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

sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 21. srpnja 
2015. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 09,01 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Ivana Kožića, KLASA: 021-05/15-01/6, URBROJ: 2115/01-01-15-01 od 14. srpnja 
2015. godine. 
 Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Anica Sabo, Ivan Knežević, Stanislav 
Bogdanić, Nedeljko Kovačić, Josip Adamović, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Koviljka Šrajer, 
Tihana Trcović, Koviljka Šrajer. 
 Izostanak su opravdali: Ivica Čupić, Vlatko Mikolašević i Željko Macanić.
 Izostanak nije opravdao: Krunoslav Kovačević. 
 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, Ljerko Majdenić, predstavnik 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, 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: Stanislav Bogdanić i Josip Adamović. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 16. 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 15. sjednice  
 Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 

2.  Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 

3. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mirovanja 
mandata vijećnika Damira Kupanovca iz Svetog ðurña, 
A.Radića 36c 

       IZVJESTITELJ: Zlatka Krip  
 

4. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća o 
radu Poduzetničkog inkubatora Osvit Donji Miholjac 
za 2014. godinu 

       IZVJESTITELJ: Valent Poslon 
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5. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća  

neovisnog revizora i Financijskog izvještaja za 2014. 
godinu KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac 

       IZVJESTITELJ: Dragana Pnjak 
 

6. Donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana Grada 
Donjeg Miholjca 

       IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 

7. Donošenje Odluke o izradi I. izmjene i dopune Urbanističkog 
plana ureñenja industrijske zone Donji Miholjac 
IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 

8. Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana ureñenja naselja Donji Miholjac 
IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 

9. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Plana ureñenja 
naselja Rakitovica. 
IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 

10. Donošenje Zaključka povodom razmatranja izvještaja o  
izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca za razdoblje 
od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine 
IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 
 

11. Donošenje Pravilnika o organizaciji i načinu naplate  
parkiranja 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

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

13. Donošenje: 
a) Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju članova 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac 
iz redova javnih djelatnika 

b) Rješenja o izmjenama Rješenja o izboru članova  
povjerenstva za davanje u zakup i prodaju nekretnina 
IZVJESTITELJ: Tihana Trcović 
 

14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i  
imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Donjeg 
Miholjca. 
IZVJESTITELJ: Darko Mikić  

 
RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 

 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika 
  sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca s izmjenom  
  početka sjednice u 19,04 sati, a ne u 9,04 sati. 
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Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gña. Anica Sabo postavlja pitanje  
  ukidanja blagajne u KG Park-u, te pitanje postavljanja osmrtnica na 
  groblju Sv. Križa budući je ploča skinuta? 
  Gña. Dragana Pnjak odgovara da je blagajna ukinuta zbog restrikcije 
  koja je uvedena nakon zatečenog financijskog stanja u KG Parku. 
  Slijedom toga otvoreni su trajni nalozi u Privrednoj banci, Hypo banci 
  i Slatinskoj banci. 
  Gña. Anica Sabo smatra da je KG Park i Doroslov mogao podijeliti 

trošak blagajne i osobnog dohotka jednog djelatnika. 
Gña. Draga Pnjak slaže se s gñom. Sabo no iznosi da nije imala  
podršku s druge strane. 
Gosp. Daniel Rušanac iznosi da Doroslov nikada nije ni imao blagajnu 
te bi otvaranje blagajne zahtjevalo zapošljavanje jednog djelatnika, 
fiskalizaciju, internet i novi prostor. 
Gña. Valika Čošić iznosi da se osmrtnice mogu staviti bilo gdje, no ako  
je problem može se ploča ponovno postaviti u okvir na ulazu u groblje. 
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač moli direktora i gñu. Valiku da se  
postavi ploča na ulazu u groblje jer to grañani zahtijevaju. 
Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje odvodnje u ulici Ivana Zajca;  
što je Grad Donji Miholjac učinio za prijavu na natječaj za zaštitu  
kulturne baštine ovoga dvorca i da li će stići aplicirati na projekte; zašto  
u dnevnom redu nije izvješće Miholjačkog poduzetničkog centra kada je 
isti razmatran na sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije i 
Općine Magadenovac; da li će se do 30. 11. uspjeti završiti objekt  
poduzetničkog inkubatora i tko plaća do sada sve izvedeno, zašto se 
ne riješi pitanje električne energije u industrijskoj zoni i zašto je jedan 
poduzetnik otišao u industrijsku zonu Valpovo? 
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara zašto prijašnja vlast nije 
izgradila električnu mrežu u industrijskoj zoni isto kao i odvodnju u ulici 
Ivana Zajca? Što se tiče električne mreže u industrijskoj zoni HEP ne  
želi pregovarati, žele odmah sredstva. Što se tiče odvodnje u ulici I. 
Zajca ista će biti nakon ishoñenja projektno-tehničke dokumentacije  
koja će biti financirana iz fondova EU i ići će u paketu sa rješavanjem 
odvodnje za prigradska naselja. Za dvorac je normirano nekoliko  
projekata te je došlo rješenje na 170.000 kn za ureñenje fasade sa  
dvorišne strane što nije dovoljno za sanaciju svega što bi trebalo  
sanirati na dvorcu. Postavlja pitanje zašto za 5 godina nije napravio 
sveobuhvatni projekt rješenja pitanja perivoja i dvorca? S obzirom 
na mogućnosti proračuna sanacija domova u prigradskim naseljima, 
izgradnja nogostupa, nerazvrstanih cesta, kanalizacije su prioritet u 
odnosu na prethodno izrečeno. Da se ima sredstava naručili bi studiju 
te napravili kvalitetan projekt s kojim bi mogli ići na fondove Europske  
unije. Sukladno priljevu sredstava u proračun raspodijeliti će se 
sredstva koliko je moguće bolje. Izvješće MPC-a doći će na slijedeću  
sjednicu Gradskog vijeća. MPC je imao svoju Skupštinu na kojoj su 
prihvaćena sva izvješća kao i na sjednici Skupštine OBŽ i Općine 
Magadenovac. Za tehnološki park odgovor će dati gosp. Valent Poslon. 
Gosp. Valent Poslon ističe da je potpisan ugovor oko izgradnje 
odnosno projekta Doribis. Najveći dio aktivnosti odnosi se na izgradnju 
objekta u Donjem Miholjcu. Partner je u ovom projektu Poduzetnički 
inkubator BIOS iz Osijeka koji je takoñer planirao ureñenje nekih svojih 
prostora, a tu su i odreñene aktivnosti kao studijska putovanja i posjete 
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sajmovima. Izgradnja objekta u Donjem Miholjcu započela je prošle 
godine, konstrukcija je postavljena, zidovi postavljeni i izvedene grube 
instalacije. Postavljen je pod i ovih dana će se ići s postavljanjem 
pregrada. Grañevinski radovi bi trebali biti dovršeni do 15.08. ove 
godine. Cjelokupni projekt mora biti gotov do 31.12. što znači da do 
tada treba biti izdana i uporabna dozvola. Stanje oko struje je kako je 
gradonačelnik rekao u suradnji s HEP-om treba se doći do rješenja. 
Gosp. Stjepan Viduka apelira na gradonačelnika da promijeni smjer 
politike, odreñenja prema budućnosti ovoga Grada. Smatra da je prvi 
puta netko se javio od investitora za zonu i tu je priliku trebalo iskoristiti 
i da nema alternative za struju ni pod koju cijenu jer novaca nije nikada 
bilo, niti će ih biti. Studija parka postoji, plaćena je davno i nema 
nikakve veze s ureñenjem kulturne baštine. U njegovom mandatu 
promijenjeno je krovište na novom dvorcu, fasada sreñena, počeli su 
radovi na mlinu u parku i na kuli i to treba dovršiti. Ističe da je 
gradonačelnik ovdje već dvije godine a glavni projekt je biciklistička 
staza i društveni domovi. Tvrdi da su društveni domovi sreñeni u 
granicama snošljivosti. Što se tiče električne energije u zoni izražava 
skepsu i može doći u pitanje poslovanje industrijske zone. Jedan 
poduzetnik otišao je nepovratno. 
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač navodi da mu drago što je gosp. 
Viduka promijenio mišljenje u vezi zone i inkubatora. Što se tiče 
odlaska poduzetnika i dalje tvrdi da u razgovoru s pravnom službom taj 
poduzetnik je išao s jednom tvrtkom i onda nakon mjesec dana je išao 
na to da se sva prava prebace na drugu tvrtku. Možda je to bila praksa 
10 ili 15 godina unazad ali tako neće raditi i neće staviti potpis na nešto 
što nije u sukladno natječaju. Problem s električnom energijom ne 
može se riješiti iz rukava, no nastojati će se što prije riješiti s HEP-om. 
Što se tiče projekata kao što je biciklistička staza nije isto izvojiti 100 
tisuća kuna i napraviti nešto što se može jer se radi o realnom i onome 
što je moguće. Bez projektno tehničke dokumetnacije ne može se 
nigdje pojavljivati. Ističe da su u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost inženjeri gledali postotke, koeficijente i točno rekli što se 
mora mijenjati u projektima. Bez projekata se ne može više javiti ni u 
ministarstva a kamoli na EU fondove. 
Gosp. Stjepan Viduka smatra da za ulicu Ivana Zajca ne treba 
projektantu dva tjedna da napravi projektnu dokumentaciju za 15 kuća. 
Neka se napravi projekt da se krene raditi. 
Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Ivan Kožić ističe da je ovo Gradsko 
vijeće za izgradnju zone i proširenje, no do sada se javilo 5 novih 
kandidata koji bi trebali ući u zonu, odabrali su čestice no na pitanje da 
li mogu sufinancirati dio za energiju, nisu imali sredstava. Ti poduzetnici 
čekaju sredstva iz programa ruralnog razvoja da bi mogli krenuti sa 
svojim investicijama. HEP je jako tvrd u pregovorima i ne žele početi 
bez uplate sredstava, a samo za repromaterijal treba 750.000,00 kn. 
Struja mora doći u industrijsku zonu. 
Gña. Koviljka Šrajer postavlja pitanje smrada u Kačićevoj ulici i kako se 
zbrinjava otpad? 
Gosp. Daniela Rušanca zanima koji su to ljudi rekli da im smeta smrad 
je ima dosta zaposlenih koji žive tamo i nikada se ne žale. Ističe da 
postoje životinje u centru, grada; mesna industrija, proizvodnja pilića, 
zeceva, lubenica, dinja, svega. 
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Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač ističe da je sama sanacija deponije 
gotova i sam čin zatvaranja pri kraju kako je i planirano 2018. godine. 
Predsjednik Vijeća gosp. Ivan Kožić predlaže da jedan čovjek obiñe 
teren i utvrdi gdje je problem. 
Gosp. Ivan Knežević ističe da grañanima smeta što se dovozi smeće iz 
prigradskih naselja i drugih mjesta u Grad Donji Miholjac a kod njih je 
jeftiniji odvoz smeća nego u Miholjcu. Ukoliko postoji kredit koji treba 
otplatiti neka Doroslov nañe još gdje će voziti i od koga smeće pa da se 
to riješi. 
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač ističe da se ljudima i preko medija 
pokušalo objasniti zašto se vozi smeće iz drugih sredina. Ukoliko to 
neće biti tako mora se raspraviti o cijeni zbrinjavanja otpada jer netko 
mora platiti troškove i kredit. Moli za razumijevanje jer će za par godina 
Doroslov biti zatvoren. 
Gosp. Daniel Rušanac ističe da je politička odluka Grada hoće li ukinuti 
svoje poduzeće ili neće i da li će izabrati drugog koncesionara koji će 
voziti smeće jeftinije i koji nema reciklažno dvorište. Kao javna tvrtka 
ima pravila kojih se mora pridržavati.  
Gña. Anica Sabo postavlja pitanje kanalizacije u prigradskim naseljima 
koje se mora izgraditi do 2023. godine? Da li se na tome radi? 
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač ističe da bi se to pitanje trebalo 
riješiti do 2023. godine. Potrebno je ići u projektiranje koje košta preko 
4 milijuna kuna. Moli direktoricu KG Parka da kaže nešto detaljnije o 
tome pitanju. 
Gña. Dragana Pnjak iznosi da je nominacija spremna i prva na redu u 
10 mjesecu. Ističe da se bira tako da uvijek dobiju prvo najveći gradovi 
jer su njihovi rokovi izvršenja puno kraći. Ureñaj u D.Miholjcu spada u 
rok do 2023. godine. Nominirati ne znači proći. Znači da je prva 
nominacija 10 mjesec 2015. godine.  
Gosp. Josip Adamović postavlja pitanje javne rasvjete u Glavnoj ulici u 
Rakitovici da gradonačelnik ispita tko istu treba rješavati, te pitanje 
kanala u sredini Rakitovice da se vidi tko to treba održavati, kositi jer 
godinama nije održavan. Moli gosp. Rušanca da budući je u subotu 
kirvaj u Rakitovici smeće ide tek u petak pa bi bilo dobro ako bi mogli 
prije pokupiti da ne stoji na javnoj površini. 

 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda gosp. Damir Kupanovac nastavlja s  
  obnašanjem dužnosti vijećnika Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
  Gosp. Damir Kupanovac postavlja pitanje zašto je HSP bio zakinut za  
  rad u prve dvije točke ovog dnevnog reda?  
  Predsjednik Gradskog vijeća odgovara da će dobiti odgovor na idućoj 
  sjednici. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju Izvješća o radu Poduzetničkog inkubatora Osvit Donji  
  Miholjac za 2014. godinu.  
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora i Financijskog izvještaja za  
  2014. godinu KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac 

Gña. Dragana Pnjak, gosp. Ljerko Majdenić i gosp. Valent Poslon 
napuštaju rad sjednice u 10,50 sati. 
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Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o 
  izmjeni i dopuni Prostornog plana Grada Donjeg Miholjca 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  izradi I. izmjene i dopune Urbanističkgo plana ureñenja industrijske 
  zone Donji Miholjac 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana ureñenja naselja 
  Donji Miholjac. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda sa jednim glasom suzdržan donesena 
  je Odluka o stavljanju van snage Plan ureñenja naselja Rakitovica. 
  Gosp. Dražen Trcović napušta rad sjednice u 11,05 sati. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda sa tri glasa suzdržan donesen je  
  Zaključak o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna Grada  
  Donjeg Miholjca za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. 
  godine. 
 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda prijedlog da se naplaćuje 30,00 kn 

dnevna karta umjesto 50,00 kn jednoglasno je prošao.  
Prijedlog da se u ulici A.Cesarca ne plaća parkiralište nije prošao sa tri 
glasa za i osam glasova suzdržani. Prijedlog da se u ulici A.Cesarca 
parkiralište naplaćuje za II. zonu prošao je sa sedam glasova za i tri 
suzdržana. Pravilnik o  organizaciji i načinu naplate parkiranja 
prihvaćen je sa predloženim izmjenama sa jednim glasom suzdržan.  

 
  Na sjednicu dolazi gosp. Boris Mandekić u 11,28 sati. 
 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda sa pet glasova za, tri protiv i jedan  
  suzdržan donesena je Odluka o održavanju, ureñenju i upravljanju  
  grobljima u naseljima na području Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 13. Pod točkom 13. a) dnevnog reda  jednoglasno je doneseno Rješenje 
  o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg  
  vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac iz redova javnih djelatnika 
  Pod točkom 13. b) dnevnog reda jednoglasno je doneseno Rješenje 
  o izmjeni Rješenja o izboru članova Povjerenstva za davanje u  
  zakup i prodaju nekretnina. 
 
Točka 14. Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, gosp. Zoran Kovač moli da  
  se ova točka dnevnog reda riješi na slijedećoj sjednici Gradskog  
  vijeća. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 12,12 sati.  
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1.  Josip Adamović,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
   
  2. Stanislav Bogdanić,v.r.  
 


