IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 05. srpnja
2019. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 18,00
sati.
Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp.
Josipa Lukačevića, KLASA: 021-05/19-01/14, URBROJ: 2115/01-01-19-01 od 11.
lipnja 2019. godine.
Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Tihana Brkić, Zvonimir Falamić, Mijo Šerić,
Josip Lukačević, Dahna Jantoš, Ivan Ott, Dalibor Stanković, Vlatko Mikolašević, Daniel
Rašić, Ivan Knežević i Zvonimir Božić.
Izostanak nisu opravdali: Vedran Aladić, Tomislav Špoljarić, 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, Goran Mataija, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije,
Biserka Mijatović voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i
zaštitu okoliša, Dragana Pnjak, direktorica Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac,
Ivan Pobi direktor Doroslova d.o.o., Domagoj Pavin, voditelj računovodstva u
Doroslovu d.o.o., Jadranka Landup, ravnateljica Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji
Miholjac, Marinela Šmider v.d. ravnateljice Narodne knjižnice Donji Miholjac, Anela
Šovagović direktorica Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne razvojne agencije
Donji Miholjac, 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: Tihana Brkić i Zvonimir Božić.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević otvara 19. sjednicu
Gradskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za
pravovaljano odlučivanje. Postavlja upit za izmjenu ili dopunu dnevnog reda.
Gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje u svezi točke 6. dnevnog reda:
Donošenje Odluke o usvajanju III. izmjena i dopuna Prostornog plana grada Donjeg
Miholjca te navodi da se materijali dobivaju već drugu ili treću sjednicu na samoj
sjednici Vijeća i moli da se ubuduće materijali dostavljaju sukladno Poslovniku
Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca minimalno 5 radnih dana do sjednice Vijeća.
Ugodno je iznenađen da je Miholjački poduzetnički centar stavljen pred kraj dnevnog
reda jer dok je bio direktor gosp. Poslon bilo je pri vrhu.
Pročelnica gđa. Sanja Hatvalić iznosi da je bilo dilema da li da se stavi na dnevni
red III. izmjena i dopuna Prostornog plana budući nije stiglo prethodno mišljenja
Zavoda za prostorno uređenje i nisu bili sigurni da li će biti dostavljeno ili ne. Ovo je
završna faza donošenja odluke. To je procedura koja traje od 3 mjeseca i ovo je samo
završno ono što je bio postupak od donošenja odluke da se pokreću izmjene i dopune
prostornog plana, bio je javni uvid, bilo je na stranici završno izvješće i na stranicama
Ministarstva graditeljstva sve objavljeno, ovo je samo zaključak onoga što je doneseno
prije 3-4 mjeseca da ide u postupak. Pozitivno mišljenje je došlo do sjednice pa je
Prostorni plan dostavljen u materijalima za ovu sjednicu. Da prethodna suglasnost nije
stigla skinuli bi tu točku s dnevnog reda. Prostorni plan treba ići što prije jer investitori
pitaju i zovu budući ih čekaju građevinske dozvole.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević navodi da se u točki 16. b)
dogodila greška, treba glasiti Donošenje prethodne suglasnosti za izradu projekta te
ima dopunu dnevnog reda s točkom 21. koja glasi: Davanje suglasnosti
gradonačelniku za sudjelovanje u elektroničkoj dražbi za prodaju nekretnine do iznosa
osiguranog u proračunu za 2019. godinu.
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Budući nije bilo drugih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda,
predsjednik Gradskog vijeća daje predloženi dnevni red sa izmjenama na glasovanje.
Konstatira nakon provedenog glasovanja, da je jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI

R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice Gradskog
vijeća Grada Donjeg Miholjca.
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika
3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 01. siječnja do
31. prosinca 2018. godine.
IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija
4. Donošenje Zaključka povodom izlaganja prezentacije
tvrtke „Doroslov“ d.o.o. Donji Miholjac
IZVJESTITELJ: Ivan Pobi
5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova
b) Opće uvjete usluge parkiranja uređenim javnim površinama
c) Opće uvjete usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada,
d) Opće uvjete usluge javnih tržnica na malo,
e) Opće uvjete isporuke komunalne usluge grobljanskih usluga
6. Donošenje Odluke o usvajanju III. izmjena i dopuna prostornog
plana grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić
7. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala za
Miholjački vodovod d.o.o. Donji Miholjac
IZVJESTITELJI: Dragana Pnjak i Sanja Hatvalić
8. Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Donji Miholjac
IZVJESTITELJ: Dragana Pnjak
9. Donošenje Odluke o komunalnom redu
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić
10. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović
11. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa
za civilnu zaštitu grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač
12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova
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Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda
IZVJESTITELJI: Sanja Hatvalić i Predsjednik povjerenstva za
izbor i imenovanja
13. Donošenje:
a) Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
za područje grada Donjeg Miholjca
b) Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
za ribnjake za područje grada Donjeg Miholjca
c) Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
za područje grada Donjeg Miholjca
d) Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za uvođenje u
posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske za područje grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović i predsjednik Povjerenstva
za izbor i imenovanja
14. Donošenje Zaključka povodom razmatranja financijskog
izvještaja i izvješća neovisnog revizora za 2018. godinu za
Miholjački vodovod d.o.o. Donji Miholjac
IZVJESTITELJ: Dragana Pnjak
15. Donošenje Zaključka povodom razmatranja godišnjeg izvješća
o radu Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne razvojne
agencije d.o.o. za 2018. godinu
IZVJESTITELJ: Anela Šovagović
16. Donošenje:
a) Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu Dječjeg
vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac
b) Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za izradu
projekta za izgradnju dječjeg vrtića u Rakitovici
IZVJESTITELJ: Jadranka Landup
17. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na
izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice Grada Donjeg
Miholjca
IZVJESTITELJI: Sanja Hatvalić i Marinela Šmider
18. Podnošenje izvješća o ostvarivanju Programa korištenja
sredstava od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Sanja Hatvalić
19. Podnošenje izvješća o Programu gradnje komunalne
infrastrukture
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić
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20. Podnošenje izvješća o Programu održavanja komunalne
infrastrukture
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić
21. Davanje suglasnosti gradonačelniku za sudjelovanje
u elektroničkoj dražbi za prodaju nekretnine do iznosa
osiguranog u proračunu za 2019. godinu
IZVJESTITELJ: Goran Aladić
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA.
Točka 1.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz
zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca,
bez rasprave.

Točka 2.

Pod točkom 2. dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip
Lukačević zahvaljuje gradonačelniku Grada Donjeg Miholjca što je
prihvatio inicijativu Hrvatske demokratske zajednice da se svim
osnovnoškolcima osiguraju besplatni radni materijali kako bi roditelji i
djeca mogli bezbrižno dočekati novu školsku godinu.
Gđa. Dahna Jantoš postavlja pitanje zašto je kružni tok uređivao gosp.
Fuderer iz Valpova i zašto nisu angažirani domaći obrtnici s
donjomiholjačkog područja te koliko je uređenje koštalo?
Gosp. Ivan Pobi odgovara da osim gosp. Matasića nema saznanja
da se netko drugi bavi uređenjem zelenih površina, a osim kružnog
toka uređeni su grmovi i stabla u srednjem parku što se sve nalazi
u istom računu koji će dostaviti na slijedeću sjednicu Gradskog vijeća.
Gđa. Dahna Jantoš odgovara da se gosp. Milić iz Miholjačkog Poreča
bavi uređenjem zelenih površina.
Gosp. Ivan Pobi iznosi da nije imao takva saznanja jer zna da se bavi
isključivo proizvodnjom ruža i ostalog cvijeća.
Gđa. Dahna Jantoš postavlja pitanje tko je uredio kružni tok kod crkve
i koliko je to koštalo?
Gosp. Ivan Pobi odgovara da su cvijeće naručili po komadu iz
Miholjačkog Poreča, a sadnju je preko Turističke zajednice obavila gđa.
Marinela Balind. Ističe da pokušava sve obaviti što povoljnije te da se
nije nikome nastojalo pogodovati.
Gosp. Zvonimir Božić daje kritiku predsjedniku Gradskog vijeća zbog
dugog perioda neodržavanja sjednica Gradskog vijeća te se sada
skupilo previše točaka dnevnog reda. Smatra da je bolje imati kraće i
češće sjednice Gradskog vijeća. Postavlja pitanje dolaska kanti za otpad
u sva domaćinstva na području Grada Donjeg Miholjca. Postavlja pitanje
žalbe Daria Kinjerovca koji mora za svoju izgrađenu nadstrešnicu u svom
dvorištu platiti 25 kn/m3 komunalnog doprinosa. Postavlja pitanje
dovođenja vodovodne infrastrukture na Staru Dravu. Na kraju osvrće se
na problem zaprašivanja komaraca koji ubija osim komaraca i ostale
zaprašivače kao i pčele što nikako nije dobro. Smatra da bi se trebalo
iznaći neko drugo rješenje koje bi pomoglo građanima a pčele i ostale
zaprašivače sačuvalo od pogibije.
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić odgovara da bi kante za smeće
trebale stići u rujnu. Ne zna da li će stizati parcijalno ili sve odjednom
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Fond provodi postupak nabave i nakon toga će kante biti dostavljene u
Grad Donji Miholjac. Za žalbu gosp. Daria Kinjerovca prvi puta čuje te
moli pročelnicu da pojasni pitanje.
Gđa. Sanja Hatvalić iznosi da se komunalni doprinos naplaćuje
na temelju podataka koje dostavlja Ured za graditeljstvo.
Gosp. Kinjeravac dobio je rješenje temeljeno na Zakonu i Odluci o
komunalnom doprinosu Grada Donjeg Miholjca. On se na to rješenje
žalio i dobio je odbijenu žalbu od II. stupanjskog tijela da je rješenje
Grada Donjeg Miholjca utemeljeno na zakonu i odluci. Komunalnim
doprinosom se financira izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture.
Zakonska je obveza uvesti komunalni doprinos što Grad i čini. Ukoliko
se ne uvede komunalni doprinos nema održavanja cesta, nogostupa,
javnih površina, javne rasvjete…
Gđa. Dahna Jantoš iznosi da se zakon odnosi na sve i svi moraju platiti.
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić navodi dalje da što se tiče vodovodne
infrastrukture prema Staroj Dravi kreće se dalje i biti će ove godine
dovršena. Iznosi da je 16. srpnja otvaranje ponuda i odabir izvođača
radova i nakon toga se kreće u izvođenje radova. Po pitanju komaraca
i zaprašivanju održan je sastanak kod župana Osječko-baranjske
županije na kojem je dogovorena izrada zajedničkog elaborata u kojem
će biti navedeno kako i u koje vrijeme će se vršiti tretiranje komaraca te
održati edukacije građana kako spriječiti razmnožavanje komaraca.
Gosp. Vlatko Mikolašević moli gradonačelnika da se pokosi igralište kod
policije gdje je sada trenutno smješten dječji vrtić jer djeca izlaze van na
igru.
Gđa. Jadranka Landup navodi da ima vrlo malo djece sada u vrtiću
te da po ovoj vrućini ne idu van jer ima i komaraca te štite djecu od
neprimjerenih uvjeta. U zgradi INA-e imaju klimatiziran prostor gdje
djeca obitavaju. Provedena je anketa među roditeljima i 98% se izjasnilo
da vrtić u kolovozu ne treba raditi što će se iskoristiti za preseljenje
istog u stari adaptirani objekt. Djelatnici će raditi i iskoristiti to vrijeme
kada nema djece za uređenje vrtića.
Gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje košnje trave u gradu i
prigradskim naseljima, grobljima, te općenito uređenje javnih površina
koje nije na razini na kojoj treba biti. Postavlja pitanje uređenja kružnog
toka kod crkve koji je doveo sigurnost prometa na veliku razinu no
kvaliteta izvedbe samog kružnog toka je upitna jer već kockice ispadaju
a za vrijeme jačeg pljuska pijesak se slijeva na cestu i sama sigurnost
prometa dolazi u pitanje, a i ružno je za vidjeti. Isto se odnosi i na kružni
tok na ulazu u Donji Miholjac gdje probija korov na sve strane. U ostalim
naseljima, Valpovo, Belišće, Slatina, Virovitica svi kružni tokovi su
lijepo održavani. Postavlja pitanje izgradnje javne rasvjete na kružnom
toku prema Rakitovici.
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić iznosi da se na svim ulazima u naselje
radi na izgradnji javne rasvjete.
Gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje košnje trave na ulazu iz
Svetog Đurđa bankine uz cestu. Postavlja pitanje davanja u zakup
poslovnih prostora u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca. Prostori su
prazni i ružni. U kojoj fazi je izgradnja mrtvačnice na groblju Sv. Križa,
projekt obnove perivoja i parka, te energetska obnova zgrade kuglane?
Ističe da je Grad Đakovo uspio vratiti Agenciju za plaćanje u poljoprivredi
u sam grad te bi i Grad Donji Miholjac trebao pokrenuti tu inicijativu
prema Ministarstvu. Iznosi nadalje da je zadnji natječaj za potpore u
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poljoprivredi bio raspisan u prosincu te je bilo rečeno da će se ove godine
ranije raspisati natječaj. Pola godine je prošlo i naredna dva mjeseca su
godišnji te natječaj opet neće biti raspisan do zime. Pita da li još uvijek
braniteljske udruge podnose zahtjeve za promjenu naziva ulica u ulicu
hrvatskih branitelja ili 107. brigade ili je to bilo vezano samo uz prošli
mandat?
Gosp. Ivan Pobi odgovara da je što se tiče košenja trave i uređenja
grobalja u dogovoru s Gradom Donjim Miholjcem, napravljen plan od
mililjun kuna u koji ulazi i zimska služba i u koji ulazi održavanje zelenih
površina.
U planu je jednom mjesečno košnja, a ove godine je puno kiše te trava
puno brže raste. Sada se kosi dva puta mjesečno. Glavni problem
tvrtke je oprema koja je stara i brzo se kvari. U dane 24., 25. i 27.
lipnja palo je puno kiše i trava je brzo rasla. Potrebno je napraviti plan
košnje na jedan puta tjedno. Što se tiče kružnih tokova, isto tako
potrebno je pojačati uređenje, jer trava raste. Na kružne tokove stavljeno
je platno no i kroz njega trava raste. Kod kružnog toka kod crkve potrebno
je izvaditi svu zemlju i staviti novu jer je ova puna kamenja i nije dobra
za cvijeće. Ako će se Grad držati jako, jako čisto za to je potrebno puno
novaca.
Gosp. Ivan Ott napušta rad sjednice u 18,59 sati.
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić iznosi da se za ispadanje kockica
kod kružnog toka mora uputiti reklamacija izvođaču radova da
dođu i saniraju problem. Javna rasvjeta na zaobilaznici je u fazi
projektiranja. Problem je bio što to zemljište na kojem je napravljena
zaobilaznica još nije pripisano Hrvatskim cestama i to će se uskoro
riješiti. Sam ulaz u Donji Miholjac sa zaobilaznice iz pravca Svetog
Đurđa pripada Hrvatskim cestama i one to trebaju održavati.
Gosp. Ivan Ott dolazi na sjednicu u 19,02 sati.
Nadalje, što se tiče praznih poslovnih prostora u vlasništvu Grada ostao
je jedan od bivše mesnice za koji je raspisan natječaj i javila se jedna
tvrtka zainteresirana ući u taj prostor. Procedura je u tijeku. Za
mrtvačnicu je raspisana javna nabava za dobavljača. Budući da je
najniža ponuda bila veća za 230.000,00 kn nego je bila cijena u
troškovniku poništen je natječaj te se ide s novom procijenjenom
vrijednošću nabave i novim natječajem. Energetska obnova
zgrade kuglane kreće idući tjedan. Ističe da je potrebno svakako dovesti
Agenciju za plaćanje u poljoprivredi u Donji Miholjac te će gradska
uprava uputiti dopis za povrat iste u Donji Miholjac. Što se tiče natječaja
za poljoprivredne potpore dokumentacija je poslana na odobrenje u
Zagreb i čim se vrati Grad raspisuje natječaj. Nadalje slaže se s
promjenom naziva ulice i to jednog dijela Kolodvorske ulice u Ulicu
hrvatskih branitelja i to je njegovo osobno mišljenje. Kad se razmotre
sve opcije prijedlog će biti dostavljen Gradskom vijeću na odluku.
Zamjenik gradonačelnika, gosp. Tomislav Brusač iznosi da takva
promjena zahtjeva od građana financijski izdatak jer moraju mijenjati
sve dokumente. Predložio je braniteljima manju ulicu, no oni se s tim
prijedlogom ne slažu. Također je predložio da se preimenuje park
Matice hrvatske u park Hrvatskih branitelja što ne bi kod građana
zahtijevalo promjenu dokumenata. Poziva vijećnike da daju svoje
prijedloge i ako se branitelji slože može se krenuti u proceduru.
Gosp. Daniel Rašić ukazuje na problem zgrade u centru grada gdje je
bio „Tomato“ s koje ispadaju cigle te su prijetnja građanima.
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Gđa. Sanja Hatvalić odgovara da Grad može reagirati samo na onaj
dio koji se odnosi na javnu površinu. Zgrada ima 3 suvlasnika od kojih
je jedan gradonačelnik Grada Valpova. Grad je nekoliko puta slao
rješenja na koja su redovito stizale žalbe. Vlasnici reagiraju samo
interventno po nalogu Grada i ništa više ne popravljaju.
Gosp. Daniel Rašić moli da se po tom pitanju nešto poduzme.
Gosp. Ivan Knežević iznosi rješenje problema zgrade „Tomato“ i to
da gradonačelnik da nalog za postavljanje skele, zaštitne ograde i
isto se fakturira vlasnicima na dnevnoj bazi. Nakon 6 mjeseci ukoliko
ne plate utužiti potraživanja i postati vlasnikom zgrade.
Gđa. Sanja Hatvalić pojašnjava da grad izdaje rješenje o upravnom
postupku putem komunalnog redara i ako po tom rješenju ne postupe
ide optužni prijedlog na prekršajni sud. Obično postupe po rješenju.
Gosp. Ivan Knežević postavlja pitanje dokle se stiglo sa izgradnjom
Srednje škole u Donjem Miholjcu. Postavlja pitanje da li je Grad
suvlasnik zgrade na Trgu A.Starčevića 3. gdje je bilo bivše Borovo
jer i ta zgrada predstavlja opasnost za prolaznike. Da li je država
vlasnik dvorca ili je dvorac u vlasništvu Grada?
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić iznosi da izgradnja Srednje škole
u Donjem Miholjcu nije upitna i ne zna što se još čeka. U kontaktu
je s županom Anušićem te je iz Županije upućen dopis za Srednju
školu u ministarstvo i čeka se odgovor.
Gosp. Ivan Knežević iznosi da ne bi želio da taj projekt dočeka opet
nove izbore i HDZ izgubi te se Srednja škola ne izgradi.
Gosp. Nenad Perić iznosi da su iz Županije zatražili podatke o trošku
opreme što je sve u petak poslano i oni su nakon toga rekli da su svi
sada potrebni podaci prikupljeni i poslani u Ministarstvo.
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara da zgrada na Trgu A.
Starčevića 3. nije u suvlasništvu Grada Donjeg Miholjca već države
i fizičke osobe.
Dvorac je u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca.
Gosp. Ivan Knežević iznosi da je Grad Donji Miholjac nekad izgledao
urednije dok je isti održavao gosp. Matasić kada nije bilo toliko
sredstava u proračunu. Danas ima sredstava, a Grad izgleda neuredno,
nepokošeno, neodržavano.
Zamjenik gradonačelnika gosp. Tomislav Brusač slaže se sa gosp.
Kneževićem i iznosi da je potrebno zaposliti jednog vrtlara kao stručnu
osobu za održavanje parkova. Gosp. Matasić je bio upitan za to radno
mjesto u Doroslovu i nije pristao.
Gosp. Ivan Knežević navodi da mu nije jasno kako komunalna služba
nema svoju proizvodnju, neki rasadnik ili plastenik u kojem uzgaja
cvijeće za potrebe Grada. Svagdje je to isplativo samo u Donjem
Miholjcu nije. Doroslov kupuje malč a mogao bi ga sam praviti i staviti
na kružne tokove. Smatra da Doroslov ima dobru lokaciju i sve
pretpostavke za dobar rad.
Gđa. Dahna Jantoš moli sve nazočne da se krene dalje s točkama
dnevnog reda.
Točka 3.

Pod točkom 3. dnevnog reda sa dva glasa protiv donesen je Godišnji
izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
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Točka 4.

Pod točkom 4. dnevnog reda sa četiri glasa suzdržan donesen je
Zaključak o prihvaćanju prezentacije tvrtke „Doroslov“ d.o.o. Donji
Miholjac.

Točka 5.

Pod točkom 5. dnevnog reda
a) sa dva glasa suzdržan donesen je Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova
b) jednoglasno je donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama s
izmjenom u čl. 21. Općih uvjeta da se vrijeme čekanja do naplate
kazne pomjeri sa 5 minuta na 15 minuta
c) s jednim glasom suzdržan i 11 protiv nije prihvaćen zahtjev za
davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluga sakupljanja,
odvoza i odlaganja komunalnog otpada iz razloga što su uvjeti
propisani Zakonom o održivom gospodarenju otpadom a ne
Zakonom o komunalnom gospodarstvu
d) jednoglasno je donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na opće uvjete usluge javnih tržnica na malo
e) s jednim glasom suzdržan i 11 protiv nije prihvaćen zahtjev za
davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne
usluge grobljanskih usluga jer to nije komunalna djelatnost.

Točka 6.

Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
usvajanju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Donjeg Miholjca.

Točka 7.

Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
povećanju temeljnog kapitala za Miholjački vodovod d.o.o. Donji
Miholjac.
Gđa. Tihana Brkić napušta rad sjednice u 21,23 sati.

Točka 8.

Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o zaštiti
izvorišta Donji Miholjac.

Točka 9.

Pod točkom 9. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesena je
Odluka o komunalnom redu.

Točka 10.

Pod točkom 10. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina.

Točka 11.

Pod točkom 11. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu Grada
Donjeg Miholjca.

Točka 12.

Pod točkom 12. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesena
je Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i to: Dragan Kopić, predsjednik,
Zorislav Vidaković, član, Daniel Rašić, član, Željka Vrbanić, članica,
Goran Babić, član, Nenad Perić, član i Vlatko Mikolašević, član.

Točka 13.

Pod točkom 13. dnevnog reda
a) odbijen je prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja za donošenje
Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zakup
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poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za
područje grada Donjeg Miholjca s jednim glasom suzdržan i jednim
glasom protiv, te prihvaćen prijedlog gosp. Ivana Otta s jednim
glasom suzdržan i jednim glasom protiv i to: gđa. Biserka Mijatović,
predstavnica pravne struke, gosp. Dinko Mikičić, predstavnik
geodetske struke, gosp. Vlatko Mikolašević, predstavnik agronomske
struke i ispred Gradskog vijeća gosp. Tomislav Špoljarić i gosp. Josip
Lukačević.
b) s jednim glasom suzdržan usvojen je prijedlog Povjerenstva za izbor
i imenovanja za donošenje Rješenja o imenovanju članova
Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za ribnjake za područje grada Donjeg Miholjca i
to: gđa. Sanja Hatvalić i gosp. Dalibor Stanković a preostale članove
(dva predstavnika Ministarstva poljoprivrede i jednog predstavnika
Ministarstva nadležnog za akvakulturu) predlaže Ministarstvo.
c) odbijen je prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja za donošenje
Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za
područje grada Donjeg Miholjca sa dva glasa za i jednim glasom
protiv, te prihvaćen prijedlog gosp. Ivana Otta s jednim glasom protiv
i jednim glasom suzdržan i to: gđa. Biserka Mijatović, predstavnica
pravne struke, gosp. Dinko Mikičić, predstavnik geodetske struke,
gosp. Dragan Kopić, predstavnik agronomske struke i dva
predstavnika Gradskog vijeća na čijem se području zemljište nalazi
gosp. Nenad Perić i gosp. Vlatko Mikolašević.
d) odbijen je prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja za donošenje
Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za uvođenje u posjed
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za
područje grada Donjeg Miholjca sa jednim glasom za i dva glasa
suzdržan, te prihvaćen prijedlog gosp. Ivana Otta sa dva glasa protiv
i jednim glasom suzdržan i to: gđa. Biserka Mijatović, predstavnica
pravne struke, gosp. Dinko Mikičić predstavnik geodetske struke,
gosp. Daniel Rašić predstavnik agronomske struke.
Točka 14.

Pod točkom 14. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o
prihvaćanju financijskog izvještaja i izvješća neovisnog revizora za
2018. godinu za Miholjački vodovod d.o.o. Donji Miholjac.

Točka 15.

Pod točkom 15. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesen je
Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu Miholjačkog
poduzetničkog centra, Lokalne razvojne agencije d.o.o. za 2018.
godinu.

Točka 16.

Pod točkom 16. dnevnog reda
a) jednoglasno je donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac
b) jednoglasno je donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
za izradu projekta za izgradnju dječjeg vrtića u Rakitovici

Točka 17.

Pod točkom 17. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o
davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Narodne
knjižnice Grada Donjeg Miholjca.
Gosp. Mijo Šerić napušta rad sjednice u 23,04 sati.
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Točka 18.

Pod točkom 18. dnevnog reda sa dva glasa protiv prihvaćeno je Izvješće
o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2018. godine.

Točka 19.

Pod točkom 19. dnevnog reda s jednim glasom protiv prihvaćeno je
Izvješće o Programu gradnje komunalne infrastrukture.

Točka 20.

Pod točkom 20. dnevnog reda sa jednim glasom protiv prihvaćeno je
Izvješće o Programu održavanja komunalne infrastrukture.

Točka 21.

Pod točkom 21. dnevnog reda s jednim glasom protiv i jednim glasom
suzdržan dana je suglasnost gradonačelniku za sudjelovanje u
elektroničkoj dražbi za prodaju nekretnina do iznosa osiguranog
u proračunu za 2019. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 23,20 sati.
ZAPISNIČAR:
Silvija Stojić,v.r.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Tihana Brkić,v.r.
2. Zvonimir Božić,v.r.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Lukačević,v.r.

