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

sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 18.listopada  2021. godine 
u velikoj dvorani Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1. Donji Miholjac, s početkom u 17,00 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća Dražena Trcović 
KLASA: 021-05/21-01/12, URBROJ: 2115/01-01-21-01 od 13. listopada 2021. godine. 
 Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Zvonimir Falamić, Tomislav 
Špoljarić, Josip Lukačević, Petar Dobi, Hrvoje Pleša, Dražen Trcović, Dalibor Stanković, 
Vatroslav Šrajer, Igor Gavranović, Igor Čupić 
 Sjednici su nazočili: Goran Aladić, gradonačelnik, Sanja Hatvalić, pročelnica Upravnog 
odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove, Goran Mataija, 
pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, Dragana Pnjak, direktorica Miholjačkog 
vodovoda d.o.o. Donji Miholjac, Anela Šovagović, direktorica Miholjačkog poduzetničkog 
centra, Lokalne razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac, Ivan Pobi, direktor Doroslov d.o.o. 
Donji Miholjac, Jadranka Landup, ravnateljica Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac, Vlado 
Perković, direktor Radia Donji Miholjac, Danijel Šimunović, vlasnik portala 
www.miholjština.info. 
 Zapisničar je Silvija Stojić, stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca. 
 Predsjednik Gradskog vijeća predlaže za ovjerovitelje zapisnika Vedrana Aladića i 
Igora Čupića. Daje predložene ovjerovitelje zapisnika na glasovanje. Konstatira da su za 
ovjerovitelje zapisnika jednoglasno izabrani Vedran Aladić i Igor Čupić. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović otvara 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Donjeg Miholjca, pozdravlja sve nazočne i konstatira, nakon obavljenog proziva vijećnika, da 
postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Predlaže izmjenu i dopunu dnevnog reda na način 
da  točka 7. bude Izdavanje suglasnosti za pokretanje postupka jednostavnih nabava  opremanje 
igrališta Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac i za demontažu, rušenje, te izgradnju ograde 
i staze oko Dječjeg vrtića „Pinokio“, te da sve ostale točke se pomjere za jedan broj naprijed. 
Postavlja pitanje da li ima još prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. Budući nije bilo 
više prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda daje predloženu izmjenu i dopunu na 
glasovanje. Konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je izmjena i dopuna dnevnog reda 
jednoglasno usvojena. Nakon toga daje predloženi dnevni red sa predloženom izmjenom i 
dopunom 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 3. sjednice Gradskog vijeća  
      Grada Donjeg Miholjca 
 

2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 
3. Donošenje Zaključka povodom Izvješća o poslovanju  
    Doroslova d.o.o. Donji Miholjac za 2020. godinu. 
    IZVJESTITELJ: Ivan Pobi 
 
4. Donošenje Zaključka povodom Godišnjeg izvješća  
    o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića  
    „Pinokio“ Donji Miholjac za radnu godinu 2020/2021. 

     IZVJESTITELJ: Jadranka Landup 
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  5. Donošenje Zaključka povodom Godišnjeg izvješća o planu  
        i programu rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ za pedagošku godinu  
      2021./2022. 
      IZVJESTITELJ: Jadranka Landup 
 
  6. Donošenje Zaključka povodom Kurikuluma Dječjeg vrtića 
      „Pinokio“ Donji Miholjac za pedagošku godinu 2021./2022. 
       IZVJESTITELJ: Jadranka Landup 
  
  7. Izdavanje suglasnosti za pokretanje postupka jednostavnih nabava  

    opremanje igrališta Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac i za  
    demontažu, rušenje, te izgradnju ograde i staze oko Dječjeg vrtića 
    „Pinokio“ 
    IZVJESTITELJ: Jadranka Landup 
 
8. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Donjeg 
    Miholjca za 2021. godinu 

      IZVJESTITELJ: Goran Aladić i Goran Mataija 
 
  9. Donošenje Odluke o naknadama vijećnika, predsjednika i 
      potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Hrvoje Pleša 
 
  10. Donošenje rješenja o imenovanju: 
          a) Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti 
        i zaštitu okoliša 
   b) Odbor za društvene djelatnosti 
   c) Odbor za sport, 
   d) Odbor za kulturu, 
   e) Odbor za poljoprivredu i gospodarstvo 
        IZVJESTITELJ: Hrvoje Pleša 
 
  11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta 
        Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Grada 
         Donjeg Miholjca 
        IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
  12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog  
        elaborata Urbanističkog plana uređenja naselja  
        Donji Miholjac 
        IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
 

RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika sa 
  3. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca.  
 
Točka 2. Vatroslav Šrajer postavlja pitanje da li je gospodin Pobi oformio krizni stožer 

vezano uz neugodne mirise iz biopostrojenja, ima li kakve informacije te da li  
surađuje sa građanskom inicijativom po tom pitanju. 
Ivan Pobi načelnik Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca odgovara da 
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je Stožer civilne zaštite pričuvno tijelo MUP-a te djeluje u slučaju ugroženosti 
života ljudi i imovine. Zakon o civilnoj zaštiti  propisao  je da su to poplave,  
zemljotresi, nuklearne katastrofe i u ovom trenutku jedino za šta je civilna zaštita  
mobilizirana to je pandemija uzrokovana virusom COVID-19, a u Zakonu ne 
piše da civilna zaštita stvara ili osniva nekakav krizni stožer po pitanju 
neugodnih mirisa jer to nije ugroza koja ugrožava živote i imovinu ljudi. Stožer 
civilne zaštite može davati samo preporuke, a ne može nikome zabraniti rad. 
Ukoliko treba okriviti Stožer za neugodne mirise onda je isti trebalo formirati 
Gradsko vijeće te uključiti u to nekoga iz civilne zaštite. Moli da mu netko kaže 
po kojoj točki, po kojem članku je trebao osnovati krizni stožer i koje su bile 
ugroze po pitanju života, ljudi i imovine.  
Vatroslav Šrajer navodi da je možda ugroženo dugoročno zdravlje stanovnika i 
građana. Podsjeća da se paralelno dogodio i ekocid u kanalu Putna koji je 
povezan s prigradskim naseljima. Znači moguće je trovanje vode, usjeva, 
automatski i hrane koja bi došla iz tih usjeva, tako da se ne slaže sa gospodinom 
Pobiem da životi građana nisu ugroženi. Smatra da je ovo ugroza za zdravlje, 
pogotovo dugoročno mlađih generacija, građana, mještana miholjštine i 
prigradskih naselja. 
Na sjednicu dolazi Mladen Loina u 17,09 sati. 
Nenad Perić postavlja pitanje Vatroslavu Šrajeru da pojasni izjavu na prošloj  
sjednici Gradskog vijeća da su Vedran Aladić, Jadranka Landup i on sam opasna  
vertikala. 
Vatroslav Šrajer odgovara da je prenio izjavu građana s kojima svakodnevno  
komunicira da nemaju slobodu govora bojeći se za svoju djecu. Iznosi da to nije 
njegova izjava.  
Nenad Perić iznosi da je to jedna neprovjerena informacija, te da se gospodin  
Šrajer treba naučiti kulturi a to je da se ne priča o vijećnicima koji nisu nazočni 
sjednici. Pita kako se ravnatelj može svetiti djeci kada nije nikada u kontaktu s 
njima. Izjavljuje da nikada ne bi naređivao nastavnicima da daju lošije ocjene  
djeci zbog njihovih roditelja. U sve tri ustanove koje je naveo roditelji mogu 
doći sa svojim zamolbama ili primjedbama i nikada ih se ne ostavlja da čekaju 
jer oni nisu došli zbog sebe, nego zbog svoje djece. Naziva to bolesnim 
razmišljanjem. Navodi da gospodin Šrajer govori da radi za ovaj grad za ove 
ljude, a ne razmišlja o iznošenju neprovjerenih dezinformacija u javnost čime 
pravi ogromnu štetu, pogotovo Srednjoj školi Donji Miholjac koja se svojim 
radom i uspjesima bori da privuče učenike iz drugih mjesta oko Donjeg Miholjca 
i iz drugih županija. Svi djelatnici prozvanih ustanova su zgroženi. Moli da 
gospodin Šrajer izbriše njegov broj iz mobitela jer nema s njime više o čemu 
razgovarati. Moli predsjednika Gradskog vijeća da ne dopusti ovakve stvari 
ubuduće. 
Dražen Trcović, predsjednik Gradskog vijeća iznosi da ne može znati koji će 
vijećnik o čemu razgovarati kada se javi za riječ. Moli sve nazočne da se 
kontroliraju pri komentarima i izjavama.  
Vedran Aladić  iznosi da 5 godina sluša u Gradskom vijeću odlične i dobre 
prijedloge vijećnika. Isto tako gotovo 5 godina pokušava biti konstruktivan na 
sjednicama u interesu grada i njegovih građana shvaćajući da korektnom 
različitošću mogu zajedno donijeti dobre odluke od kojih će korist imati građani 
Donjeg Miholjca. Ljudima iz prošloga saziva od kojih većina i danas sjedi tu i 
ovih ljudi koji su novo izabrani u vijeće i HDZ-ovaca i nezavisnih nije palo na 
pamet da na Vijeću iznosi nekakve neprovjerene informacije, nekakve 
pretpostavke i poruke s ulice na štetu nekog vijećnika i pogotovo nikome nije 
palo na pamet pokušavati diskreditirati nekog od vijećnika kojoj god opciji 
pripada. Vatroslava Šrajera nikada imenom nije spomenuo niti na Vijeću niti na 
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društvenim mrežama kao što niti jedno ime niti jednog vijećnika nije stavio u 
negativan kontekst a kamoli da bi mu palo na pamet u negativnom kontekstu 
imenovati nekog vijećnika za nešto što je o njemu čuo na ulici ili što su mu neki 
ljudi o njemu rekli ili što o njemu pretpostavljaju, ali isti si daje za pravo 
prozivati ljude koji nisu nazočni sjednici Vijeća te ne mogu odgovoriti na 
iznesene neistine. Iznio je sve i onda se pravio kao da ništa nije bilo. Navodi da 
je 16 godina njegov mobitel otvoren za roditelje, učenike, učitelje, predstavnike 
klubova, predstavnike institucija, korisnike dvorane, radnim danima, subotom i 
nedjeljom, a Vatroslav Šrajer koji se naziva njegovim prijateljem  naziva ga 
opasnom vertikalom i o tome kako neki ljudi kažu da se boje nešto reći o 
ravnateljima obrazovnih ustanova ovoga grada i zbog svoje djece je 
neprihvatljivo. Iznosi da Vatroslav Šrajer priča o tri stvari na sjednicama 
Gradskog vijeća i to priča o članovima svoje obitelji, razračunava se sa svojim 
neistomišljenicima, ili priča o svojim zaslugama i svojim uspjesima. Iznosi da 
je napravio međugradski skandal ovog ljeta, rekavši između ostaloga na Radiu 
Donji Miholjac da neće dopustiti da Donji Miholjac postane grad slučaj kao 
Grad Valpovo. Gradonačelnik Valpova tražio je javnu ispriku za tu izjavu. Moli 
predsjednika Gradskog vijeća da spriječi ovakve paušalne i neprovjerene 
pretpostavke. Iznosi da je Vatroslava Šrajera jako boljelo što se pisalo po 
društvenim mrežama za vrijeme predizborne kampanje tako da je sve prijavio 
policiji. Pita da li je vijećnicima cilj napraviti nešto dobro za ovaj Grad ili da 
hvale na svakoj sjednici sami sebe i pokušavaju oblatiti i diskreditirati političke 
oponente na najružniji, najprljaviji način i onda ih nakon toga imati obraza 
nazivati svojim prijateljima. Moli gospodina Trcovića da ubuduće takve nastupe 
ne dozvoli.  
Vatroslav Šrajer izjavljuje da je na svoje istupnje na Radiu od dvije rečenice 
prozvan 18 puta u kojem je naglasio da je gradonačelnik svima gradonačelnik a 
ne samo nekima. Sa gradonačelnikom Valpova razgovarao je osobno i pozna ga 
duže od gospodina Aladića i taj nesporazum je riješen. Navodi da njega majka i 
sestra traže od njega da ne proziva nikoga na Vijeću. Pita se koga se boje. Navodi 
ako ga netko zamoli da nešto kaže to će i učiniti. Iznosi da ga napadi uopće ne 
brinu i nastavit će i dalje raditi za dobrobit ovoga grada. 
Zvonimir Falamić iznosi da u školstvu radi 25 godina od toga 21 godinu u 
Srednjoj školi Donji Miholjac. Navodi da se bore za svakog učenika, jer jednom 
kada odu iz Donjeg Miholjca više se ne vraćaju. Smatra da jedna gospođa koje 
je postavila to pitanje nije mjerilo za sve građane grada Donjeg Miholjca. 
Dovodi se u pitanje najbolja škola u Osječko-baranjskoj županiji po pitanju 
državne mature. Smatra da takva izjava ima puno veću težinu nego osobno 
izjašnjavanje. Iznosi da su djeca učiteljima svetinja.  
Mladen Loina iznosi da je to opasna izjava, morbidna, nepromišljena i   pogodila 
ga je jer nanosi štetu svim učiteljima. To je najveća uvreda za učitelja koja mu 
se može izreći i stručno se zove halo efekt kada se dijete ocjenjuje na temelju 
nekih drugih kriterija, a ne na temelju znanja koje to dijete pokazuje. Nejasno 
mu je kako se on može osvećivati djeci kroz ocjene jer nema opuštenije 
atmosfere nego na njegovom predmetu na cijeloj školi. Navodi da se gospodin 
Šrajer stalno hvali sa svojim uspjesima i postignućima, a na konkretna pitanja 
ne odgovara. Poziva gospodina Šrajera da se ne hvali i samo spominje svoju 
obitelj, svoje poznanike i obračunava se sa svojim neistomišljenicima, nego 
neka iznese činjenice i njima se brani. 
Dalibor Stanković predlaže da stanu obje strane i ako se misle razračunavati 
neka to naprave preko Radia Donjeg Miholjca. Moli da se vodi računa kod 
svlačionica u Svetom Đurđu o nastavku ceste, a ne da se sa glavne ceste siđe na 
kaldrmu pa ponovno na asfaltiranu cestu. Nadalje moli da netko izađe na uvid i  
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vidi stanje ceste Sveti Đurađ-Rakitovica jer je u jako lošem stanju.  
Gradonačelnik, Goran Aladić odgovara da će se spoj sa cestom napraviti u 
narednih nekoliko dana i neće biti prekida ceste. Što se tiče ceste Sveti Đurađ-
Rakitovica stručne službe Grada izašle su na teren sa izvođačem radova koji je 
bio Karašica-Vučica konstatirali su probleme i Karašica-Vučica se obvezala u 
skorom vremenu u dogledno vrijeme sanirati sve probleme koji postoje na toj 
cesti jer je došlo do raspada na određenim dijelovima. 
Tomislav Špoljarić pita budući je dosta projekata napravljeno u prvom mandatu 
može li gradonačelnik ukratko reći o projektima koji  čekaju u budućnosti a 
također o projektima koji su se spominjali u izbornoj promidžbi kao npr. dokle 
se stiglo sa kanalizacijom u prigradskim naseljima, vrtićem u Rakitovici, 
tržnicom u Donjem Miholjcu i šetnicom u centru odnosno svim cestama koje se 
nalaze oko samog centra? 
Gradonačelnik Goran Aladić iznosi da je ishođena građevinska dozvola za 
izgradnju dječjeg vrtića u Rakitovici i projekt je prijavljen na natječaj ruralnog 
razvoja projekt. Za rekonstrukciju i dogradnju vatrogasnog doma i prostorija u 
Golincima građevinska dozvola je pred izdavanjem. Što se tiče ostalih projekata 
dobivena je građevinska dozvola za vodoopskrbni sustav do odlagališta 
Doroslov kako bi se mogla nastaviti sanacija deponije smeća Doroslov. Zatim  
dobivena je građevinska dozvola za dogradnju i rekonstrukciju mrtvačnice u 
Podravskim Podgajcima, za parkirališta na groblju Miholjački Poreč-Radikovci, 
za izgradnju tržnice, fontanu na kružnom toku i dozvola koja je već konzumirana 
a to je sanacija odlagališta Doroslov. Tu su i biciklističke staze na području 
Donjeg Miholjca na svim stranama svijeta i pravcima gdje one ne postoje, prema 
Osijeku, Slatini i prema Rakitovici. Predana je dokumentacija za izdavanje 
građevinske dozvole za ulicu Basaričekovu, Šenoinu, dio Zrinsko-Frankopanske 
ulice dio kod autobusnog kolodvora i spoj sa ulicom Ivana Gorana Kovačića i 
isto tako za ulicu Ivana Gorana Kovačića. Očekuje se građevinska dozvola za 
projekt javne rasvjete u Podgajcima Podravskim. Za većinu ovih projekata   
aplicirati će se na natječaje koje očekuje u prvom kvartalu koji će se otvarati 
naredne godine, pa i tijekom cijele godine budući je velik iznos sredstava 
planiran iz Europskih fondova tako da vjeruje da će biti i prilično tih natječaja 
na koje će biti spremni se javiti. Za vrtić i tržnicu te pješačku zonu  gotov je  
idejni projekt i tijekom naredne godine planira se ići na izradu glavnog projekta 
i isto tako nastojat će ishoditi građevinsku dozvolu kako bi i ti projekti bili 
spremni za apliciranje kada dođe vrijeme za to. Za izradu dokumentacije za 
projekt kanalizacije prošli tjedan su se okupili projektanti u Miholjačkom 
vodovodu i  konstatirano je da nedostaje samo još prostorni plan Općine Viljevo 
kako bi se nastavilo s radom. Procjena je da bi kompletna dokumentacija trebala 
biti gotova do veljače iduće godine te nakon toga slijedi izdavanje građevinske 
dozvole. 
Hrvoje Pleša pita kako hitno riješiti problem u Rakitovici ispred trgovine NTL 
jer stvara veliki problem kada djeca idu u školu, kada kiše padaju voda stoji na 
stazi i djeca idu mokrih nogu u školu. Prošli tjedan je bilo 20 m dužinom 
nogostupa vode. Moli da se to što prije riješi jer jesen je već došla, padalina će 
biti, bit će leda i bit će problema. Najgora je stvar što se djeca penju na cestu, 
idu kolnikom do škole.  
Zvonimir Falamić iznosi da je kao izaslanik Mjesnog odbora u Rakitovici pitao 
gospodina Trcovića u Hrvatskim vodama da li mogu pročistiti središnji kanal u 
Rakitovici, jer je u jako lošem stanju. Rečeno mu je da to trenutno nije prioritet 
Hrvatskih voda. Gospođa Darinka Dombi rekla je prije desetak godina da je šor 
u Rakitovici zaštićeno kulturno dobro i da je to u stvari jedini takav šor na 
području našeg grada. Pita gospodina Trcovića da li može svojim autoritetom 
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utjecati da se što prije sanira kanal u Rakitovici jer je na neki način ogledalo sela 
i ako je točno što je rekla gospođa Darinka Dombi, da je zaštićeno kulturno 
dobro, onda tim više bi trebao biti prioritet.   
Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović odgovara da je javna zelena 
površina u Rakitovici u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca, a ne Hrvatskih voda. 
Na inicijativu gospodina Falamića kanal je pokošen ali je i dalje u vlasništvu 
Grada Donjeg Miholjca. Nadalje iznosi da je gospodin Šrajer izuzetan prijatelj 
što se tiče komunikacije i u nekim prijašnjim vremenima za osnovnu školu i kod 
izgradnje srednje škole te misli da on nije neprijatelj škola ili nekakvih sličnih 
institucija. Postavlja pitanje gradonačelniku za izgradnju nogostupa od 
industrijske zone do benzinske postaje u Donjem Miholjcu, obzirom da školarci 
srednje škole idu dio nastave slušati u industrijsku zonu. Dolazi lošije vrijeme, 
snijeg, led, nije velika investicija, a puno bi pomoglo u komunikaciji školaraca 
prema Gradu Donjem Miholjcu u okviru industrijske zone te i svih onih koji 
rade ondje svakodnevno da imaju sigurniji put. Postavlja pitanje uređenja ceste 
od tržnice prema Konzumu kao i izgradnju nogostupa, jer ima zelene površine 
lijevo i desno i zaista kada dođe četvrtak i tržnica malo bude usko grlo i puno je 
prometa a ljudi koji su slabije pokretljivi njihov je problem kretanje tim 
prostorom. Nije velika investicija a puno bi pomogla našim građanima. Gradsko 
vijeće izglasalo je suglasnost za ulaganje u vatrogasni dom u Golincima 
postavlja pitanje je li se razmatrala opcija izgradnje novog doma, ukoliko je u 
mogućnosti u istim gabaritima. Iznosi da postoji problem kapaciteta u vrtiću koji 
je proširen i ima više zainteresiranih a nedovoljno prostora. Problem se mora 
rješavati na bilo koji način pa i naći ako je potrebno zamjenski prostor. Lokalna 
samouprava ima obvezu pomoći roditeljima i ako treba izgraditi još jedan vrtić.  
Moli da se udarne rupe riješe temeljito u cijelom gradu kako ne bi došlo do 
oštećenja osobnih automobila. Kino sala je u projektu Prandau Mailath no došlo 
je do propuštanja krovišta za velikih kiša i napravljena je velika šteta na objektu 
te bi se to trebalo brzo popraviti. Pita da li su gradski stanovi eksploatirani. Bilo 
je riječi o uređenju stanova za privlačenje kadrova u Donji Miholjac no dalje se 
o tome nije razgovaralo. Pita kada se može očekivati izgradnja kanalizacije. 
Zahvaljuje na pisanom odgovoru za prodaju zemljišta tvrtki MO-GA  te pita na 
temelju čega je odlučeno da se tvrtki koja postoji 2 godine proda i daje u trajno 
vlasništvo nekretnina, da li su ispunjeni svi uvjeti koji su navedeni u pismu 
namjere. Pita dalje s kim su sklopljeni ugovori za gradsku promidžbu u iznosu 
od 162.000,00 kn za prošlu godinu. Moli da mu taj odgovor dostavi u pisanom 
obliku te komparaciju, odnosno vrijednost led rasvjete u Donjem Miholjcu i ono 
što se dogodilo u Svetom Đurđu što se odradilo obzirom na broj svjetala i 
mjerljive parametre u odnosu na uloženi novac.  
Nenad Perić iznosi da trenutno vrše prijevoz đaka do dvije lokacije u 
industrijskoj zoni, te je zamolio gradonačelnika za izgradnju još jedne autobusne 
stanice. Također u tijeku je dogovor s prijevozničkom tvrtkom Arriva oko 
prijevoza učenika i sa Županijom koja je rekla da kad dogovori sa tvrtkom 
Arriva o tome će obavijestiti Srednju školu. 

  Zvonimir Falamić pita da li je gospodin Trcović znao da kanal nije u vlasništvu 
  Hrvatskih voda kada bio pitati za košenje i uređenje kanala.  
  Dražen Trcović odgovara da kanal ima početak u obradivim površinama i izlazi 

iz Rakitovice te je provjerio ono što je po katastarskim česticama. Kanal je van  
granice građevinskog područja u domeni Hrvatskih voda ako su vode u  
domeni I. i II. reda, a on nije jer je unutar granice građevinskog područja i u  
domeni je lokalne samouprave. 
Gradonačelnik, Goran Aladić odgovara predsjedniku Gradskog vijeća Draženu 
Trcoviću da je izgradnja nogostupa kod benzinske stanice sugestija kao i kod  
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tržnice te se to treba razmotriti. Financiranje novih domova po naseljima ide  
prema natječaju ruralnog razvoja samo za razne sanacije, rekonstrukcije i  
dogradnje te se iz tog razloga išlo na sanaciju, odnosno rekonstrukciju i  
dogradnju. Što se tiče vrtića i novog prostora razmišljao je da se za sada svako  
slobodno mjestu u Marijancima, Viljevu i Moslavini ponudi roditeljima koji  
budu bili ispod crte zbog određenih razloga.  Povećanje kapaciteta će potrajati,  
jer svi znaju kakvi su pedagoški standardi i što je potrebno zadovoljiti za novi  
vrtić. Što se tiče udarnih rupa u gradu, trenutno se radi na označavanju i misli da  
će u naredno vrijeme biti to riješeno. Isto tako što se tiče krova na kino sali ići  
će se na saniranje onih mjesta na krovu koja cure jer je neka okvirna proračunata  
vrijednost koju su dobili za cijeli krov gotovo blizu pola milijuna kuna. Smatra, 
kada bi mijenjali cijeli krov bacili bi te novce, budući kada dođe do obnove  
kompletnog prostora najvjerojatnije da se neće moći iskoristiti gotovo ništa ili  
većinu toga pokrova tako da će sad u narednih dana i tjedana ići se sa sanacijom 
svih onih mjesta na krovu koja su problematična i to će biti ipak puno manji  
iznos. Grad posjeduje jedan stan koji je prazan kojeg je potrebno obnoviti te  
pustiti na tržište odnosno vidjeti kao ponudu nekoj od struka koje nedostaju u  
Donjem Miholjcu. Po pitanju kanalizacije je sve rekao i ići će se po planu kako  
je sve i zamišljeno. Projektanti su projicirali završiti dokumentaciju do kraja  
2022. godine a sve mora na odobrenje u Hrvatske vode. Kada se ishodi 
građevinska dozvola do kraja godine bi se možda moglo ići na natječaj, tako da  
2023. godine je realan rok kada bi se moglo krenuti u postavljanje kanalizacije. 
Pitanje prodaje zemljišta MO-GA tvrtki i medijsko oglašavanje dati će  
napismeno kao i pitanje komparacije javne rasvjete.  
Mladen Loina postavlja pitanje komunikacije između gradonačelnika i  
predsjednika Gradskog vijeća jer je predsjednik Gradskog vijeća obećao na  
uspostavi komunikacije, no ovdje vidi da predsjednik Gradskog vijeća postavlja  
10 pitanja gradonačelniku što znači da uopće ne komuniciraju. Iznosi da zbog  
toga Grad gubi novac. 

  Gospodin Vedran Aladić napušta rad sjednice u 18,17 sati.  
Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović odgovara da može kao gradski  
vijećnik postaviti pitanje gradonačelniku kao i svi ostali vijećnici. Moli da se  
prestane na ovakav način komunicirati, obračunavati se i dokazivati tko je u 
pravu, a tko je u teoriji zavjere i slično. 
Mladen Loina smatra da pod ovom točkom dnevnog reda može komentirati  
što želi te ga se ne može natjerati da priča ono što sve ostale veseli. Građani su  
izabrali vijećnike da ih zastupaju u njihovim problemima a isto ne ide bez  
međusobne komunikacije gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća.  
Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović odgovara da ono što su radili u  
prošlom mandatu će nastaviti raditi i dalje, postavljati pitanja, rješavati probleme  
i pomagati građanima. 
Tomislav Špoljarić predlaže da gradonačelnik proba ostvariti komunikaciju  
prema INI gdje bi se ta zgrada dodijelila za društvene aktivnosti, za vrtić ili za  
nešto što bi bilo za cjelokupnu zajednicu dobro. Vjeruje da bi se time riješio  
jedan od nastalih problema s prostorom vrtića.  
Hrvoje Pleša iznosi ispravak netočnog navoda gospodina Zvonimira Falamića  
koji nije mogao biti izaslanik Mjesnog odbora kada je išao na razgovor kod  
gospodina Trcovića. Članovi Mjesnog odbora su se ponovčali i platili  
tarupiranje kanala.  
Zvonimir Falamić smatra da je ovo nisko i nema riječi na ovakvo istupanje 
gospodina Hrvoje Pleša. 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 
Mladen Loina postavlja pitanje je li se nešto promijenilo i jesu li se stekli neki  
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uvjeti, da bi se ipak nešto porazgovaralo o smradu u Donjem Miholjcu na  
Gradskom vijeću ili da bi se nešto probalo u tom smjeru učiniti da bi se taj  
problem do kraja riješio. U grupi koja se bori protiv zagađenja Miholjca vidljivo  
je da su poslali neke materijale te je ministar Čorić tražio od glavnog inspektora  
gospodina Andrije Mikulića da daju, kao inspekcija svoje mišljenje. Mišljenje  
su dali i postoje naputci što bi se trebalo napraviti. Ovdje se i dalje ništa ne radi  
po tom pitanju i čeka se da se problem riješi sam od sebe. Obećana je tematska 
sjednica kada se za to steknu uvjeti. 
Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović iznosi da je poduzeo neke korake  
i dobio odgovore, te čeka još neke institucije da daju svoje odgovore. Čim bude 
imao sve odgovore vijećnici će dobiti pisanim putem odgovore. 
Vatroslav Šrajer pojašnjava gospodinu Loini jer je kasnio na sjednicu da je 
gospodinu Pobi objasnio da tu nema ugroze zdravlja nego je to jedan neugodan 
miris. Nisu se oko toga složili, ali je jasno rekao da nije formiran krizni stožer 
civilne zaštite. On se formira kada je ugroza zdravlja u pitanju a ovdje toga 
nema. 
Ivan Pobi iznosi da je to totalna neistina što priča gospodin Šrajer. 
Predsjednik Gradskog vijeća moli gospodina Pobia da ne istupa ako mu nije  
dana riječ. 
Mladen Loina predlaže gospodinu Šrajeru da on bude načelnik Stožera civilne  
zaštite jer je mjesto otvoreno, a ne da samo priča kako načelnik Stožera ništa 
ne radi. 
Igor Gavranović upoznaje vijećnike sa činjenicom da ovo Gradsko vijeće treba 
služiti tome da se rješavaju problemi i da se neke stvari konstruktivno rade. 
Apelira na sve da zaista stanu s nekim raspravama. Prošlo je sat i pol vremena 
po ovoj točki i moli ako se već nešto radi da se radi nešto konstruktivno, da se 
ne stoji ovdje do ponoći i vode neplodne rasprave. Građani Donjeg Miholjca od 
vijećnika očekuju rad.   
Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje raspravu pod točkom 2. dnevnog reda. 

  Sjednicu napušta Anela Šovagović i Nenad Perić u 18,38 sati. 
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju  

Izvješća o poslovanju Doroslova d.o.o. Donji Miholjac u 2020. godini. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju 

Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića  
„Pinokio“ za radnu godinu 2020./2021. 

 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju  

Godišnjeg izvješća o planu i programu rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji  
Miholjac za pedagošku godinu 2021./2022. 

 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju 

Kurikuluma Dječjeg vrtića „Pinokio“ za pedagošku godinu 2021./2022. 
  Gospodin Mladen Loina napušta rad sjednice u 19,14 sati. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  

davanju suglasnosti za pokretanje postupka jednostavnih nabava za opremanje  
igrališta Dječjeg vrtića „Pinokio“ i za demontažu, rušenje te izgradnju ograde i 
staza oko Dječjeg vrtića „Pinokio“. 

 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno su donesene I. izmjene i dopune  

Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2021. godinu. 
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  Mladen Loina dolazi na sjednicu u 19,16 sati. 
 Zvonimir Falamić napušta rad sjednice u 19,19 sati. 
 Zvonimir Falamić dolazi na sjednicu u 19,22 sati. 

 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda sa 5 glasova protiv donesena je Odluka o  

naknadama vijećnika, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada  
Donjeg Miholjca. 

  Gospodin Mladen Loina napušta rad sjednice u 19,50 sati. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda donesena su slijedeća: 
  a) Rješenje o imenovanju Odbora za prostorno uređenje, komunalne 
      djelatnosti i zaštitu okoliša u osobama: Dražen Trcović za predsjednika, za  

    članove Janko Vedrina, Tomislav Špoljarić, Mario Milić, Ana Marija Zetaić,  
    Hrvoje Pleša i Petar Dobi za 7 glasova za i 4 glasa suzdržan. 
b) Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti u osobama: Igor  
    Košćak za predsjednika, za članove Tomislav Petrić, Tajana Stanković,  
    Vedran Aladić, Željko Kovačević, Katarina Šimara Radočaj i Igor Čupić sa 7 
     glasova za i 4 glasa suzdržan. 
c) Rješenje o imenovanju Odbora za sport u osobama: Vatroslav Šrajer za  
    predsjednika, za članove Dražen Trcović, Mihael Šnel, Ana Kovačević,  
    Nenad Perić, Hrvoje Pleša i Matej Ronta sa 7 glasova za i 4 suzdržana. 
d) Rješenje o imenovanju Odbora za kulturu u osobama: Mihael Juranek za  
    predsjednika, za članove Vedran Aladić, Melija Vidaković, Zdravko  
    Živković, Koviljka Šrajer, Marija Stanković i Ana Perković sa 7 glasova 
    za i 4 suzdržana. 
e) Rješenje o imenovanju Odbora za poljoprivredu i gospodarstvo u osobama: 

         Predrag Banda za predsjednika, za članove Davorin Strišković, Krešimir  
    Dujić, Andrea Perković, Stjepan Birović, Dario Brkić i Ivan Petrović. 
    Nezavisna lista Gorana Aladića davala je svoje prijedloge pod podtočkama 
    a), c), d) i e) no isti nisu prošli kandidaturu budući nije bilo 5 glasova za  
    prihvaćanje kandidature predloženih odbora. 

 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o utvrđivanju  

pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Grada  
Donjeg Miholjca. 

 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o utvrđivanju  

pročišćenog elaborata Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Miholjac. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović zaključuje rad sjednice u 20,02 sati. 
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