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

sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 17. travnja 
2015. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 09,04 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Ivana Kožića, KLASA: 021-05/15-01/3, URBROJ: 2115/01-01-15-01 od 10. travnja 
2015. godine. 
 Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Anica Sabo, Krunoslav Kovačević, Ivan 
Knežević, Stanislav Bogdanić, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Koviljka Šrajer, Tihana 
Trcović, Danko Štefanac. 
 Izostanak su opravdali: Nedeljko Kovačić, Josip Adamović, Zlatka Krip, Vlatko 
Mikolašević i Željko Macanić. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Goran Mataija, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, Sanja 
Hatvalić pročelnica Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene 
djelatnosti i stručne poslove, Boris Mandekić, voditelj Odsjeka za protokol, Dražen 
Trcović, viši stručni suradnik za prostorno ureñenje i graditeljstvo, Dragana Pnjak 
direktorica KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac, Daniel Rušanac, direktor Doroslov d.o.o. 
Donji Miholjac, Vladimir Perković, novinar Radia Donji Miholjac. 
 Radu Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca nazočio je jedan grañanin 
Grada Donjeg Miholjca. 
 Zapisničar je Silvija Stojić, stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove.   
 Ovjerovitelji zapisnika su: Anica Sabo i Danko Štefanac. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 14. sjednicu Gradskog 
vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano 
odlučivanje. Predlaže dnevni red kao u sazivu za sjednicu. Postavlja upit za izmjenu i 
dopunu dnevnog reda.  
 Budući nije bilo prijedloga za izmjenu 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 s 13. sjednice  
 Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 

 
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 

 
  3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna  
      Grada Donjeg Miholjca za 2014.g. 
      IZVJESTITELJ: Zoran Kovač i Goran Mataija  

 
    4. Donošenje Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje  

    Komunalnih djelatnosti održavanje objekata i ureñaja  
    javne rasvjete na  području Grada Donjeg Miholjca 

      IZVJESTITELJ: Valent Poslon 
 
 
 
 



 2

  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
    izradi Izmjena i dopuna  Prostornog  plana Grada Donjeg 
    Miholjca 

      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 

  6. Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna 
    Urbanističkog plana ureñenja naselja Donji Miholjac  

      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović  
 

  7. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna 
    Urbanističkog plana ureñenja industrijske zone 
    Donji Miholjac 

      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
  8. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Plana 

    ureñenja naselja Rakitovice 
      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 

 
  9. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvještaja 

    o radu Gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca  
    za razdoblje od 1.1.-31.12. 2014.g 

      IZVJESTITELJ: Zoran Kovač 
 

  10. Donošenje Odluke o organizaciji i načinu naplate  
      parkiranja 

        IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

  11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na  
      Plan rada Mjesnog odbora Donji Miholjac 

        IZVJESTITELJ: Boris Mandekić 
 

  12. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih 
      poslova na području Grada Donjeg Miholjca 

        IZVJESTITELJ: Boris Mandekić 
 

 
RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 

 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika 
  sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca.  
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Krunoslav Kovačević postavlja  
  pitanje izgradnje kanalizacije u ulici Ivana Zajca i Ciglani u Donjem 
  Miholjcu. 
  Gradonačelnik odgovara da će za navedene ulice biti rañeni projekti  
  kada se bude radila projektna dokumentacija za prigradska naselja. 
  Gña. Anica Sabo postavlja pitanja suhog drveća u parkovima;  
  izgradnje nogostupa u prigradskim naseljima i gradu  
  Donjem Miholjcu; zašto nema javnih radova; zašto nije postavljeno 

ni jedno rasvjetno tijelo na obilaznici i da li su uopće povučena 
neka sredstva iz Europske unije za bilo kakve investicije na 
području Grada Donjeg Miholjca. 
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  Gradonačelnik odgovara da u parku ništa se ne smije raditi bez  
  suglasnosti Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture iz Osijeka.  

U tijeku je izrada projektno tehničke dokumentacije  
  za izgradnju nogostupa u prigradskim naseljima kojim projektima će se 
  ići na natječaj za program ruralnog razvoja. Za Grad Donji Miholjac  
  će se morati povlačiti sredstva iz drugih fondova. Ne ide se u veće  
  zahvate jer Grad Donji Miholjac nema sredstava budući se i hladni  
  pogon Grada financira tuñim sredstvima. Da bi se mogla 

povlačiti sredstva iz  Europske unije potrebno je imati spremnu  
projektnu dokumentaciju, a izrada iste traje do 6 mjeseci.  
Što se tiče javnih radova mjere koje je provodilo ministarstvo 
zahtijevalo je odreñno financiranje od strane Grada te se stoga nije išlo  
u taj program. Ove godine ministarstvo jeizišlo s programima gdje sve  
oni financiraju te će se Grad Donji Miholjac uključiti u taj program.  
Pitanje javne rasvjete na obilaznici povlači grañevinsku dozvolu za  
Vukovarsku ulicu koja je istekla u vrijeme kada je došao na mjesto  
gradonačelnika. Kada se ponovno dobije dozovola 

  ide se u izgradnju javne rasvjete koliko bude bilo sredstava. Zbog  
  stanja u proračunu Grad nije u mogućnosti izdvojiti pola milijuna kuna 
  te će u suradnji s ministarstvima i fondovima dogovoriti izgradnju javne 
  rasvjete.  
  Gosp. Ivan Knežević postavlja pitanje izlaza na obilaznicu na dijelu  
  ulice A.Mihanovića jer mnogi ljudi tamo imaju vrtove pa i njive. 
  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara da nije planirano  
  dozvolom prijelaz na potezu Mihanovićeve ulice. U  
  razgovorima sa Hrvatskim cestama taj problem je istaknut i rečeno  
  je obzirom na već potpisane ugovore s izvoñačima radova da to  
  pitanje ne bi trebalo otvarati jer bi se projekt zaustavio i ne zna se  
  kada bi se nastavio. Dogovoreno je da se taj problem rješava 
  u toku radova te je takav prijedlog poslan Hrvatskim cestama. Neki  
  veći zahvati u smislu podvožnjaka ili nadvožnjaka ne dolaze u obzir 
  jer bi se morala mijenjati dozvola i opet bi se moralo čekati. 
  Radi se na tome s Hrvatskim cestama i iznaći će se najbolje rješenje. 
  Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje gradonačelniku kada je zadnji 
  puta bio u industrijskoj zoni, tko trenutno upravlja industrijskom zonom 
  jer je potrebno raditi jedan zahvat gdje će na izgrañenu infrastrukturu, 
  nepravedno, predati HEP-u u vlasništvo. Postavlja pitanje obnove ili 

izgradnje kino dvorane.  Takoñer smatra da grad nema sredstava  
za ulazak u izgradnju druge mrtvačnice u gradu D.Miholjcu 

  kao ni za izgradnju biciklističke staze. Nadalje interesira ga što će biti 
  s objektima Borova koji su etažirani i dani na korištenje gradu od strane 
  Vlade RH. 
  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara da je industrijska zona 
  u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca i njome upravlja Miholjački  
  poduzetnički centar već 12 godina, od raspisivanja natječaja do  
  promicije industrijske zone. U industrijskoj zoni ima odreñeni broj  
  parcela koje nemaju još električnu energiju te je Grad potpisao ugovor 
  s HEP-om, a budući Grad nema milijun kuna za izgradnju električne 
  mreže okupio je sve zainteresirane investitore da plate tu investiciju 
  putem zakupa snage električne energije. Što se tiče ureñenosti  
  industrijske zone Grad će jasno dati do znanja pojedinim investitorima 
  da ne mogu raditi što hoće u industrijskoj zoni. Javna rasvjeta je  
  prioritet u Gradu D.Miholjcu prvenstveno kroz Vukovarsku i  
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  Harambašićevu ulicu te će se nastojati financirati iz drugih sredstava, 
  ne iz proračuna. Što se tiče mrtvačnice Grad je dao 35.000 kn za  
  izradu projektne dokumentacije budući je stiglo nekoliko peticija  
  grañana za njenu izgradnju tijekom par godina. Prioritet je i  
  biciklistička staza koja se isto neće financirati iz proračuna Grada. 
  Navedeno se ne mora izgraditi kroz godinu dana, nego kroz naredne 
  2-3 godine kada bude bilo dovoljno sredstava. Krajem godine kreću 
  natječaji za prekograničnu suradnju te je potrebno imati sve projekte 
  bez obzira na realizaciju. Što se tiče kino dvorane ne može se ići  
  niti na jedan natječaj bez projektno tehničke dokumentacije. Predviñeno 
  je 190.000 kn za projekt sanacija  u prigradskim naseljima od izgradnje  
  nogostupa do izgradnje novog doma u Podgajcima Podravskim.  
  Oko prostora Borova voñeni su mnogi razgovori i 2014. godine  
  potpisan je ugovor na 5 godina s inkubatorom koji će raspolagati  
  tim nekretninama u cilju jačanja gospodarstva. Neki dijelovi inkubatora 
  su prodani odreñenim tvrtkama. S nekim tvrtkama ima problema oko 
  naplate i ide se u raskid ugovora. U inkubatoru radi oko 70 ljudi. 
  Gña. Anica Sabo konstatira da se dvije godine radilo samo na  
  projektno tehničkoj dokumentaciji. Boji se da će tako biti i naredne  
  dvije godine. 
  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara da je Grad prezadužen te 
  nije u mogućnosti ni dići kredit jer je prezadužen jamstvima. U takvim  
  uvjetima može se raditi barem projektna dokumentacija koja je prvi  
  korak ka realizaciji projekta i preduvjet za javljanje na odreñene  
  natječaje. Hypo Alpe Adria banci je vraćeno milijun i pol kuna  
  dugovanja. Svaki dan se dogovara s pročelnicima što i kako dalje jer su  
  kamate na ovo dugovanje velike i iz toga se mora izaći što prije. 
  Ističe da je ove godine od 6 natječaja na koje se Grad javio dobiven 
  samo jedan pozitivan odgovor i s tim sredstvima će se ići u obnovu  
  stolarije u Dječjem vrtiću Pinokio. Takoñer je potrebno do kraja godine 
  dogovoriti s Fondom za zaštitu okoliša dodatna sredstva za zatvaranje 
  deponije Doroslov. U 2014. godini planirano je tri i pol milijuna kuna  
  za program ruralnog razvoja koja sredstva nisu dobivena. 
  Gña. Koviljka Šrajer postavlja pitanje da li se planira neki program  
  prema Europskoj uniji koji će potaknuti zapošljavanje na području  
  grada Donjeg Miholjca. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da Grad stvara uvjete, 
  a projekte realiziraju poduzetnici. Grad se ne bavi poduzetništvom. 
  Gña. Koviljka Šrajer ističe da nije to mislila nego puno manjih gradova 
  ide u suradnju s udrugama s projektima prema Europskoj uniji gdje  
  stvaraju centre u kojima zapošljavaju ljude. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ističe da za sada u Gradu ne  
  postoji takav projekt. 
  Gosp. Stjepan Viduka smatra da nekretnine u Borovu je trebalo prodati 
  kako bi se namakla sredstva u proračun. Ovako je to odgoñeno  
  ugovorom slijedećih 5 godina. Smatra nadalje da se grad odrekao  
  milijunskih iznosa na račun gospodarenja poljoprivrednog zemljišta,  
  no daljnja politika će pokazati tko je postupio ispravno a tko ne. 
  Gosp. Ivan Knežević postavlja pitanje da li su investitori u industrijskoj 
  zoni pristali podijeliti trošak dovoñenja instalacije do njihovih parcela. 
  Smatra da su parcele u industrijskoj zoni preskupe.  
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da su u načelu investitori 
  pristali na podjelu troška ali su svi vezani za projekte Europske unije, 
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  pa bi svoje obveze trebali realizirati u roku godinu-dvije dana.  
  Gosp. Ivana Kneževića zanima kako ide privlačenje investitora u  
  industrijsku zonu. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ističe da je  poslano na tisuće  
  pisama diljem svijeta ali zainteresirani investitori postavljaju 
  pitanja kao da li ovdje ima željeznice, koliko smo udaljeni od autoceste 
  i slična pitanja. Smatra da je Slavonija općenito u lošijoj poziciji što se  
  tiče investicija od drugih dijelova Hrvatske, no to ne smije biti prepreka 
  namjeri dovoñenja električnih instalacija u industrijsku zonu. 
  Gosp. Stjepan Viduka sugerira gradonačelniku da bi bilo dobro više se 
  povezati s Ministarstvom gospodarstva i ostalim ministarstvima kao i  
  agencijama sve u cilju realiziranja sufinanciranja pojedinih projekata. 
  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač ističe da komunikacija postoji i to 
  vrlo dobra. Ministar gospodarstva je bio u Miholjcu i od dva natječaja  
  na koji se Miholjac natjecao na jednom su dobivena sredstva. Nada se 
  da će i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović doći u Miholjac i pomoći 
  u rješavanju odreñenih problema.  
  Gña. Koviljka Šrajer ističe da je s ministrom najbolja komunikacija do 
  sada i da ministar zna sve što se dogaña u Miholjcu. Ističe da je uvijek 
  radila sve kako bi pomogla ovom gradu. 
  Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić izvješćuje vijećnike o  
  predstavki vijećnika Vlatka Mikolaševića u kojoj predlaže održavanje 
  sjednica Gradskog vijeća u popodnevnim satima.  
  Nakon kraće rasprave vijećnici suglasno zaključuju da će o tom pitanju 
  raspravu voditi na idućoj sjednici Gradskog vijeća.  
  Gña. Dragana Pnjak i gosp. Daniel Rušanac napuštaju rad sjednice u  
  10,04 sati. 
  Na prijedlog vijećnika gosp. Stjepana Viduke predsjednik Gradskog  
  vijeća odreñuje stanku od 5 minuta. 

Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 10,35 sati. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća otvara rad sjednice u 10,42 sati. 
 

Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda sa 6 glasova za i 4 glasa protiv nije 
  usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca 

za 2014. budući se završni račun mora donijeti sa većinom svih članova 
Vijeća. 
 
Gosp. Stjepan Viduka napušta rad sjednice u 10,44 sati. 
 

Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o izboru  
  izvoditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanje objekata i 

ureñaja javne rasvjete na  području Grada Donjeg Miholjca i to: 
ElektroAntić, obrt za elektroradove vlasnika Darka Antića iz Donjeg 
Miholjca. 

 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna  Prostornog   
  plana Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o izradi  
  II. izmjene i dopune Urbanističkog plana ureñenja naselja Donji  
  Miholjac. 
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Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluke o izradi  
  I. izmjene i dopune Urbanističkog plana ureñenja industrijske zone 

Donji Miholjac. 
 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  stavljanju izvan snage Plana ureñenja naselja Rakitovica. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda sa 6 glasova za 3 glasa suzdržan  
  donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Gradonačelnika  
  Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 1.1.-31.12. 2014. godine. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  organizaciji i načinu naplate parkiranja. 
 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  davanju suglasnosti na Plan rada Mjesnog odbora Donji Miholjac. 
 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o 

obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Donjeg Miholjca. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 11,10 sati. 
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1.  Anica Sabo,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
   
  2. Danko Štefanac,v.r.  
 
 
 


