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

sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 24. travnja 
2019. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 17,00 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Josipa Lukačevića, KLASA: 021-05/19-01/13, URBROJ: 2115/01-01-19-01 od 11. 
travnja 2019. godine. 
 Sjednici su nazočni: Vedran Aladić, Zvonimir Falamić, Mijo Šerić, Josip 
Lukačević, Ivan Ott, Dalibor Stanković, Vlatko Mikolašević, Daniel Rašić, Ivan 
Knežević i Zvonimir Božić. 
 Izostanak nisu opravdali:  Nenad Perić, Tihana Brkić, Tomislav Špoljarić, 
Dahna Jantoš, Darko Mikić. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Goran Aladić, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Tomislav Brusač, dogradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, Sanja 
Hatvalić, pročelnica Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene 
djelatnosti i stručne poslove, Dragana Pnjak, direktorica KG „Park“ d.o.o. Donji 
Miholjac, Snježana Fridl, novinarka Glasa Slavonije i Vladimir Perković, novinar 
Radia Donji Miholjac 
 Zapisničar je Silvija Stojić stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca. 
 Ovjerovitelji zapisnika su: Daniel Rašić i Vedran Aladić. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević otvara 18. sjednicu 
Gradskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za 
pravovaljano odlučivanje. Postavlja upit za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 
 Budući nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda, predsjednik 
Gradskog vijeća 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 17. sjednice Gradskog  
vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 

2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 

3. Donošenje Odluke o donošenju Strategije razvoja turizma 
Grada Donjeg Miholjca za razdoblje 2017.-2020. godine 
IZVJESTITELJ: Goran Aladić 
 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za k.č.br. 111/5 
etažna cjelina 3. u k.o. Donji Miholjac 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

5. Donošenje Odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja  
u projekt „Izgradnja parkirališta na groblju u Podgajcima 
Podravskim“ na području Grada Donjeg Miholjca 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
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6. Donošenje Odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja u 
projekt „Izgradnja parkirališta na groblju u Rakitovici na 
području Grada Donjeg Miholjca 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić  
 

7. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito 
godišnje financiranje iz Proračuna Grada Donjeg Miholjca  
članu Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca Danielu  
Rašiću izabranom s liste grupe birača 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

8. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č.br.  
2195/4 u k.o. Donji Miholjac 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

9. Donošenje Odluke povodom raspisivanja natječaja za  
imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 

 
10. Donošenje Zaključka povodom razmatranja izvješća o radu  

gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 01. siječnja 
2018. do 31. prosinca 2018. godine 
IZVJESTITELJ: Goran Aladić 
 

11. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na  
području Grada Donjeg Miholjca za 2018. godinu  
IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač 

 
12. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada 

Donjeg Miholjca za 2019. godinu s financijskim učincima razdoblje  
za 2019.-2021. godine 
IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač 
 

13. Donošenje Plana utroška sredstava od prodaje obitelljske kuće 
ili stana u državnom vlasništvu na području Grada Donjeg  
Miholjca u 2019. godini 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 

  
 

RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
 Gosp. Nenad Perić dolazi na sjednicu u 17,05 sati. 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika 
  sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Zvonimir Božić postavlja pitanje  
  statusa zemljišta s lijeve strane prema Svetom Đurđu. Postavlja pitanje 
  dostave kanti za smeće za odvajanje otpada za svaku obitelj na  
  području Grada Donjeg Miholjca. 
  Gđa. Sanja Hatvalić odgovara da je zemljište u vlasništvu Republike  
  Hrvatske cca 68 ha. Prije je bilo u zakupu gosp. Stjepana Pušića koji 
  nije podmirivao svoje obveze prema državi te za isto nije sklopljen  
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  ugovor o privremenom korištenju. Inicirano je kod Agencije za 
  za poljoprivredno zemljište raspisivanje natječaja za tu česticu no 
  natječaj nikada nije bio raspisan iz razloga što bivši sastav Gradskog  
  vijeća nije donio odluku o poništenju natječaja za zakup i dok se nije  
  poništila ta odluka tim zemljištem se ne može raspolagati što je  
  tumačenje Agencije za poljoprivredno zemljište. Donesen je u 
  međuvremenu novi Zakon no Grad Donji Miholjac nije dobio suglasnost 
  na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i ne može  
  raspisati natječaj. Neke jedinice lokalne samouprave koje su dobile  
  suglasnost na svoje programe raspolaganja poljoprivrednim  
  zemljištem također nisu još raspisale natječaje jer su dobile naputak 
  od Ministarstva poljoprivrede da to još ne učine dok se ne donesu   
  svi pravilnici i upute. Republika Hrvatska dio tog zemljišta je dala na 
  korištenje Zorki Čerba kao stočaru a ostatak stoji nekorišteno. 
  Gosp. Zvonimir Božić ističe da mu je žao što živi u takvoj državi gdje 
  je sve komplicirano a da se zemljište dalo na korištenje neke obitelji 
  ne bi otišle u Irsku i Njemačku raditi.  
  Gosp. Nenad Perić iznosi da je i Srednja škola Donji Miholjac isto  
  blokirana i ne može ništa za zemljište za koje traži potvrdu bez  
  programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. 
  Gđa. Sanja Hatvalić iznosi da je netko 2015. godine izbalirao to  
  zemljište i došla je prijava poljoprivrednom inspektoru koji je došao u  
  Grad provjeriti kome je zemljište dano na privremeno korištenje. 
  Grad nije nikome to dao na korištenje i poljoprivredni inspektor je  
  dalje postupio po prijavi.  
  Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi što se tiče kanti za smeće da 
  je potpisan ugovor s Fondom za zaštitu okoliša. Prije dva ili tri tjedna je  
  došao aneks ugovora, odnosno došle su upute i informacija da je  
  raspisan javni natječaj za ponuditelja dobavljača kanti. Grad je dobio  
  upute kako će se postupati s kantama. Naručeno je 7500 kanti. 
  Gosp. Vedran Aladić postavlja pitanje uređenja nerazvrstane ceste  
  prema Hobođu. 
  Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić odgovara da se mora točno  
  vidjeti koje su to ceste. Mora se ići na javni natječaj ovisno kakva će  
  vrijednost biti ili na jednostavnu nabavu. U svakom slučaju se planira  
  početi rješavati problem prohodnosti najkritičnijih nerazvrstanih cesta.   
  Gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje da li je točno da firme koje  
  su na prostoru između Grada i Viljeva i neke fizičke osobe koje imaju 
  na tom prostoru koncesije potpisuju anekse ugovora sa Općinom  
  Viljevo? Koliki je iznos sredstava isplaćen za natječaj  
  koji je proveden u dvanaestom mjesecu u vezi poljoprivrednog  
  zemljišta? Što je s racionalizacijom škola u Republici Hrvatskoj i  
  kakva je situacija na području Grada Donjeg Miholjca? Da li se kreće 
  s izgradnjom nove Srednje škole u Donjem Miholjcu? Pohvaljuje  
  izgradnju nogostupa na području Grada Donjeg Miholjca. Postavlja 
  pitanje zašto se nije išlo na asfaltiranje nogostupa? Pretpostavlja da je 
  u pitanju cijena.  
  Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi što se tiče aneksa ugovora s  
  Viljevom istina je da su Grad kontaktirale firme koje se nalaze i koje  
  imaju koncesiju ili dugoročni zakup, međutim Grad je prije nekoliko  
  dana dobio iz Državne geodetske uprave tumačenje cijelog tog  
  problema koje je izazvalo Viljevo gdje se točno kaže da jedinice lokalne  
  samouprave ne može svaka za sebe odrediti šta je njeno zemljište bez 
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  da Vijeće Viljeva i Vijeće Grada Donjeg Miholjca donesu odluku o  
  granicama. Viljevo je jednostrano donijelo takvu odluku što je van  
  zakonske procedure, van zakonskih propisa i Grad sada s tim  
  dokumentom ide daljnji korak prema Ministarstvu gdje će pobiti sve ono  
  što je Viljevo odlučilo napraviti. 
  Gosp. Ivan Ott napušta rad sjednice u 17,31 sati. 
  Gđa. Sanja Hatvalić pojašnjava da se Općina Viljevo rukovodila 
  granicama prostornog plana i na temelju granica utvrđenih prostornim  
  planovima, što je Grad Donji Miholjac sugerirao da se to ne može i da  
  se granice jedinica lokalne samouprave određuju Zakonom o  
  područjima gradova županija i općina te tražili od njih da daju rok kako  
  bi dostavili očitovanje. Dostavljeno očitovanje nisu uvažili te je Grad  
  Donji Miholjac angažirao ljude od struke koji su rekli da se Grad obrati  
  Državnoj geodetskoj upravi da se očituje kako je došlo do promjene  
  granice. Granice su u trenutku osnivanja jedinica lokalne samouprave  
  bile usklađene. Problem se pojavio stupanjem na snagu Zakona o  
  poljoprivrednom zemljištu kad je Općina Viljevo promijenila svoje  
  granice prema statističkim krugovima. Državne geodetska uprava  
  je dostavila dopis kojim pojašnjava da je granica utvrđena 1993. godine 
  ispravna te je Općina Viljevo bez ikakvog akta samovoljno promijenila 
  granice. Tvrtki koja se obratila Gradu Donjem Miholjcu u vezi  
  potpisivanja aneksa ugovora odgovoreno je i poslan na uvid dopis od 
  Državne geodetske uprave. Općina Viljevo ne može slati anekse  
  ugovora koje nije ni sklapala.  
  Gosp. Vlatko Mikolašević odgovara da mu je drago da se radi na tom  
  pitanju i da Grad Donji Miholjac neće izgubiti sredstva od koncesije za  
  to zemljište.  
  Gosp. Tomislav Brusač, dogradonačelnik navodi da dok se ne završi  
  pravna bitka nema ni raspolaganja zemljištem, jer Grad Donji Miholjac  
  ne pristaje na takvu podjelu. Nema natječaja dok se ne dobije  
  odobrenje na raspolaganje. Nepravedna je i pravno neutemeljena  
  dodjela zemljišta Općini Viljevo.  
  Gosp. Ivan Ott dolazi na sjednicu u 17,35 sati. 
  Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi da je za poljoprivredni   
  program isplaćeno 67-70.000,00 kn poljoprivrednicima koji su se javili 
  na natječaj te da ih je bilo petnaestak. Na racionalizaciju škola ne zna 
  odgovor. 
  Gosp. Vedran Aladić ističe da Miholjac neće izgubiti status matične  
  škole, no kada bi se i provelo ovo što se predlaže tada bi 600 ljudi  
  odmah ostalo bez radnih mjesta. Smatra da do toga još neće doći.  
  Gosp. Nenad Perić konstatira da na ovom području onda uopće ne  
  bi bilo škola osim Miholjca. Srednje škole su specifične, strukovne i njih  
  izmiještati nije jednostavno, tako da se za sada o tome ne razgovara.  
  Što se tiče izgradnje Srednje škole čeka se sastanak  povjerenstva za  
  otvaranje javne nabave i izbor izvođača radova. Rečeno je kada se  
  krene da bi u roku 24 mjeseca trebalo biti sve gotovo.  
  Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi da ukoliko ne bude krenula  
  javna nabava za 2-3 tjedna onda će Grad poduzeti određene mjere. 
  Što se tiče betoniranja nogostupa procjena je bila da će se više toga  
  napraviti i popraviti betonom nego asfaltom. Što se tiče cijene puno  
  veća metraža se dobija betonom nego asfaltom.  
  Gđa. Sanja Hatvalić iznosi da se išlo parcijalno popravljati staze i  
  vadilo se samo ono što je bilo pokidano i dotrajalo. Kada se ide  
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  asfaltom potrebno je cijelu dužinu ulice prijeći a betonom se ipak  
  uspjelo više toga obnoviti. 
  Gosp. Zvonimir Božić još jednom ističe važnost razvrstavanja smeća 
  kao i podizanja svijesti građana u svezi odlaganja istog.  
  Dogradonačelnik gosp. Tomislav Brusač iznosi da je Grad aplicirao 
  na natječaj Ministarstva zaštite okoliša gdje je kroz akciju „Briga o  
  okolišu za bolje sutra“ dobio sredstva za podizanje svijesti građana 
  preko medija, najmlađem uzrastu preko bojanki, raznih letaka i  
  đinglova na Radiu. U međuvremenu dok ne stignu kante mogu se  
  podijeliti građanima vrećice kako bi građanima bilo lakše odvajati  
  otpad.  
  Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi da se Grad priključio akciji 
  „Zelena čistka“ kojom se provodi uklanjanje divljih deponija u cijeloj  
  Europi. Iznosi da će akcija biti provedena u narednu subotu od 9-14 sati 
  te moli sve građane da se priključe akciji. 
  Gosp. Daniel Rašić konstatira da u Donjem Miholjcu nema zelenih  
  otoka. 
  Gđa. Sanja Hatvalić odgovara da postoji jedan kod tržnice. 
  Gosp. Daniel Rašić postavlja pitanje kupnje radnih bilježnica i bilježnica 
  za svu djecu u osnovnim školama. Neke osnovne škole ne  
  sufinanciraju kupnju udžbenika pa se događa da neka djeca imaju 
  besplatne udžbenike a neka nemaju.  
  Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić odgovara da će se novac predviđen 
  za tu svrhu za to i utrošiti.  
  Gosp. Dalibor Stanković predlaže da čišćenje mrtvačnica u selima  
  obavlja Doroslov d.o.o. jer svaki puta to obavljaju žene iz svakog  
  sela gdje se obavlja sahrana prije sahrane. 
  Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić slaže se s gosp. Stankovićem i  
  odgovara da će isto prenijeti direktoru Doroslova. 
  
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesena Strategija  
  razvoja turizma na području Grada Donjeg Miholjca za razdoblje  
  2017.-2020. godine. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  raspisivanju natječaja za k.č.br. 111/5 etažna cjelina 3. u k.o. Donji  
  Miholjac. 
  Gosp. Ivan Ott napušta rad sjednice u 18,45 sati. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja parkirališta na  
  groblju u Podgajcima Podravskim“ na području Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja parkirališta na 
  groblju u Rakitovici“ na području Grada Donjeg Miholjca. 
  Gosp. Ivan Ott dolazi na sjednicu u 18,47 sati. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesena je 
  Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz  
  Proračuna Grada Donjeg Miholjca članu Gradskog vijeća Grada Donjeg  
  Miholjca Danielu Rašiću izabranom s liste grupe birača. 
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Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  ukidanju svojstva javnog dobra na k.č.br. 2195/4 u k.o. Donji Miholjac. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o 
  raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice  
  Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda s jednim glasom protiv i s jednim glasom 
  suzdržan donesen je Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu  
  gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 01. siječnja 
  2018. do 31. prosinca 2018. godine. 
 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda jednoglasno je donesena Godišnja 
  analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Donjeg  
  Miholjca za 2018. godinu. 
 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda jednoglasno je donesen Godišnji plan 
  razvoja sustava civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca za 2019. godinu  
  s financijskim učincima za razdoblje 2019.-2021. godine 
 
 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda jednoglasno je donesen Plan  
  utroška sredstava od prodaje obitelljske kuće ili stana u državnom  
  vlasništvu na području Grada Donjeg Miholjca u 2019. godini. 
 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca zaključuje  rad sjednice u 
19,30 sati. 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Vedran Aladić,v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA: 

  Josip Lukačević,v.r. 
   
  2. Daniel Rašić,v.r.  
 


