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

sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 15. svibnja 
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: 021-05/15-01/5, URBROJ: 2115/01-01-15-01 od 11. svibnja 
2015. godine. 
 Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Anica Sabo, Stanislav Bogdanić, 
Nedeljko Kovačić, Josip Adamović, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Vlatko 
Mikolašević, Željko Macnić, Koviljka Šrajer, Tihana Trcović, Danko Štefanac. 
 Izostanak je opravdao: Krunoslav Kovačević. 
 Izostanak nije opravdao: Ivan Knežević. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Darko Mikić, dogradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, Goran Mataija, 
pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, 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, Valika Čošić predstavnica Doroslov 
d.o.o. D.Miholjac, Valent Poslon, direktor Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne 
razvojne agencije Donji Miholjac, Jadranka Landup ravnateljica Dječjeg vrtića Pinokio 
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: Tihana Trcović i Stjepan Viduka. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 15. 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 14. 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 Zaključka povodom razmatranja izvješća o  
      provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj 
      županiji za Grad Donji Miholjac u 2014. godini.   
      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
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  5. Donošenje Plana mreža dječjih vrtića na području Grada 
      Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJI: Jadranka Landup i Boris Mandekić 

 
  6. Donošenje Odluke o održavanju, ureñenju i upravljanju  
      grobljima u naseljima na području Grada Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJI: Valika Čošić i Boris Mandekić  
 
 

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz  
  zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gña. Koviljka Šrajer postavlja pitanje 
  ureñenja živice u Kolodvorskoj ulici. 
  Gña. Valika Čošić odgovara da će biti odrezana do kraja mjeseca 
  jer su po programu planirane tri košnje godišnje. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje uništavanja cesta u  
  Kačićevoj i Mihanovićevoj ulici od kamiona koji voze zbog izgradnje 
  obilaznice. Postavlja pitanje košnje trave na ulazu u Miholjac kod  
  industrijske zone jer izgleda neuredno. Nadalje postavlja pitanje 
  pražnjenja kontejnera u prigradskim naseljima. Moli pisani odgovor 
  na pitanje u vezi Centra za kulturu konkretno konta 4264 sitni  
  inventar te 4511 tekuće donacije. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da su se radovi na  
  zaobilaznici intenzivirali te je jučer bio i ministar Hajdaš-Dončić  
  kada je potvrñeno da bi završetak radova trebao biti 25.09. 
  Riješeno je pitanje izlaska na obilaznicu iz pravca Mihanovićeve  
  ulice kako bi ljudi mogli prići svojim njivama. Može se dogovoriti  
  s izvoñačem da se neke ulice zaobiñu i usmjere na državne   
  ceste koje su čvršće za promet teških kamiona.  Što se tiče košnje 
  trave postoji plan i program po kojem se kosi i ureñuje zelenilo s 
  tvrtkom Doroslov. Za sve informacije koje se tiču Centra za kulturu  
  odgovori se mogu dobiti u službi koja vodi knjigovodstvo za Centar  
  za kulturu. 
  Gña. Valika Čošić odgovara da travu ispred Borova, Analita  
  odnosno Kupresa ne kosi tvrtka Doroslov nego sami vlasnici prema  
  odluci o komunalnom redu. 
  Direktor Doroslov d.o.o. gosp. Daniel Rušanac odgovara da iako nije 
  u planu tvrtka je to već jednom pokosila. Što se tiče pražnjenja  
  kontejnera u tvrtki ne postoji niti jedna žalba ili prigovor. Kontejneri  
  se svakodnevno prazne. 
  Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje zašto se sjednica Gradskog 
  vijeća održava u večernjim satima. Ističe da je nezadovoljan  
  prezentacijom točke pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
  na Radiu Donji Miholjac jer se 20-30% pitanja ne prezentira uopće. 
  Nadalje navodi da je do njega došla vijest o odlasku jednog  
  poduzetnika iz industrijske zone zbog nemogućnosti dovoñenja  
  električne energije u zonu. Postavlja dalje pitanje ureñenja sjeverne 
  strane dvorca kako bi se spasio od propadanja. Zanima ga da li je 
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  možda gradonačelnik participirao na neku od mjera za dobivanje  
  sredstava kako bi se uredio taj dio dvorca. 
  Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić odgovara da vrijeme  
  održavanja sjednica nije dogovoreno te današnje vrijeme održavanja 
  nije pravilo. Za svaku sjednicu može se dogovoriti ponaosob vrijeme  
  održavanja. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara što se tiče rada Radia  
  Donji Miholjac da niti jednom nije nazvao ni jednog novinara i vršio 
  pritisak ili sugerirao kako će se izvješćivati sa sjednica Gradskog vijeća. 
  Nadalje odlazaka poduzetnika iz Industrijske zone nema. Otišao je  
  jedan koji  je htio da napravimo prijenos svih prava na drugu firmu  
  što je nezakonito. To je izigravanje natječaja i na to Grad nije dao  
  pristanak. Sa poduzetnicima se intenzivno razgovara o elektrifikaciji 
  i to će se uskoro riješiti. Što se tiče fasade dvorca svake godine se  
  nominira na natječaj Ministarstva kulture, no sredstva koja se dobiju 
  nisu dostatna za kompletno ureñenje. Planira se odlazak u Ministarstvo 
  kulture gdje bi se dogovorila sredstva za pokrivanje obnove jedne  
  cjeline. 
  Gosp. Stjepan Viduka konstatira da je vijećnička dužnost jedna od  
  najvećih i najčasnijih dužnosti te smatra da ako netko ne može tu  
  dužnost obavljati neka je prepusti zamjenskom vijećniku. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević osjeća se prozvanim budući se pismeno  
  obratio za održavanje sjednica popodne te naglašava kako druge  
  općine imaju praksu održavanja sjednica popodne jer ne mogu svi 
  vijećnici u vrijeme radnog vremena dolaziti na sjednice.  
  Gosp. Stjepan Viduka iznosi da HDZ stoji pri tome kako bi se sjednice 
  trebale održavati u dopodnevnim satima budući su ljudi odmorni i 
  mogu razmišljati o dnevnom redu. 
  Gosp. Josip Adamović postavlja pitanje izgradnje podesta za  
  kontejnere u prigradskim naseljima.  
  Gosp. Daniel Rušanac odgovara da će biti do kraja godine u skladu  
  sa financijskim mogućnostima Doroslova. 
  Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje izvješća sa sjednica Gradskog 

vijeća Radia Donji Miholjac sa kojima takoñer nije zadovoljan kao i  
gosp. Viduka. Smatra da je potrebno u vezi Radia kao i Centra za  
kulturu napraviti tematsku sjednicu i o njima raspraviti. Naglašava da 
se dogovara kod otvaranja zaobilaznice dolazak Gordana Marasa  
i posjet jednom obrtniku u industrijskoj zoni. Industrijsku zonu potrebno 
je lijepo urediti. Nadalje ponovno upozorava na promet autobusa u ulici 
Pavla Radića najviše zbog toga što ima puno male djece te se boji da 
netko ne nastrada. 
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da što se tiče izvješća  
poduzeća u vlasništvu Grada svi će doći na vrijeme na raspravu. Što  
se tiče pojedinih udruga potrebno je smanjiti rashode te nekima i  
ukinuti financiranja zbog izmjena Zakona o porezu. Grad će morati  
smanjiti rashode i odrediti prioritete. Što se tiče prometovanja u ulici  
Pavla Radića Grad je poduzeo sve mjere, od postavljanja znaka,  
pisanja dopisa policiji i mnogih razgovora, meñutim i dalje se promet  
odvija neometano. Uoči dolaska ministara u Donji Miholjac normalno je  
da će se Industrijska zona urediti kao i cijeli Grad.  
Gosp. Ivica Čupić iznosi da je žalostan kada vidi u centru grada prazne 
lokale, te predlaže da se prostori u vlasništvu Grada daju u zakup za 1  
kunu. 
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Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač konstatira da su lokali prazni zato 
što je standard pao. Ukoliko Gradsko vijeće donese odluku da se 
prostori u vlasništvu Grada daju u zakup za 1 kunu nema nikakvih  
zapreka da se tako i ne raspiše natječaj. 
Gosp. Nedeljko Kovačića interesira u kojoj je fazi izrada Strategije  
razvoja Grada Donjeg Miholjca od 2015. do 2020. jer je to bitan  
dokument pri aplikaciji na natječaje Europske unije. 
Gosp. Valent Poslon odgovara da bi do jeseni strateški plan trebao biti 
predočen ovom Gradskom vijeću na usvajanje. 
Gosp. Vladimir Perković zamolio je predsjednika Gradskog vijeća za  
obraćanje vijećnicima te naveo da Radio Donji Miholjac radi na  
informiranju javnosti o dogañanjima na sjednicama Gradskog vijeća 
u emisiji gdje su emitirana pitanja, prijedlozi i komentari vijećnika 
i to 20 minuta do pola sata. 
Gosp. Stjepan Viduka iznosi da 20 minuta nije dovoljno za sve što se 
iznese na sjednicama Gradskog vijeća te bi to vrijeme trebalo produžiti. 

   Sjednicu napuštaju Dragana Pnjak, Daniel Rušanac, Valent Poslon i  
  Nenad Kamenić u 19,45 sati. 
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda sa 2 glasa protiv donesen je godišnji  
  izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2014. godinu. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda sa jednim glasom suzdržan donesen je 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja  
otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za Grad Donji Miholjac u 2014.  
godini. 
 

Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesen Plan mreža  
  dječjih vrtića na području Grada Donjeg Miholjca. 
  Na sjednicu dolazi gosp. Daniel Rušanac u 20,15 sati. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je dogovoreno da se  
  s Odlukom o održavanju, ureñenju i upravljanju grobljima u naseljima  
  na području Grada Donjeg Miholjca upoznaju mjesni odbori, te prijedlog 
  pročišćenog teksta odluke dati na donošenje na slijedeću sjednicu  
  Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
 

Budući više nije bilo pitanja predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad 
sjednice u 20,59 sati. 
 
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1.  Tihana Trcović,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
   
  2. Stjepan Viduka,v.r.  
 
 


