? 
Gradonačelnik, Goran Aladić iznosi da kod vladavine prava sve što se dobije 
na upravljanje ima se pravo time upravljati, javljati na natječaje, tražiti obnove, 
jedino neće Grad biti uknjižen kao vlasnik. Što se tiče Addiko banke bio je  
na nekoliko razgovora, ista je na prodaju te se mora sastati sa svim službama  
koje koriste prostorije dvorca kako bi se mogao započeti proces otkupa. Za sada 
nitko još nije iskazao interes za taj prostor osim Grada Donjeg Miholjca. 
Daniel Rašić zahvaljuje svima na dosadašnjem radu te svima želi puno zdravlja 
i sreće u predstojećim izborima.  
Tomislav Brusač zahvaljuje se svima na dosadašnjem radu te ukazuje da  
ukoliko dođe do iseljenja službi u novi prostor mora se donijeti odluka o 
kupovini i procjeni Hypo banke jer je to vrlo važno za cijeli Grad.  
Ivica Čupić ukazuje da u posljednjih 14 godina otkad HDZ vodi vlast da li sam 
ili u koaliciji izgubljene su institucije koje grad čine gradom. Prvo je izgubljen 
Općinski sud, Porezna uprava koje je otišla u Beli Manastir, Agenciju za  
plaćanje u poljoprivredi, Savjetodavnu službu (dobar dio), vlasništvo nad  
dvorcem te 30000 hektara najbolje zemlje u Europi koja je jednim potezom  
otišla u vlasništvo ruske banke (Belje, Vukovar, Vinkovci). Prepušteno je  
1000 ha susjednoj općini Viljevo, što je nedopustivo. Nešto što se izgubi  
teško je vratiti. Svake godine polažu se vijenci u spomen žrtvama Domovinskog 
rata no niti jedna ulica nije nazvana po njima. Sve navedeno uz nedostatak  
radnih mjesta razlog je odljeva ljudi i demografske propasti grada i prigradskih 
naselja.  
Gradonačelnik, Goran Aladić ne slaže se sa Ivicom Čupićem da je dvorac  
izgubljen jer nikada nije ni bio u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca. Za zemljište 
je izgubljena bitka no nije i rat. Grad će zatražiti arbitražu te će sud odlučiti kome 
pripada poljoprivredno zemljište.  
Pročelnica Upravnog odjela, Sanja Hatvalić navodi da nikakvo zemljište nije  
izgubljeno jer nikada Grad nije bio vlasnik tog zemljišta. Što se tiče  
poljoprivrednog zemljišta za isto se donosi Program raspolaganja i taj program 
je Grad uvrstio navedeno zemljište. Iste čestice stavila je u svoj Program  
raspolaganja i Općina Viljevo a Ministarstvo je zauzelo stav da će prihvatiti  
čestice za područje Općine Viljevo što znači da prihod od zakupa pripada Općini  
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Viljevo. Tu se ne mogu rješavati nikakvi odnosi jer Grad nije vlasnik zemljišta.  
Zastalo se sa rješavanjem problema zbog potresa u Zagrebu i Petrinji te COVID 
krize no Grad Donji Miholjac ne odustaje od tog zemljišta i dokazat će da to  
zemljište teritorijalno pripada administrativnom području Grada Donjeg  
Miholjca. 
Ivica Čupić iznosi da zna kako zemljište nije u vlasništvu Grada ali je žalosno  
što se 25 ili 30 godina plaćao zakup, otkup i koncesija Gradu Donjem Miholjcu 
a sada jednim potezom se plaća susjednoj Općini Viljevo i nikome ništa. Kako 
će se to rješavati? Upravni sporovi u Hrvatskoj traju po 30 godina. Smatra da  
se nije imalo političke volje riješiti to pitanje. 
Tomislav Brusač smatra da je sramota što do danas nije riješeno razgraničenje 
između Općine Viljevo i Grada Donjeg Miholjca jer niti jedna strana nije  
donijela Odluku o granici. U sadašnjoj verziji zakona je donijet propis da pravo  
raspisivanja natječaja i prikupljanja novca od te zemlje imaju jedinice u svojim  
granicama, u svojim upravnim nadležnostima. To nema veze niti sa ovom  
postavom Grada Donjeg Miholjca niti sa vijećnicima nego sa zakonskim  
okvirima koji su uvjetovali takvu odluku ministarstva. Potrebno je prvo riješiti 
granice a onda zemljište.  
Zvonimir Božić konstatira da nije dobio odgovor na pitanje od prije 3 sjednice 
Gradskog vijeća a to je da li se može netko zaposliti tko nije član HDZ-a ili  
njegove uže obitelji?  
Pročelnica Upravnog odjela pita kome je pitanje upućeno? 
Zvonimir Božić navodi da pita HDZ, jer mora znati ako i njegov unuk nema  
ovdje budućnost da se krene putem Australije, Kanade ili negdje drugdje.  
Pita se gdje su nestala radna mjesta a još veće pitanje je gdje su i alati s  
kojima su ljudi radili? Smatra da su takva zapošljavanja provokacija. Iznosi  
da je pogazio riječ kada je rekao da se više neće baviti politikom no ipak je  
želio raditi za svoju ulici, za svoj grad, ali nažalost ništa nije mogao učiniti. 
Dražen Trcović iznosi da je HDZ  najveća i najjača stranka te je lako za sve 
što se događalo okriviti HDZ no naglašava da je i HSS bio u mnogim vlastima 
no to nije bitno. Bitno je pronaći odgovornost u svom vremenu, prostoru u  
kojem djeluje, o učešću u svim pitanjima o kojima se raspravlja. Što se tiče 
zapošljavanja odgovara gospodinu Božiću da osobno ne razumije pitanje te  
da mora pitati one koji su raspisali natječaje, a možda ima i županijskog  
predstavnika u svojoj stranci kojeg može pitati da li je netko iz njegove  
obitelji nezaposlen. Žao mu je što tako gospodin Božić misli i vjeruje da  
će se to ispraviti za buduće generacije ukoliko je bilo nepravde.  
Zvonimir Božić iznosi da obje cure gospodina Macanića visokoobrazovane 
nisu mogle dobiti posao u Donjem Miholjcu, nego su morale otići u Osijek. 
Njegova kćer bi sutra doselila u Miholjac da ovdje ima radno mjesto jer voli 
Miholjac. Ima više primjera kako se ljudi van Miholjca primaju ovdje na  
radna mjesta a miholjčana nema.  
Daniel Rašić navodi da radi u Osijeku a volio bi raditi u Donjem Miholjcu. 
Tomislav Brusač također navodi da će morati raditi u Osijeku po isteku mandata. 
Vatroslav Šrajer ističe da se njegov pokojni otac jako borio za ovaj Grad. Navodi 
da ima problema sa lažnim profilima iza kojih se skrivaju neki ljudi i kako je  
moguće da gradonačelnik ne štiti samoga sebe, svoja poduzeća, svoje vijećnike. 
Mrežama se širi govor mržnje i stoga je otišao na policiju sve prijaviti. 
Zahvaljuje Tomislavu Brusaču koji je jedini poduzeo neke radnje oko ovog 
problema. Lažni profili su ugašeni. Možda su ljudi ljuti na neučinkovitost  
sustava pa čudno reagiraju. Ističe da se neće promijeniti po pitanju zaštite  
svojih prijatelja i obitelji. Dobro je što policija radi svoj posao i isto će se  
ispitati. 
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Gradonačelnik, Goran Aladić ističe da osuđuje svaki govor mržnje i  
neprimjereno ponašanje u medijskom prostoru.  

 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesena je  
  Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca 
  za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju 
  izvršenja Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2020. godini. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju 
  izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o izradi  
  IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Miholjac. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o uključivanju 
  Grada Donjeg Miholjca u subvencioniranje kamatne stope na kredite iz  
  projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“. 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program potpora u  
  poljoprivredi na području grada Donjeg Miholjca za razdoblje od  
  2021. -2023. godine. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  raspisivanju ponovljenog natječaja za k.č.br. 1115, etažna cjelina 3 
  u k.o. Donji Miholjac 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića 
  u Rakitovici“ na području Grada Donjeg Miholjca.  
 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  donošenju revizije prve procjene rizika od velikih nesreća. 
 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda s jednim glasom protiv usvojeno je  
  Izvješće o radu gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 

01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine. 
 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda jednoglasno je donesen Plan djelovanja na  
  području prirodnih nepogoda Grada Donjeg Miholjca za 2021. godinu. 
 
Točka 14. Pod točkom 14. dnevnog reda jednoglasno je donesen Provedbeni plan  
  unapređenja zaštite od požara za područje Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 15. Pod točkom 15. dnevnog reda sa 3 suzdržana donesen je Zaključak o 

davanju suglasnost za izvođenje radova postavljanja AB ploča za 
buduću montažne tribine i dovoz i postavljanje montažne tribine sa spojem na  
električnu instalaciju na temelju koje će gradonačelnik potpisati ugovor o 
fazama izrade i davanju izvještaja o radu od strane Teniskog kluba Gradu  
Donjem Miholjcu. 
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 Predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje se svima na radu te svima želi sreće u 
privatnom, poslovnom i političkom životu.  Zaključuje rad sjednice u 20,40 sati. 
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1.  Vedran Aladić,v.r.  

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  
 

2.  Tihana Brkić,v.r.     

Josip Lukačević,v.r. 
 
 

 


