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

sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 31. siječnja 2022. godine 
u velikoj dvorani Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1. Donji Miholjac, s početkom u 18,10 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća Dražena Trcović 
KLASA: 024-03/22-01/1, URBROJ: 2158-5-01-22-1 od 25. siječnja 2022. godine. 
 Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Josip Lukačević, Petar Dobi, Hrvoje 
Pleša, Dražen Trcović, Vatroslav Šrajer, Igor Čupić,  Igor Gavranović. 
 Izostanak su opravdali: Tomislav Špoljarić i Dalibor Stanković. 
 Izostanak nisu opravdali: Mladen Loina i Zvonimir Falamić. 
 Sjednici su nazočili: Goran Aladić, gradonačelnik, Ivan Pobi, direktor Doroslov d.o.o. 
Donji Miholjac,  Dragana Pnjak, direktorica Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac, 
Vlado Perković, direktor Radia Donji Miholjac. 
 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 Igora Gavranovića i 
Josipa Lukačevića. Daje predložene ovjerovitelje zapisnika na glasovanje. Konstatira da su za 
ovjerovitelje zapisnika jednoglasno izabrani Igor Gavranović i Josip Lukačević. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović otvara 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada 
Donjeg Miholjca, pozdravlja sve nazočne i konstatira, nakon obavljenog proziva vijećnika, da 
postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Postavlja upit za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 
Budući nije bilo prijedloga za izmjenu ili 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 5. sjednice Gradskog 
    vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 
3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge 
    sakupljanja komunalnog otpada na području Grada 
    Donjeg Miholjca 
     IZVJESTITELJI: Sanja Hatvalić i Ivan Pobi 
 
4. Donošenje: 
 a) Odluke o usklađivanju naziva ulica u  
     naselju Donji Miholjac s Registrom  
     prostornih jedinica 
 b) Odluke o usklađivanju naziva ulica u  
     naselju Golinci s Registrom prostornih 
     jedinica 
     IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 

 
5. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj 
    sustava civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca 
    za period 2021.-2024. godine 
    IZVJESTITELJ:  Ivan Pobi 
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6.  Donošenje Plana unaprjeđenja zaštite od  
    požara za područje Grada Donjeg Miholjca 
    za 2022. godinu 
    IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
7. Donošenje Godišnje analize stanja sustava 
     civilne zaštite na području Grada Donjeg  
     Miholjca za 2021. godinu 
    IZVJESTITELJ: Ivan Pobi 
 
8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne  
    suglasnosti Teniskom klubu VATRO Donji 
    Miholjac za izvođenje 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 Josip Lukačević ukazuje na pogrešku u Izvodu 
  iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća gdje je ukazivao na problem  

autobusnih stajališta u Miholjačkom Poreču a ne u Radikovcima te moli da se 
to ispravi.  
Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović daje Izvod i zapisnika sa 5. 
sjednice Gradskog vijeća s ispravkom Josipa Lukačevića na glasovanje, te  
nakon provedenog glasovanja konstatira da je Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice 
Gradskog vijeća jednoglasno usvojen. 

 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda Hrvoje Pleša postavlja pitanje sanacije sanitarnog  

čvora u Mjesnom domu u Rakitovici, te nogostupa kod NTL-a, na koji je ukazao 
na prošloj sjednici Gradskog vijeća također u Rakitovici. 

  Gradonačlenik, Goran Aladić odgovara da mora proučiti da li se može ići  
  s radovima parcijalno ili se mora ići po projektu što se tiče Mjesnog doma u  
  Rakitovici. Što se tiče nogostupa napravit će se čim se steknu povoljni  
  vremenski uvjeti za rad.  
  Vatroslav Šrajer predlaže sastanak u svezi uništavanja gradske imovine s  
  policijom jer se vandalizam proširio gradom. Uništavaju se kante za smeće,  
  ispisuju grafiti, čak je i gradska pozornica postala vježbalište za bicikliste  

akrobate. Pita kada će biti postavljena javna rasvjeta na zaobilaznici.  
Gradonačelnik, Goran Aladić odgovara da vandalizam po gradu radi mala 
grupa djece kojoj je policija ušla u trag te će biti kažnjeni. Vjeruje kad se bude 
jednom kaznilo ovakvo ponašanje da će se i ostali kojima to pada na pamet  
smiriti. Postavljanje javne rasvjete na zaobilaznici isčekuje se već nekoliko  
godina i u razgovoru s Hrvatskim cestama iznosi da će taj problem biti riješen  
čim dobiju odobrenje iz Zagreba jer su projekti gotovi. Iznosi da će pokušati 
otići u Zagreb na razgovor u Hrvatske ceste kako bi se to što prije realiziralo. 
Igor Čupić postavlja pitanje zašto se ništa ne poduzima u vezi s državnim  
poljoprivrednim zemljištem koje je u vlasništvu države, a za koje susjedna  
općina Viljevo raspisuje natječaj i dobija suglasnost za iste te površine. 
Zašto Grad Donji Miholjac nije tražio suglasnost na raspolaganje državnim  
poljoprivrednim zemljištem od Ministarstva poljoprivrede te zašto je susjedna  
Općina to zatražila i dobila. Samim time Miholjac kao grad gubi u proračunu  
značajna sredstva u zadnje 2-3 godine.  Iznosi da je u ponedjeljak bio u 
Ministarstvu poljoprivrede te zna da Grad Donji Miholjac nije podnio nikakav 
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zahtjev, nikakav proces i nikakav postupak nije provedeni niti se provodi što se 
toga tiče. Susjedna općina nas je grad i na neki način raspisuje natječaj koji je u 
katastarskoj općini Donji Miholjac. Zašto ne bi plaćao zakup Gradu Donjem 
Miholjcu umjesto što ga sada plaća Općini Viljevo. 
Gradonačelnik, Goran Aladić odgovara da čekaju donošenje novog Zakona o 
poljoprivredi te će ukoliko ponovno Ministarstvo bude odbilo dati zemlju na 
korištenje Gradu Donjem Miholjcu tužiti Općinu Viljevo za sporni dio zemljišta. 
Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović apelira na gradonačelnika za 
isplatu studentskih kredita što prije kako bi korisnici stipendija mogli 
participirati u razlici sredstava koja su osigurana u proračunu. 

 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović  
  podnio je amandman kojim se traži održavanje iste cijene za usluge odvoza 

smeća. Nakon provedenog glasovanja amandman je prihvaćen sa 3 glasa  
suzdržan. Odluka o o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada sa 
područja Grada Donjeg Miholjca s usvojenim amandmanom donesena je sa 2  
glasa suzdržan. 

  Vedran Aladić napušta rad sjednice u 19,31 sati. 
 

 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno su donesene: a) Odluka o usklađivanju 

naziva ulica u naselju Donji Miholjac s Registrom prostornih jedinica i b)  
Odluka o usklađivanju naziva ulica u naselju Golinci s Registrom prostornih  
jedinica. 

 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno su donesene Smjernice za organizaciju  

i razvoj sustava civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca za period 2021.-2024.  
godine. 

 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesen Plan unaprjeđenja zaštite  

od požara za područje Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena Godišnja analiza stanja  

sustava  civilne zaštite na području Grada Donjeg Miholjca za 2021. godinu. 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o davanju  

prethodne suglasnosti Teniskom klubu VATRO Donji Miholjac za izvođenje  
radova na k.č.br. 172/2 u k.o. Donji Miholjac. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 19,49 sati. 
 
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Igor Gavranović,v.r. 

 
 
 
 

2.  Josip Lukačević,v.r. 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Dražen Trcović,v.r. 

 


