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

sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 14. lipnja 2022. godine u 
maloj 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: 024-03/22-01/3, URBROJ: 2158-5-01-22-1 od 08. lipnja 2022. godine. 
 Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Mladen Loina, Tomislav Špoljarić, 
Josip Lukačević, Petar Dobi, Hrvoje Pleša, Dražen Trcović, Dalibor Stanković, Vatroslav 
Šrajer, Igor Čupić,  Igor Gavranović. 
 Izostanak je opravdao Zvonimir Falamić.  
 Sjednici su nazočili: Goran Aladić, gradonačelnik, Sanja Hatvalić, pročelnica Upravnog 
odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg 
Miholjca, Goran Mataija, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije,  Ivan Pobi, 
direktor Doroslov d.o.o. Donji Miholjac, Dragana Pnjak, direktorica Miholjačkog vodovoda 
d.o.o. Donji Miholjac, Matija Vidaković, predstavnik Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji 
Miholjac, Anela Šovagović direktorica Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne razvojne 
agencije Donji Miholjac, Ivan Korov, novinar 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 Tomislava Špoljarića i 
Vatroslava Šrajera. Daje predložene ovjerovitelje zapisnika na glasovanje. Konstatira da su za 
ovjerovitelje zapisnika jednoglasno izabrani Tomislav Špoljarić i Vatroslav Šrajer. 
 Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović otvara 8. 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 7. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 

2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Miholjačkog 
poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o. za 2021. godinu 
IZVJESTITELJ: Anela Šovagović 

 
4. Donošenje Zaključka o usvajanju financijskog izvještaja i Izvješća 

neovisnog revizora Miholjačkog vodovoda d.o.o. za 2021. godinu 
IZVJESTITELJ: Dragana Pnjak 
 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Donjeg Miholjca za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. 
godine 
IZVJESTITELJI:  Goran Aladić i Goran Mataija 
 

6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu 
IZVJESTITELJ:  Goran Mataija 
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7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini za Grad Donji 
Miholjac 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini za Grad Donji 
Miholjac 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 

 
9. Donošenje Strategije upravljanja imovinom Grada Donjeg Miholjca od 

2027. godine 
                                    IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

10.  Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj 
na vodoopskrbnom području Grada Donjeg Miholjca 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju programa 
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom  
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 
pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

                        IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

12. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu gradonačelnika za 
razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine 
IZVJESTITELJ: Goran Aladić 
 

13. Donošenje Kodeksa ponašanja članova  Gradskog vijeća Grada Donjeg 
Miholjca 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 

 
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 

 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika sa  
  7. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda Dalibor Stanković postavlja pitanje uređenja  
  parkirališa kod crkve u Podgajcima Podravskim i Svetom Đurđu kao i  pitanje  

asfaltiranja ulice Antuna Radića u Svetom Đurđu. 
  Pročelnica Sanja Hatvalić odgovara da se cesta u Svetom Đurđu u ulici Antuna 
  Radića ne može asfaltirati jer nije cesta nego javna površina – pašnjak. Čestica 
  na kojoj je cesta u vlasništvu je Republike Hrvatske i potrebno je izraditi  
  projektno tehničku dokumentaciju i idejni projekt kako bi se ista mogla  
  prenijeti u vlasništvu Grada. Ukoliko je stav Gradskog vijeća da se krene u  
  takav projekt, gradska uprava će pokrenuti proces s tim da se ne zna kakav će  
  biti krajnji ishod. Sve što je do sada Grad zatražio još ništa nije riješeno.  
  Dalibor Stanković moli da se pokrene proces za asfaltiranje ceste.  
  Vatroslav Šrajer čita dopis Udruge Slavonija u kojem navode da su se javili  
  na natječaj za poslovni prostor koji koriste te iznijeli argumente za ostanak u  
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  istom prostoru jer su u njega puno ulagali svih ovih godina.   
  Gradonačenik, Goran Aladić navodi da je gospodin Černoga bio kod njega i  
  upoznao ga s nastalom situacijom te priznaje da je potrebno naći rješenje za  
  korištenje istog prostora.  
  Vatroslav Šrajer ističe da je potrebno ravnopravno pomoći svim udrugama na 
  području Grada Donjeg Miholjca. 
  Hrvoje Pleša ističe da ulica Karaška u Rakitovici već mjesec dana nema  
  javnu rasvjetu. Navodi da i na nogometnom igralištu nemaju sanitarni čvor.  
  Postavlja pitanje izgradnje biciklističke staze u budućnosti.  
  Gradonačelnik, Goran Aladić iznosi da je primio informaciju o problemu s 
  javnom rasvjetom te zahtjev za provjeru proslijedio Eletro Antiću –  

koncesionaru. Što se tiče nogometnog igrališta izdat će nalog stručnim službama 
da izvide što je sve potrebno za rješavanje problema.  

  Vedran Aladić pita u kojoj je fazi izgradnja dječjeg vrtića u Rakitovici. 
  Gradonačelnik, Goran Aladić odgovara da je prije tjedan dana projekt prijavljen  

na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja. Očekuju sredstva u iznosu od 
dva milijuna i osamsto tisuća kuna što je pola iznosa koji je potreban za  
izgradnju dječjeg vrtića. Grad se prijavio i na natječaj Ministarstva demografije 
za nabavu ograde, staza, igrališta za djecu za dječji vrtić u Rakitovici. Za sve  
navedeno očekuje rješenje za 2-3 mjeseca.  

  Tomislav Špoljarić moli gradonačelnika pojašnjenje projekta izgradnje tržnice. 
  Gradonačelnik, Goran Aladić iznosi da je tržnica prijavljena na natječaj  
  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije i projekt je prošao 
  te su odobrena sredstva u iznosu od 3 milijuna kuna što je 25-35% vrijednosti 
  tržnice. Za ono što bude nedostajalo sredstava ići će se sa zaduženjem.  
  Josip Lukačević iznosi da Golinci imaju već duže vrijeme problem s cestom 
  u ulici Kralja Tomislava gdje je velika rupa koju je potrebno što prije sanirati. 
  Postavlja pitanje kanalskih mreža koje nisu održavane i postoji opasnost od  
  poplava. Ističe da gradonačelnik govori kako je Grad Donji Miholjac „smart 
  city“ a prigradska naselja koja pripadaju Gradu Donjem Miholjcu to nisu. 
  Gospodarski subjekti u prigradskim naseljima ne mogu obavljati zbog toga  
  svoju djelatnost jer je loša kvaliteta interneta. Apelira na gradonačelnika da  
  se to ispravi. 
   Gradonačelnik, Goran Aladić navodi da je riješeno pitanje kanala u Svetom  
  Đurđu. Ističe da su mnogi ljudi zatrpali kanale te se rješavaju prvo mjesta  
  u kojima su najveće opasnosti od poplava. Što se tiče interneta ističe da  
  o tome ne zna puno te će kontaktirati T-COM kako bi se i u prigradskim  
  naseljima poboljšala brzina interneta.  
   Vatroslav Šrajer ističe pitanje legalnosti sazivanja izborne Skupštine Zajednice 
  športskih udruga Grada Donjeg Miholjca budući je predsjednici i tajniku istekao 
  mandat za zastupanje Zajednice 17. svibnja ove godine.  Upućuje pitanje Igoru  

Gavranoviću koji radi na poslovima ovjere zapisnika udruga. Navodi da je u  
potpisu saziva tajnik Skupštine umjesto predsjednice. Budući je predsjednici i  
tajniku istekao mandat ne mogu sazivati sjednicu. Istu može sazvati 50%  
članstva.   

  Mladen Loina iznosi da je igrom slučaja Igor Gavranović zaposlen u Županij 
  na tim poslovima i potrebno je uputiti formalno dopis instituciji koja će  

odgovoriti na ova pitanja. Smatra da je potpuno irelevantno tko će sazvati  
  sjednicu. 
   Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović ne slaže se s Mladenom Loina i  
  moli Igora Gavranovića da odgovori na pitanje.  
  Mladen Loina iznosi da Igor Gavranović ne zastupa instituciju županijske  

uprave  jer je ovdje u svojstvu vijećnika. Smatra da se ovdje ulazi  
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u nenadležnosti. 
Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović smatra da Igor Gavranović može 
odgovoriti na postavljeno pitanje.  

  Igor Gavranović ističe da ne može i ne smije komentirati posao koji obavlja te 
  da postoji procedura prema kojoj treba postupiti. Svaki član bilo kojeg tijela 
  ili udruge može izjaviti pritužbu koja se rješava u sudskom postupku ili na  
  bilo koji drugi način. Iznosi da ovo ne smije komentirati jer isto ulazi u poslovnu 
  tajnu. 
  Vatroslav Šrajer iznosi da ovo nije bezazleno pitanje i da je tajnik mogao po  
  izjavi gospodina Loine sazvati sjednicu za 5 godina. Ovo dalje što se događa  
  spada u krađu mandata i nije bezazleno ako se u ovom periodu dogodi  
  potpisivanje nekih dokumenata koji su nevažeći. Sve udruge se financiraju  
  putem Zajednice športskih udruga te su sada svima blokirana sredstva za bilo 
  kakav daljnji rad jer ne postoje osobe za zastupanje. Smatra da je potrebno  
  50% članstva da u najkraćem mogućem roku sazovu sjednicu kako bi Zajednica 
  športskih udruga nastavila s radom jer nikome nisu u interesu tužbe.  
   Igor Čupić postavlja pitanje sigurnosti prometa u samom Gradu Donjem  
  Miholjcu od udarnih rupa po ulicama, nogostupa kojih nema u ulici Vladimira 
  Nazora, Igora Gorana Kovačića, Alojzija Stepinca do postavljanja svjetlosnih  
  panela na pješačkim prijelazima kod dvorca, škole i Addiko banke.  
   Gradonačelnik, Goran Aladić iznosi da će udarne rupe biti uskoro sanirane  
  jer je u tijeku popis prometnica koje je potrebno riješiti. Što se tiče nogostupa 
  dobiven je i drugi elaborat pješačkih staza kako u Miholjcu tako i u prigradskim 
  naseljima na području Grada Donjeg Miholjca te je potrebno dogovoriti  
  prioritete i sredstva za izgradnju nogostupa. Kada bi se radili samo nogostupi 
  vrijednost iznosi između 10 i 12 milijuna kuna. Problem je što se nogostupi ne 
  pojavljuju na natječajima jer se očekuje da taj problem riješe jedinice lokalne  
  samouprave iz svojih proračuna. Za prijelaze kod dvorca i Addiko banke  
  Grad će sam financirati postavljanje svjetlosnih panela jer to Hrvatske ceste ne 
  sufinanciraju.  
  Vedran Aladić iznosi da je nečuveno kako Vatroslav Šrajer optužuje ljude u  
  Zajednici športskih udruga bez ikakvih dokaza i traži od Gradskog vijeća da  
  poduzme radnje u sprječavanju održavanja skupštine. Uopće ne sumnja da će 
  Vatroslav Šrajer pokrenuti upravni sport po ovom pitanju jer ima iskustva po 
  raznim odvjetničkim uredima. Gradonačelnik i Gradsko vijeće nisu ti koji  
  trebaju spriječiti održavanje skupštine. Kao član Zajednice športskih udruga 
  trebao je ukazati na nepravilnosti a ne čekati da dođe do nepravilnosti i onda 
  tražiti sankcije. Trebao je sportski ukazati na propuste i pogreške a ne na  
  ovakav način iznositi optužbe.  
  Vatroslav Šrajer navodi da je vodstvo Zajednice športskih udruga znalo da im 
  ističe mandat, a on sam je na to više puta upozorio tajnika i predsjednicu. Nakon 
  upozorenja mailom odmah je dobio napad od Mladena Loine koji je pobrkao  
  mandate koji se ne podudaraju. Jedno je Ugovor o radu a drugo mandat za  
  zastupanje. Ne razumije zašto se sada dok je vrijeme to ne može spriječiti i  
  napraviti kako treba. Ističe da tajnik nije mogao sazvati sjednicu jer mu je  
  istekao mandat i sjednica je nelegalno sazvana a i istu nije mogao sazvati  
  tajnik nego samo predsjednik Skupštine. Najodgovornija osoba u udruzi uvijek 
  je predsjednik. Pored Nadzornog odbora i Upravnog odbora dogodilo se da je 
  istekao mandat. Isti su mogli na ovo ukazati još 17.02. a ne 17.05. Do 17.05. 
  bilo je sazvano 8 skupština i nije istina da se nije znalo kada ističe mandat.  
  Igor Gavranović ističe da je prva i osnovna stvar provjera ovlaštene osobe za  
  zastupanje i da li su iste potpisale dokumente. Na zadnjoj sjednici Povjerenstva 
  za ocjenu pristiglih projekata i programa udruga upravno je o tome vođeno  
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  računa i kod jedne udruge kojoj je istekao mandat za zastupanje odbačena je 
  prijava na natječaj. Također u banci nemate pravo podići novce bez ovlasti.  
  O tome uopće nema rasprave. 
  Gradonačelnik, Goran Aladić iznosi da je izišao novi Zakon o poljoprivrednom 
  zemljištu i rok je 3 mjeseca za provedbu natječaja za poljoprivredeno zemljište. 

Pročelnica Sanja Hatvalić navodi da je Sabor donio Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je objavljen u Narodnim 
novinama 57/22. Na snazi je od 28.05.2022. godine. Neki vijećnici koji su bili u 
prošlom mandatu znaju i koji su sada u ovom mandatu da je Grad Donji Miholjac 
donio programa raspolaganja prema osnovnom Zakonu o poljoprivrednom 
zemljištu, međutim na njega nije dobivena suglasnost, zato što je došlo do 
preklapanja površina u programu u odnosu na program raspolaganja Općine 
Viljevo. Dio čestica je bio obuhvaćen našim programom i dio čestica 
programom raspolaganja Općine Viljevo. Ministarstvo je zauzelo stav da će dati 
suglasnost Općini Viljevo, na njihov program raspolaganja a da Grad Donji 
Miholjac izuzme čestice koje je stavio u program a koje svojata Općina Viljevo. 
Grad je zauzeo stav da želi te čestice u svom programu. Pokušano je rješiti neke 
stvari usklađivanjem granica, dogovaranjem i nije išlo. Sada se u roku 3 mjeseca 
od dana stupanja na snagu ovog Zakona moraju donijeti programi raspolaganja. 
Do 28.08. Grad mora donijeti novi program raspolaganja državnim 
poljoprivrednim zemljištem. Ukoliko ga ne bude donio raspolaganje može 
preuzeti država. Stav je gradonačelnika i gradske uprave da ne odustaje kod 
rješavanja pitanja spornog zemljišta s Općinom Viljevo i za to će voditi drugi 
postupak. Pokušat će se ići na ono što je propisano Zakonom o područjima 
županija, gradova i općina, a to je na Vladu Republike Hrvatske sa zahtjevom 
da se utvrdi granica Grada Donjeg Miholjca s Općinom Viljevo. Nakon odluke 
povjerenstva ukoliko stranka nije zadovoljna tom odlukom može na Vladu 
Republike Hrvatske uložiti prigovor. To je postupak koji će se paralelno voditi. 
Da bi se takav postupak proveo mora se raspisati referendum građana koji nije 
obvezujući. Obavezno je raspisati referendum ali mišljenje građana na 
referendumu nije obvezujuće. Ako se uspije u tom postupku onda se program 
raspolaganja može mijenjati u istom postupku u kojem se i donosi. Da bi se 
donio program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem moraju se prikupiti 
očitovanja javno-pravnih tijela. Grad je u fazi da su dobivena očitovanja svih 
javno pravnih tijela osim Hrvatskih voda. Nakon toga, kada se dobije očitovanje 
javno pravnih tijela, treba provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, 
odnosno javni uvid u program koji traje 15 dana. Nakon toga povjerenstvo 
utvrđuje prijedlog programa i šalje Ministarstvu poljoprivrede. Ministarstvo 
poljoprivrede je dužno dati suglasnosti na program u roku 30 dana i onda se 
može donijeti na Gradskom vijeću. Prekratak je rok za opsežnu aktivnosti. Još 
jedna sjednica Vijeća bi se trebala održati do 28. 08.  
Mladen Loina smatra da skupština neka udruge građana ne bi trebala biti  
tema rasprave na Gradskom vijeću jer je to samo još jedna udruga. Vatroslav 
Šrajer ovo koristi jer su ovdje mediji i da napravi nered u gradu i sportskim  
udrugama. Taj nered je započeo prije dvije godine u Zajednici sportskih udruga 
kada je zatražio da se makne program Jedinstva jer on ima program za teniske 
terene. Uvjeravao je sve da ima gotove projekte a nije htio dati podatke o  
Teniskom klubu Donji Miholjac. Sam nije dao privolu za korištenje podataka 
Teniskog kluba i njegovih osobnih podataka. Iznosi samo ono što njemu  
odgovara i istovremeno blati cijeli Grad. Vatroslav Šrajer je čovjek koji  
neprestano uzurpira Gradsko vijeće kako bi sam sebe promovirao i svoj  
status digao u Gradu jer navodno jedini vodi brigu o Gradu. 
Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović iznosi da su velika sredstva dana 
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Zajednici športskih udruga na upravljanje i ako postoji opasnost da se nešto  
ne realizira a treba se realizirati na to treba upozoriti.  

  Hrvoje Pleša iznosi da Zajednica raspolaže sa milijuni tristo tisuća kuna i  
  daje kako kome hoće sredstva. Navodi da to nije neka udruga malih životinja 
  nego ozbiljna udruga koju financira Grad Donji Miholjac.  
   Mladen Loina pita da li ovdje ima pravnika koji bi mogli pojasniti da li je  
  Zajednica športskih udruga udruga građana i funkcionira li kao takva. 
  Pročelnica Sanja Hatvalić iznosi da Zajednica športskih udruga funkcionira  
  kao udruga građana ali dobivaju sredstva iz proračunske osnovice i dužni su  
  ih svrsishovito, zakonito i na odgovarajući način trošiti. To znači ako je osobi 
  ovlaštenoj za zastupanje istekao mandat ne smiju nikakve radne poduzimati  
  nakon isteka mandata odnosno 17.05. Mandat je osnovna stvar kod pravnih 

osoba koja daje ovlaštenje da netko nešto radi. Tajnik udruge je izabran za  
tajnika udruge i imenovan na mandat od 4 godine a to je ili na određeno vrijeme,  
to je druga stvar. Osoba ovlaštena za zastupanje može biti tajnik a i ne mora biti  
tajnik. Ovdje se ne govori o mandatu nekoga kao tajnika udruge nego o isteku 
mandata osobe ovlaštene za zastupanje. U Statutu Zajednice športskih udruga 
osobe ovlaštene za zastupanje  sportskih udruga su predsjednica i tajnik. To je 
mogao biti i potpredsjednik i predsjednik izvršnog odbora. Znači to su osobe 
ovlaštene za zastupanje, a tajnik udruge može biti u radnom odnosu, može biti 
imenovan na mandat i može biti netko izvana. To što govori Mladen Loina, 
vjerojatno Vladimiru Skeledžiji kao tajniku udruge nije istekao mandat. 
Naravno da mu nije istekao mandat kao tajniku udruge i to nitko ne osporava, 
ali mu je istekao mandat kao osobi ovlaštenoj za zastupanje. O tome se radi.  
Njima je istekao mandat 17.05. Uglavnom oni ne mogu raspolagati novcima 
Grada.  
Vedran Aladić smatra da se na proceduralne greške trebalo upozoriti ranije i nije 
se trebalo čekati 17.05. ako se željelo igrati „fer play“. 
Mladen Loina i dalje tvrdi da mandat tjaniku nije istekao jer u statutu piše da mu 
mandat traje 4 godine.  

  Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović zahvaljuje Mladenu Loini na  
raspravi i iznosi da je potrebno znati za problem ako postoji.  

  Mladen Loina još jednom ponavlja da na ovaj problem nije trebalo ukazivati jer 
  ukoliko Vatroslav Šrajer ne bude zadovoljan može pokrenuti postupak upravnog  

spora. 
Vatroslav Šrajer ističe da mu je drago što građani vide da je predsjednici i  
tajniku najmanje stalo do sporta. Shvatio je kako Zajednica športskih udruga  
funkcionira a sam će nastaviti raditi za dobro Donjeg Miholjca. Vedran Aladić 
jedan od onih koji je trebao paziti na mandat kao član Upravnog odbora.  
Ponavlja da je upozorio na istek mandata kao član Zajednice športskih udruga  
a drago mu je što su  predsjednik Gradskog vijeća i član Vijeća Hrvoje Pleša 
primijetili da ovo nije bezazlena situacija jer Zajednica raspolaže sa milijun i  
četiristotisuća kuna gradskog novca. Nastavit će i dalje raditi transparentno  
i otvoreno bez napada. 
Nenad Perić postavlja pitanje Vatroslavu Šrajeru da li je bio zaposlen u  
Zajednici športskih udruga. Zašto se onda nije toliko angažirao oko rada  
Zajednice. Postavlja pitanje predsjedniku Gradskog vijeća vezano za zaštićeno 
područje Podpanj i što će biti s tim ribnjacima jer se isti više ne mogu puniti a 
a ptice koje su zaštićene polako nestaju jer nema vode. Vrijeme ističe jer nastaju 
i velike suše.  

  Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović ističe da je to veliko pitanje jer je 
  potrebno zaštiti prostor, zatvoriti sve aktivnosti u staništu ptica. Radi se  
  projektna dokumentacija i razmatra se stanje Stare Drave i mogućnost dovoda  
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  vode i riba u Podpanj. Županijske agencije rade na tom projektu. Ističe da  
  će ispitati u kojoj je to fazi i o tome izvijestiti Gradsko vijeće.  
  Mladen Loina pita da li se mogu financirati programi i projekti udruga koje 
  se nisu prijavile na javne natječaje. Da li ima kakvih mogućnosti za davanje 
  sredstava iako se nisu javili na natječaj. 
  Pročelnica Sanja Hatvalić odgovara da neprofitne organizacije – udruge  

financiraju se ili putem javnog natječaja ili putem javnog poziva. Javni natječaj  
se raspisuje za programske aktivnosti i cjelogodišnje programe a javni poziv za  
jednokratne aktivnosti društva. Prije raspisivanja javnog natječaja i javnog  
poziva obavezno je donijeti godišnji plan raspisivanja javnog natječaja i javnog  
poziva koji se objavljuje na web stranici Grada Donjeg Miholjca i web stranici  
Vlade Republike Hrvatske. U pravilu se udruge financiraju na način da se  
javljaju na javne natječaje i javne pozive. Tu je sada izuzetak Zajednica 
športskih udruga, gdje Zakon o sportu kao leg specialis propisao da se novac 
namijenjen za sport prebacuje Zajednici sportskih udruga koja raspolaže tim 
novcem pod istim uvjetima i na isti način kao što Grad raspolaže. Zajednica 
športskih udruga trebala bi raspisivati javne natječaje, javne pozive. U proračunu 
se planiraju sredstva za takve aktivnosti. Gradonačelnik može dati jednokratno 
bez javnog natječaja i javnog poziva do iznosa od 5.000,00 kn, ali u posebnim 
okolnostima trebalo bi vidjeti kako se može i koliko se može ako ima planiranih 
sredstava u proračunu. Javni natječaj se uvijek raspisuje na rok najmanje mjesec 
dana a ipak traje i duže od mjesec dana. Javni poziv raspisuje se i otvoren je do 
iskorištenja sredstava, nije vezan s rokovima. Javni natječaj raspisuje se za 
programske aktivnosti i cjelogodišnje programa, a javni poziv je za aktivnosti 
koje se odvijaju tijekom cijele godine.  
Mladen Loina pita da li udruga mora napraviti plan i što će raditi s tim novcem 
i mora li objaviti na Vijeću, preko medija da se zna kuda je gradski novac otišao. 
Pročelnica Sanja Hatvalić iznosi da su na web stranici Grada Donjeg Miholjca 
propisani obrasci. Svaka udruga u svojoj prijavi piše opis projektnih aktivnosti 
što će raditi i stavlja procjenu koliko za to očekuje da će potrošiti sredstava. Na 
kraju slijedeće godine, nakon financijskog razdoblja dužni su na propisanim 
obrascima opravdati namjensko trošenje sredstava. Gradonačelnik je imenovao 
povjerenstvo koje odobrava projekte udrugama i vrši kontrolu namjenskog 
trošenja sredstava. Grad ima i dalje mogućnost ukoliko sumnja da nije nešto u 
redu ili ocjeni da ima potrebe za intervencijom izvršiti kontrolu na licu mjesta u 
udruzi i da se vidi gdje je novac utrošen. Odlukom se dodjeljuju sredstva na 
javnom natječaju, a rješenjem na javnom pozivu. Sklapaju se ugovori s 
udrugama kojima je sve propisano na koji način su dužni postupati i opravdati 
sredstva - namjenski utrošiti. 

   Gospodin Ivan Pobi napušta rad sjednice u 19,24 sati. 
  Igor Gavranović napušta rad sjednice u 19,24 sati. 
  Sanja Hatvalić napušta rad sjednice u 19,24 sati. 
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju  
  Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne razvojne agencije 
  d.o.o. za 2021. godinu. 
  Sanja Hatvalić dolazi na sjednicu u 19,26 sati. 
  Igor Gavranović dolazi na sjednicu u 19,30 sati. 
  Petar Dobi napušta rad sjednice u 19,41 sati. 

Anela Šovagović napušta rad sjednice u 19,44 sati. 
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Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju 
  financijskog izvještaja i Izvješća neovisnog revizora Miholjačog vodovoda 
  d.o.o. za 2021. godinu. 
  Petar Dobi dolazi na sjednicu u 19,45 sati. 

Goran Aladić napušta rad sjednice u 19,46 sati. 
Goran Aladić dolazi na sjednicu u 19,48 sati.  
Vedran Aladić i Mladen Loina napuštaju rad sjednice u 19,49 sati.  

 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju  
  Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od  

01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. 
  Tomislav Špoljarić napušta rad sjednice u 19,56 sati.  

Mladen Loina dolazi na sjednicu u 20,00 sati. 
Predsjednik Gradskog vijeća napušta rad sjednice u 20,00 sati te 
predsjedanje sjednicom preuzima Igor Čupić, zamjenik predsjednika 
Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
Tomislav Špoljarić dolazi na sjednicu u 20,02 sati. 
Predsjednik Gradskog vijeća Dražen Trcović dolazi na sjednicu u 20,04 sati 
i preuzima vođenje sjednice.  
Vatroslav Šrajer napušta rad sjednice u 20,07 sati. 
Vatroslav Šrajer dolazi na sjednicu u 20,08 sati. 

 
 Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o raspodjeli  
  rezultata za 2021. godinu. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju  
  Izvještaja o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. 
  godini za Grad Donji Miholjac. 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju  
  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. 
  godini za Grad Donji Miholjac.  
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda jednoglasno je donesena Strategija upravljanja 
  imovinom Grada Donjeg Miholjca do 2027. godine. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o stavljanju 
  van snage Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada  
  Donjeg Miholjca. 
 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o ostvarivanju 
  programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
  pogodbom, privremenog kroištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju  
  izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 
  2021. godine.  
 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda jednoglasno je donesen Kodeks ponašanja  
  članova Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 

Ivan Korov napušta rad sjednice u 20,54 sati.  
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 Predsjednik Gradskog vijeća, Dražen Trcović zaključuje rad 8. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Donjeg Miholjca  u 21,01 sati. 
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Tomislav Špoljarić,v.r. 

 
 
 
 

2. Vatroslav Šrajer,v.r.  

 PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Dražen Trcović,v.r. 

 


