
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 14. rujna 
2015. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 09,00 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Ivana Kožića, KLASA: 021-05/15-01/11, URBROJ: 2115/01-01-15-01 od 07. rujna 
2015. godine. 
 Sjednici su nazočni: Anica Sabo, Krunoslav Kovačević, Ivan Knežević, 
Stanislav Bogdanić, Nedeljko Kovačić, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Vlatko 
Mikolašević, Željko Macanić, Koviljka Šrajer, Tihana Trcović. 
 Izostanak je opravdao gosp. Stjepan Viduka. 
 Izostanak nisu opravdali: Josip Adamović i Tihana Trcović. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Darko Mikić, zamjenik gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca, Sanja 
Hatvalić, pročelnica Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene 
djelatnosti i stručne poslove, Goran Mataija, pročelnik Upravnog odjela za proračun i 
financije, Biserka Mijatović, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša, Dragana Pnjak direktorica KG Park d.o.o. Donji 
Miholjac, Daniel Rušanac, direktor Doroslova d.o.o. Donji Miholjac i novinar Radia 
Donji Miholjac. 
 Zapisničar je Silvija Stojić, stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove.  
 Ovjerovitelji zapisnika su: Vlatko Mikolašević i Anica Sabo. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 18. 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 sa 16. i 17. sjednice  
      Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
  2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 
          3. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada  
                 Donjeg Miholjca za 2015. godinu 
                 IZVJESTITELJ: Zoran Kovač  i Goran Mataija  
 

4. Donošenje Odluke o poništenju Javnog natječaja za zakup   
          poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na   
          području Grada Donjeg  Miholjca za katastarske općine: Donji  
          Miholjac, Sveti ðurañ, Podgajci   Podravski, Rakitovica, Golinci,  
          Miholjački Poreč i Radikovci 
          IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
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5. Donošenje Odluke a o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za  
         zakup  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na  
          području Grada Donjeg Miholjca za K.O. Donji Miholjac, K.O. Sveti  
          ðurañ, K.O. Podgajci Podravski, K.O. Rakitovica i K.O. Golinci 
          IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 
  6. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na potporu osiguranja  

    usjeva i nasada od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi na  
    području Grada Donjeg   Miholjca u 2015. godini 

         IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 

7.  Donošenje Odluka o dodjeli:  
        a) Javna priznanja Pečat Grada Donjeg Miholjca za 2015.   
                godinu 
        b) Javna priznanja Zlatne plakete „Grb Grada 

     Donjeg Miholjca“ za  2015. godinu 
           IZVJESTITELJ: Koviljka Šrajer 
 
  8.  Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i  
           zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa 
           IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno su usvojeni izvodi iz  
  zapisnika sa 16. i 17. sjednice Gradskog vijeća. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gña. Anica Sabo postavlja pitanje  
  betoniranja staze od kioska Tiska prema osnovnoj školi u malom parku. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da to trenutno nije  
  u prioritetu budući postoje mjesta u D. Miholjcu gdje još nema  
  nogostupa a i postojeći se na nekim mjestima moraju popraviti, 
  te moli za razumijevanje. 
  Gña. Anica Sabo konstatira da bi na Radiu Donji Miholjac pod  
  emisijom pitanja trebalo biti više pitanja vijećnika budući vijećnici 
  postavljaju dosta pitanja te smatra da bi novinari trebali ostati do 
  kraja na sjednici Gradskog vijeća. 
  Gosp. Vladimir Perković direktor Radia prihvaća primjedbu te  
  ističe obvezu stavljanja vijesti što prije u program zbog čega je 
  prošli puta prije napustio sjednicu. 
  Gosp. Krunoslav Kovačević sugerira da je Agencija za plaćanje u  
  poljoprivredi objavila natječaj za prodaju poljoprivrednih proizvoda  
  te bi se na to trebalo ukazati poljoprivrednicima na području grada 
  Donjeg Miholjca. 
  Pročelnica gña. Sanja Hatvalić navodi da Grad može samo staviti 
  na svoju web stranicu link do tog natječaja kako bi ga poljoprivrednici  
  bolje našli. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević moli od gñe. Biserka Mijatović kronologiju  
  za poljoprivrednu površinu prema Sv. ðurñu. 
  Gña. Biserka Mijatović odgovara da je prije godinu dana upućen javni 
  poziv Agenciji za poljoprivredno zemljište da raspišu natječaj za tu  
  parcelu, no oni su dio te parcele dali u zakup fizičkoj osobi  
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neposrednom pogodbom. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević ističe da je to napravljeno direktnom  
  pogodbom i želja mu je da svi poljoprivrednici dobiju zemljište ako 
  im treba na takav način. No ipak upozorava na ono što se dogaña u  
  Viškovcima kod ðakova na terenu i ne bi želio da se to dogodi u  
  D.Miholjcu. 
  Gña. Biserka Mijatović navodi da već više od godinu dana nije raspisan 
  javni poziv te da je zvano više puta, slale su se požurnice i  ne zna  
  se koji su razlozi za to. 
  Gosp. Damir Kupanovac konstatira da, ako je gosp. Čerba dobio 20 ha  
  zemljišta, ostalo je još 60 ha gusto posijane ambrozije. Tko će napisati 
  kaznu? 
  Gña. Sanja Hatvalić ističe da komunalni redar nije nadležan jer nije u  
  granicama grañevinskog područja. Trebao bi to napraviti poljoprivredni 
  inspektor. 
  Gosp. Damir Kupanovac konstatira da država neće sama sebi pisati  
  kazne. 
  Gosp. Željko Macanić navodi da ima dvije obavijesti i osam pitanja.  
  Prva obavijest je da je produžen rok za izgradnju obilaznice na dva  
  mjeseca i otvorenje bi trebalo biti 20.11. Upozorava gradonačelnika i  
  vijećnike o gubitku KG Park-a kao firme i preuzimanju vodovoda od 
  strane Grada Belišća budući dolazi do okrupnjavanja, stvaranja velikih 
  prstenova, a Grad Donji Miholjac ima malu potrošnju vode. 
  Ukoliko doñe do toga doći će i do gubitka radnih mjesta.  
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da službeno nije došla  
  nikakva obavijest od ministarstva za produženje izgradnje obilaznice 
  a u četvrtak dolaze predstavnici izvoñača s kojima će se obići trasa 
  i utvrditi činjenično stanje. Ako obilaznica bude izgrañena do kraja  
  listopada nije ništa strašno, jer ako se čekalo ovako dugo može se  
  i mjesec dana duže. Što se tiče vodovoda ističe da već dvije godine  
  se priča u Vladi o okrupnjavanju vodovodne mreže na području  
  cijele države zbog rentabilnosti ulaganja. Direktorica KG Park-a  
  bila je na razgovoru u uredu gradonačelnika i svi su sa tim upoznati. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević ističe da je taj problem trebalo riješiti prije 
  par godina kada se razgovaralo o udruživanju Slatine, Našica, Belišća 
  i Valpova, no to je onda politički opstruirano. Smatra da je sada kasno 
  za razgovor. 
  Direktorica KG Park-a Dragana Pnjak ističe da je bila na savjetovanju 
  u vezi novog zakona o vodnim uslugama gdje je rečeno da će se  
  oformiti ustanova. U našoj Županiji vodeći je  Vodovod Osijek. Svi  
  vodovodi bi bili podružnice jer nitko nema 500.000 m3 fakturirane vode 
  godišnje. KG Park ima sve preduvjete da bude lider jer je opremljen 

od vodocrpilišta do infrastrukture. Što se tiče struke smatra da smo  
najbolji, no kada je u pitanju politika tu struka nestaje. 

  Gosp. Ivan Knežević postavlja pitanje zašto na potezu Donji Miholjac- 
  Ivanovo neće biti kružnog toga.  
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da nije samo u pitanju 
  kružni tok prema Ivanovu već i izlaz na obilaznicu kod Mihanovićeve 
  ulice. Problem je nakon niza razgovora, dogovora, dopisivanja riješen 
  za izlaz Mihanovićeve ulice. Što se tiče kružnog toga problem je što  
  bi to zaustavilo radove na obilaznici jer se mijenja lokacijska dozvola. 
  Gosp. Damir Kupanovac iznosi da je normalno kako će gosp. Burić 
  lobirati za Grad Belišće maksimalno jer je u Hrvatskim vodama i u  
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  Saboru. Grad Donji Miholjac nema ni jednog saborskog zastupnika 
  koji bi lobirao za D. Miholjac. Vjeruje da u status Donjeg Miholjca u  
  vodoprivredi nitko ne može dirnuti. Što se tiče politike odradili su 
  do sada sve kako su hteli pa će tako i nadalje. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač postavlja pitanje čemu izgradnja 
  modernog vodovoda u Belišću kada Grad Donji Miholjac ima višak  
  vode. Daju se milijuni za iskoristivost kapaciteta od 30%. 
  Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje postavljanja ležećih policajaca 
  u ulici Pavla Radića budući se ne poštuju znakovi i policija ne reagira  
  na promet kamiona i autobusa. 
  Pročelnica gña. Sanja Hatvalić iznosi da je tri puta slala dopis policiji 
  u vezi ulice Pavla Radića, te zamolila pojačan nadzor.  
  Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje da li komunalni redar može u  
  industrijskoj zoni kažnjavati one koji ne poštuju komunalni red.  
  Predsjednik Gradskog vijeća odgovara da je to privatno vlasništvo. 
  Gosp. Željko Macanić moli gradonačelnika da se krene s  
  ishoñenjem dokumentacije za realizaciju vodovoda do Stare Drave. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da je Osječko-baranjska  
  županija donijela odluku o sufinanciranju projektno tehničke  
  dokumentacije 50%. Natječaj će biti objavljen ovih dana. Grad će   
  se javiti na natječaj. 
  Gosp. Željko Macanić napominje da još uvijek nije naplaćen milijun 
  kuna za poslovni prostor Borova, nije naplaćen Twister, kuglana, 
  knjižara od dva najmoprimca i moli pročelnika da to pojasni. 
  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara da se poduzimaju sve 
  mjere kako isto ne bi otišlo u zastaru i da se potraživanja Grada  
  zaštite. Ne može se utjecati na brzinu rada sudova. 
  Gosp. Željko Macanić nadalje spominje naplatu zakupa svim  
  zakupoprimcima isto, a ne kao do sada nekim političkim strankama  
  i udrugama. Moli službu da ode do zgrade gdje je HDZ i mjesni odbor 
  jer krov curi i trebalo bi ga sanirati do zime. 
  Gña. Biserka Mijatović odgovara da su u tijeku još natječaji i da se  
  svi ugovori moraju revidirati do 11 mjeseca što znači da svi prostori 
  idu uz naknadu. 
  Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje direktoru Doroslova da li  
  može zamijeniti kantu od 120 litara u 75 budući su on i supruga  
  ostali sami u kući. 
  Gosp. Daniel Rušanac odgovara da kanta od 80 litara ide za  
  jednočlano domaćinstvo. Ukoliko ovo Vijeće donese drugačiju  
  odluku Doroslov će po toj odluci postupiti. 
  Gosp. Željko Macanić ističe da nije zadovoljan s programskim  
  sadržajem Radia Donji Miholjac jer ovo ljetno nije bilo dobro  
  pokriveno. Moli gosp. Perkovića da ovih dana kada krene kampanja 
  uključi sve stranke u eter budući je već HDZ počeo s kampanjom  
  preko Radia Donji Miholjac. Smatra da bi netko u Gradu trebao voditi 
  protokol jer puno informacija ne izañe van, a grañani trebaju čuti sve 
  informacije. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač smatra da je protokol tehnička stvar 
  za koju se može imenovati osoba iz redova gradske uprave koja će to 
  voditi. Što se tiče Radia Donji Miholjac ističe da se ništa u zadnjih 20  
  godina nije dogañalo na Radiu osim kada je on povukao potez  
  smanjenja radnika. Radio je ušao u predstečajnu nagodbu i povukli  
  su se teški potezi da Radio smanji rashode. Za 40% je smanjeno  



 5

  brojčano stanje radnika na Radiu. Nije zadovoljan situacijom na Radiu 
  ali je povukao neke poteze da se to promijeni. Potezi na Radiu su  
  povučeni i ide se u smjeru financijske konsolidacije. 
  Gosp. Damir Kupanovac konstatira da bi želio ako netko iz njegove 
  stranke doñe u Miholjac otići na Radio i da kaže nekoliko riječi. Isto  
  je to učinio i HDZ.  
  Gña. Anica Sabo smatra da ljudi na Radiu rade puno i ne stignu sve 
  pokriti ukoliko jedan od njih ode na godišnji. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač slaže se s gñom. Sabo i  
  želio bi da na Radiu može raditi još 3 čovjeka no morali su se  
  povući neki potezi za opstanak Radia. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević moli da se struja u industrijskoj zoni riješi  
  što prije. Sugerira da nije u redu kod natječaja koji je raspisan za  
  pašnjake da se traži stanje stoke. Smatra da bi trebao i dalje koristiti 
  pašnjak onaj koji je do sada uredno sve plaćao i to bi trebao biti  
  jedan od kriterija. 
  Gña. Biserka Mijatović pojašnjava da je bio raspisan natječaj za  
  zakup pašnjaka u Radikovcima i Svetom ðurñu koji su još grañevinsko 
  zemljište. Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države jedinice  
  lokalne samouprave više ne raspolažu. Prioritet je dan dosadašnjim  
  zakupnicima uz uvjet ako se netko javi i ponudi veći iznos zakupnine 
  da to prihvate. Osoba iz Svetog ðurña uspjela je u natječaju a osoba 
  iz Radikovaca prihvatila je veći ponuñeni iznos zakupnine.  
  Sve ono grañevinsko zemljište dok se ne privede namjeni može se dati  
  u zakup u svrhu ispaše. 
  Gosp. Ivan Knežević postavlja pitanje zašto se Dječji vrtić iz Donjeg  
  Miholjca nije javio na natječaj za posao u Magadenovcu. Zanima ga  
  tko je to tako odlučio i zašto? Da li postoje kakve sankcije što taj  
  posao nije odrañen? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da će odgovor dobiti od  
  ravnateljice Dječjeg vrtića ili vijećnice Trcović kada bude bila nazočna 
  na sjednici Vijeća. 
  Pročelnica gña. Sanja Hatvalić ističe da subvenciju imaju samo ona  
  djeca koja su s područja Općine Magadenovac. Ukoliko općina ne  
  subvencionira iznos je 1.600 kn po djetetu. 
  Gosp. Damir Kupanovac traži pojašnjenje s prošle sjednice Gradskog 
  vijeća u vezi pogreške u voñenju sjednice jer mu nije bilo dozvoljeno  
  raspravljati po prve dvije točke dnevnog reda. 
  Pročelnica gña. Sanja Hatvalić iznosi da je gosp. Kupanovac potpisao 
  aktiviranje svoje vijećničke dužnosti nakon tragično preminulog  
  vijećnika i u roku 8 dana od dana potpisivanja izjave postaje vijećnik. 
  Nije postojala zapreka da gosp. Kupanovac sudjeluje u raspravi. 
   
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o 
  prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada 
  Donjeg Miholjca za 2015. godinu. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda sa 5 glasova za i 7 glasova protiv nije 
  donesena Odluka o poništenju Javnog natječaja za zakup  
  poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
  području Grada Donjeg  Miholjca za katastarske općine: Donji  
  Miholjac, Sveti ðurañ, Podgajci   Podravski, Rakitovica, Golinci, 
  Miholjački Poreč i Radikovci 
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Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda sa 6 glasova za i 7 glasova protiv  
  nije donesena Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za 
  zakup  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
  području Grada Donjeg Miholjca za k.o. Donji Miholjac, k.o. Sveti 
  ðurañ, k.o. Podgajci Podravski, k.o. Rakitovica i k.o. Golinci. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  ostvarivanju prava na potporu osiguranja usjeva i nasada od mogućih  
  šteta proizvodnji u poljoprivredi na području Grada Donjeg Miholjca u  
  2015. godini. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda donesene su Odluke o dodjeli   
  a) Javnih priznanja Pečat Grada Donjeg Miholjca za 2015. godinu 
   - Migra iz Donjeg Miholjca – jednoglasno 
   - Janez Smrekar iz Donjeg Miholjca – jednoglasno i 
   - Ženska stolnoteniska ekipa Osnovne škole August Harambašić  
      iz Donjeg Miholjca – 3 glasa protiv i 2 glasa suzdržan. 
 
      b) Javnih priznanja Zlatne plakete „Grb Grada Donjeg Miholjca“ za   
      2015. godinu 
   - Zvonko Jović iz Donjeg Miholjca – 2 glasa suzdržan 
   - Mario Milić iz Donjeg Miholjca – jednoglasno i 
   - Siniša Slačanac iz Donjeg Miholjca – jednoglasno. 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o plaći i  
  drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog  
  odnosa. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić, zaključuje rad sjednice 
Gradskog vijeća u 11,50 sati.  
  
  
  
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1.  Vlatko Mikolašević,v.r.  

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
   
  2. Anica Sabo,v.r.  
 
 
 


