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

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 18. ožujka 2022. 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 Dražena Trcović 
KLASA: 024-03/22-01/2, URBROJ: 2158-5-01-22-1 od 11. ožujka 2022. godine. 
 Sjednici su nazočni: Mladen Loina, Zvonimir Falamić, Tomislav Špoljarić, Josip 
Lukačević, Petar Dobi, Hrvoje Pleša, Dražen Trcović, Dalibor Stanković, Vatroslav Šrajer, Igor 
Čupić,  Igor Gavranović. 
 Izostanak nisu opravdali: Nenad Perić i Vedran Aladić. 
 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, 
Jadranka Landup, ravnateljica Dječjeg vrtića „Pinokio“ 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 Dalibora Stankovića i 
Hrvoja Plešu. Daje predložene ovjerovitelje zapisnika na glasovanje. Konstatira da su za 
ovjerovitelje zapisnika jednoglasno izabrani Dalibor Stanković i Hrvoje Pleša. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović otvara 7. 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 6. sjednice Gradskog 
    vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 
3. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 
    Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića 
    „Pinokio“ Donji Miholjac 
     IZVJESTITELJ: Jadranka Landup 
 
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane 
    ceste – javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 2368/2 
    u k.o. Donji Miholjac 
     IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 

 
5. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u  
    projekt „Opremanje prostorija nogometnog kluba Sveti 
    Đurašđ u Svetom Đurđu“ 
    IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 
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6. Donošenje Odluke o sudjelovanju Grada Donjeg  
    Miholjca u subvencioniranju kamata u kreditnoj liniji 
    Zagrebačke banke d.d. za kreditiranje turističkog  
    sektora na području Osječko-baranjske županije 
    IZVJESTITELJ: Goran Mataija 

 
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 

 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika sa  
  6. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda Hrvoje Pleša postavlja pitanje saniranja pješačke 
  staze kod trgovine u Rakitovici. Moli stručne službe Grada Donjeg Miholjca da 
  hitno obiđu prostorije Udruge žena u Rakitovici gdje je strop u kritičnom stanju. 
  Također naglašava da je nemoguće koristiti cestu Rakitovica – Sveti Đurađ  
  budući je u jako lošem stanju, te moli da se ista sanira. Postavlja pitanje izrade 
  projekta za nogometni stadion u Donjem Miholjcu. Iznosi da županijski  
  sportski centar dobro napreduje jer je u to uključen župan Anušić kojem  
  zahvaljuje. 
  Petar Dobi postavlja pitanje početka radova na uređenju šetnice u Donjem  

Miholjcu, te uređenja fasade bivšeg ugostiteljskog objekta Tomato s kojeg  
pada crijep i cigle što ugrožava građane. 

  Dalibor Stanković navodi da postoji mala šumica na ulazu u Sveti Đurađ od  
smjera Donjeg Miholjca s lijeve strane na prvom zavoju koja dosta zaklanja  
pogled i protok same ceste na zavoju. Na tome dijelu je već bilo nekoliko 
prometnih nesreća. Obavio je razgovor s mještanima da se šumica posiječe, 
isčupaju panjevi i privede se kulturi, jer je svrsishodnije nego da ukoliko puhne 
malo jači vjetar, granje pada po cesti.  

  Josip Lukačević postavlja pitanje izgradnje nogostupa u Miholjačkom Poreču,  
  izgradnje parkirališta u Radikovcima i Miholjačkom Poreču te sanacija otresnica 
  na poljskim putevima. 
  Vatroslav Šrajer navodi da je održana 2. sjednica Odbora za sport na kojoj su 
  podržani svi redovni radovi na izgradnji infrastrukture na sportskim terenima 
  kao i oni koji se tek trebaju odraditi. Čestita nogometnom klubu Sveti Đurađ na  

završenim i uređenim prostorijama. Donijeli su zaključak da bi trebalo  
napraviti  aneks ugovora između Grada i upravitelja na sportskim česticama. 
Isto tako treba pripremiti i motivirati potencijalne buduće ulagače kao što  
je Domagoj Vida s kvalitetnim ugovorom. Zatražiti će od Zajednice pisano i  
detaljno objašnjenje za usporedbu kriterija da bi se otklonila bilo kakva  
mogućnost u sumnju istih jer su isti  dosta nejasni. Također će zatražiti od 
Zajednice da se što prije donese pravilnik o kriterijima za financiranje  
školovanja sportskih trenera za koje je Grad osigurao sredstva. Iako se svake 
godine ulaže sve više u sport stanje je dosta loše. Ugašena su dva nogometna  
kluba i to Slavonija Podgajci Podravski i Mladost Golinci. Ne postoje  
seniorske muške ekipe niti u rukometu, niti u košarci, niti u odbojci. Došli su do  
zaključka da se mora u prigradskim naseljima više ulagati u nogometne klubove 
kroz mladi kadar. Postavlja se pitanje što je sa ženskom djecom u prigradskim  
naseljima u vezi sporta.  
Igor Čupić postavlja pitanje javne rasvjete na obilaznici, rješavanje problema 
nepreglednih pješačkih prijelaza u Donjem Miholjcu te zašto je postavljen 
niski iznos mirovina za dodjelu uskrsnica. Pita zašto nisu svima dodijeljene 
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uskrsnice po uzoru na ostale gradove i općine.  
Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović  čestita Nezavisnoj listi Gorana  
Aladića, na osnivanju kluba nezavisnih vijećnika kojeg čine gospodin Mladen  
Loina predsjednik, gospodin Tomislav Špoljarić, člana, gospodin Nenad Perić  
član, gospodin Zvonimir Falamić, član te gospodin Vedran Aladić, član. Moli  
Radio Donji Miholjac da ubuduće emitira sva pitanja i prijedloge vijećnika jer 
se zbog preskakanja dobije nerealan tijek sjednice. Građani trebaju znati tko je  
što inicirao i predložio. Obzirom da je gradonačelnik povukao žalbu na odluku  
o oduzimanju dvorca u kojoj fazi je ta priča. Kada se može očekivati realizacija 
tog projekta? Ima li informacija o natječajima za dvorac? Kada će natječaj biti  
raspisan i na koji način će se moći iskoristiti dokumentacija koja je izvedena,  
koja nije malo koštala i koju je Europa sufinancirala?  
Nadalje postavlja pitanje cijene led svjetiljki u Svetom Đurđu i Donjem 
Miholjcu. Obzirom da je u Gradu Donjem Miholjcu izmjena rasvjete u punom 
iznosu koštala 2.861.437,50 kn za 826 svjetiljki, a u Svetom Đurđu 383.880,00 
za 163 svjetiljke i ako se to podijeli uzimajući u obzir da su u Svetom Đurđu 
ugrađivane ruke na kojima lampe stoje ispada da je 2.355,09 kn po komadu u 
Svetom Đurđu a u Donjem Miholjcu 3.464,21 kn odnosno da je 50% bilo skuplje 
u Donjem Miholjcu koje se dogodilo dvije godine ranije, a situacija nije 
zadovoljavajuća što se tiče sigurnosti prometa na cestama. Na koji način se 
planira poboljšati sigurnost na cestama u Gradu Donjem Miholjcu. 
Gradonačelnik, Goran Aladić odgovara da je što se tiče pješačkih staza obavljen  
razgovor Doroslovom, koji radi na sanacijama staza i narednih dana će se točno 
odlučiti što će se raditi u Rakitovici, gdje se skuplja voda, kako riješiti odvodnju 
i krenuti s radovima. Što se tiče stropa poslat će stručne službe u izvid da vide 
kako i što napraviti. Cesta Rakitovica-Sveti Đurađ popravljana je ali očito da 
nije Karašica-Vučica napravila dobro radove koje je trebala, tako da će uputiti 
ponovno dopis, žalbu na radove i zahtjev da se cesta ponovno prođe i otkloni 
problem jer cesta još uvijek pod garancijom. Što se tiče pitanja što je sa 
stadionom u Donjem Miholjcu, izrađuje se dokumentacija. Ona nije gotova u 
100% iznosu. Misli da je pred završetkom glavni projekt. Ide se na građevinsku 
dozvolu i onda se moraju iznaći sredstva. Na pitanje gospodina Dobia odgovara 
da je o šetnici i prije bilo govora,  što znači da prije bilo kakvih radova na 
Kolodvorskoj ulici mora se sanirati Basaričekova, Šenoina, Zrinsko-
Frankopanska i ulica Ivana Gorana Kovačića jer kad se jednom Kolodvorska 
ulica zatvori da nema problema sa cirkulacijom prometa centru Miholjca. Grad 
se javlja na sve natječaje koji su otvarani da bi olakšali financiranje projekata.  
Kada bi se išlo samo sa sredstvima iz proračuna onda ne ostaje puno novaca za 
praćenje svih projekata. Grad se prijavio na natječaj regionalnog razvoja i 
fondova za tržnicu, jedan poveći iznos. Natječaj je otvoren do 31. ožujka i nakon 
što Ministarstvo pregleda dokumentaciju donijet će odluku. Prijavljena je zgrada 
Gradske knjižnice.  Grad se prijavio i na energetsku obnovu kulturnih zgrada 
gdje je prijavljena zgrada u kojoj se nalazi Društvo naša djeca i Likrob.   Grad 
se prijavio i na natječaj za financiranje projektne dokumentacije zeleno i 
digitalno tako da u to ulazi obnova zelenila, odnosno projektiranje, ako bude  
prošlao na natječaju, projektirati će se kompletna obnova stabala u parku, zgrade 
u parku koje postoje i ostalo. Ti natječaji su još uvijek otvoreni i kada se završe, 
mora se čekati obrada dokumentacije. Iznosi da su stručne službe  spremne 
prijaviti se na natječaj za dječji vrtić u Rakitovici koji je trebao biti otvoren prošli 
mjesec.  Postoje i dva natječaja međunarodna Hrvatska-Srbija, Hrvatska-Bosna 
i Hercegovina. Razgovarano je s jedinicama lokalne samouprave u susjednim 
zemljama. Nisu veliki iznosi u pitanju, međutim tu se određena sredstva mogu 
dobiti i planira se projekte prijaviti za koje postoji dokumentacija. Raspisana je 
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javna nabava za postavljanje nove javne rasvjete u Podgajcima Podravskim koji 
su u ovom trenutku najkritičniji što se tiče javne rasvjete. Otvoren će biti uskoro 
javni natječaj za vodovod do Doroslova. To se mora napraviti zbog toga što 
Fond na to obvezuje da bi se krenulo u drugu fazu sanacije Doroslova. Bit će 
uskoro podignut natječaj za cestu s asfaltnim zastorom u Svetom Đurđu u ulici 
od stare škole do izlaza na cestu prema Osijeku i podići će se natječaj za stazu 
koja je u lošem stanju od semafora do kraja parka s druge strane do Zitexa. Taj 
natječaj je već dva puta poništavan jer nisu bili ispunjeni uvjeti ponuditelja. Što 
se tiče drugog pitanja gospodina Dobia zgrada Tomata je veliki problem. Nije 
jednostavno prisiliti vlasnika zgrade da sanira fasadu i krovište. Pisano je puno 
puta ali očito da su se oni oglušili na sve zahtjeve Grada da srede fasadu i sve 
ono što je problematično na toj zgradi. Zatražit će od stručnih službi da sada 
stvarno izvide mogućnost i koji su to stvarno koraci da Grad sanira koliko je 
potrebno fasadu, krovište i stolariju  i onda da se na neki način Grad uknjiži na 
tu zgradu, pa će se vidjeti da li će biti prodaje. Stručne službe su te koje moraju 
dati odgovor na to pitanje. Zahvaljuje gospodinu Stankoviću na sugestiji 
uklanjanja šumice na početku naselja Sveti Đurađ. Izdat će nalog da stručne 
službe obiđu teren i vide kako dalje. Odgovara gospodinu Lukačeviću da se čeka 
najtečaj kako bi se mogli izgraditi nogostupi. Moli da se strpi mjesec-dva kako 
ne bi morali sami financirati nogostupe.  Krenulo se sa izgradnjom otresnica i 
prva je u ulici Pavla Radića u Donjem Miholjcu. Parkiralište na groblju planira 
prijaviti na natječaj s Bosnom i Hercegovinom. Što se tiče pitanja gospodina 
Šrajera, navodi da je više davao svoje obrazloženje i informacije tako da ne zna  
koje pitanje je bilo uključeno. Odgovara gospodinu Čupiću da je rasvjeta na 
zaobilaznici u nadležnosti Hrvatski cesta. Sastanak je odgođen tako da je poslao 
dopis u kojem je naveo nekoliko stvari koje tište, bole i koje bi željeli riješiti. To 
je bio projekt koji je bio predviđen u ispostavi Osijek. Sve je podignuto na 
Zagreb, međutim sredstva su bila prerezana na pola i u nekoj pričuvi.  To želi 
čuti od gospodina Škorića i čudi se da je dobila uporabnu dozvolu bez rasvjete 
koja je potrebita na 6 ulaza u Donji Miholjac. Što se tiče pješačkih prijelaza 
gotova su dva projekta za osvjetljenje pješačkih prijelaza ono što je bilo 
najkritičnije i traženo kod dvorca i kod Srednje škole i to za sada vrlo skoro 
planira se ići na javnu nabavu i osvijetliti te prijelaze. Što se tiče uskrsnica mogu 
se podijeliti onoliko koliko ima novaca. Dobiven je podatak iz mirovinskog da 
u Donjem Miholjcu ima 2.300-2.400 umirovljenika i odlučen je limit do 
1.000,00 i 1.500,00 kn upravo zbog toga da od novaca koji je tu predviđen iz te 
pozicije mogu riješiti uskrsnice i božićnice. To je jedini razlog zašto se na taj 
način razmišljalo i išlo. Na pitanje gospodina Trcovića odgovara da u srijedu 
ima dogovoreno u Ministarstvu državne imovine vezano uz dvorac. Što se tiče 
natječaja za sam dvorac u ovom trenutku još nema informaciju da bi ove godine 
bio raspisan. Grad je spreman s materijalima i na prijašnjem sastanku je rečeno 
da se dogovori šta će se u ugovor o korištenju ili upravljenjem dvorcem staviti 
da bi se kroz taj pravni dio moglazadovoljiti forma kad dođe do natječaja. 
Iznosi da za javnu rasvjetu nije stručnjak niti je stručan reći o javnoj rasvjeti jako 
puno. Grad je dao da se napravi dokumentacija. Dokumentacija stavljena na 
javnu nabavu i prema toj dokumentaciji je javna rasvjeta postavljena kako u 
Donjem Miholjcu tako i u Svetom Đurđu. Što se tiče same razlike u cijeni, išlo 
se u Donjem Miholjcu prema ESCO modelu gdje zapravo se nije moralo platiti 
odjednom nego na rate. Potrošnja električne energije koja je dobivena sada je 
manja za nekih 60-70% nego što je prije bila. 
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Točka 3. Pod točkom 3. jednoglasno je donesen Zaključak o davanju prethodne  
suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Pinokio“ 
Donji Miholjac. 

Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o utvrđivanju  
svojstva nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 2368/2 
u k.o. Donji Miholjac. 

 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o suglasnosti za  

provedbu ulaganja u projekt „Opremanje prostorija nogometnog kluba Sveti  
Đurađ u Svetom Đurđu“. 

 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o sudjelovanju  

Grada Donjeg Miholjca u subvencioniranju kamata u kreditnoj liniji Zagrebačke  
banke d.d. za kreditiranje turističkog sektora na području Osječko-baranjske  
županije. 

 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 19,01 sati. 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Dalibor Stanković,v.r. 

 
 
 
 

2. Hrvoje Pleša,v.r. 

 PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA: 

Dražen Trcović,v.r. 

 


