IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 23. rujna 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: 021-05/19-01/15, URBROJ: 2115/01-01-19-01 od 12.
rujna 2019. godine.
Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Tihana Brkić, Zvonimir
Falamić, Tomislav Špoljarić, Mijo Šerić, Josip Lukačević, Ivan Ott, Dalibor Stanković,
Vlatko Mikolašević, Ivan Knežević i Zvonimir Božić.
Izostanak je opravdao gosp. Daniel Rašić.
Izostanak nije opravdao gosp. Darko Mikić i gđa. Dahna Jantoš.
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, Dragana Pnjak, direktorica
Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji Miholjac, Dražen Trcović, predsjednik Gradskog
ogranka HDZ-a, 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: Zvonimir Falamić i Dahna Jantoš.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević otvara 20. 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. Konstatira nakon provedenog glasovanja,
da je jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI

R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog
vijeća Grada Donjeg Miholjca.
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika
3. Donošenje Izvještaja o izvršenju proračuna
Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 01. siječnja do
30. lipnja 2019. godine.
IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija
4. Donošenje I. izmjene i dopune Plana proračuna Grada
Donjeg Miholjca za 2019. godinu.
IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija
5. Donošenje:
a) Odluke o I. izmjeni financijskog plana u predškolskom
odgoju Grada Donjeg Miholjca za 2019. godinu
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b) Odluke o I. izmjeni financijskog plana Programa u
kulturi i javnih potreba u kulturi Grada Donjeg Miholjca
za 2019. godinu.
IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija
6. Donošenje Programa potpora poljoprivredi u ruralnom razvoju
na području grada Donjeg Miholjca za 2019. godinu
IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović
7. Donošenje:
a) Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Donjeg Miholjca
Zlatne plakete „GRB GRADA DONJEG MIHOLJCA“
b) Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Donjeg Miholjca
Pečat Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Tomislav Brusač
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA.
Točka 1.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika
sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca

Točka 2.

Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Josip Lukačević pita do koje faze
se došlo s izgradnjom autobusnih stajališta u mjestu Miholjački Poreč
kao i u ostalim naseljima na području Grada Donjeg Miholjca.
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi da je potrebno vidjeti sa
Hrvatskim cestama eventualno pomjeranje autobusnih stajališta i ako
ne bude većih zahvata potrebno je naručiti samo kućice što je rješivo
u nekoliko tjedana ovisno o dobavljaču.
Gosp. Zvonimir Božić postavlja pitanje nabave i podjele kanti za smeće
građanima Donjeg Miholjca i okolice jer je bilo rečeno da će biti krajem
mjeseca rujna dostavljeno. Da li se može izbjeći prolazak kamiona s
opasnim otpadom kroz centar Grada izgradnjom ceste do granice kao
nastavak na obilaznicu? Tko je i zašto otkazao koncert Miroslava Škore?
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara da će nazvati Fond i pitati
što se događa s nabavom kanti. Što se tiče kamionskog prijevoza uvijek
ga je bilo i uvijek će ga biti jedino će se preusmjeriti i neće prolaziti kroz
Kolodvorsku ulicu kad bude bila zatvorena i napravljena šetnica.
Gđa. Dahna Jantoš dolazi na sjednicu u 17,12 sati.
Gosp. Zvonimir Božić iznosi da je nekad bilo razmišljanje put obilaznice
preko ribnjaka jer je na tom potezu išla željeznica i postoje temelji.
Potrebno je vidjeti što je bitno za Grad Donji Miholjac. Iznosi da su
ceste u vrlo lošem stanju i pita se gdje odlazi novci od poreznih
obveznika? Konstatira da do Osijeka sa svim zabranama treba sat i
pol vremena a prije se moglo za 45 minuta stići u grad.
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara da je potvrđeno
projektiranje od Moslavine prema Donjem Miholjcu i vjeruje čim bude
gotova obilaznica oko Petrijevaca da će se ići sa ovom cestom.
Uz cestu bi se odmah projektirala i biciklistička staza. Što se tiče
otkazanog koncerta iznosi da je potpisan ugovor o koncertu dok se
još nije kandidirao za predsjednika i ne želi da se najavljeni koncert
pretvori u predizborni skup. Smatra da to ne bi bilo primjereno za
Dan grada.
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Gosp. Vlatko Mikolašević čestita gosp. Zrinku Miličiću na osvojenom
prvom mjestu na državnom takmičenju za najboljeg orača i zahvaljuje
gradonačelniku na danoj potpori kao i članovima udruge orača. Predlaže
prenošenje sjednica Gradskog vijeća, ne konkretno cijele sjednice, na
Radiu Donji Miholjac, nego samo vijećnička pitanja i druge važne odluke
kao što je donošenje proračuna, strateških planova i programa. Postavlja
pitanje spornog zemljišta s Općinom Viljevo jer su počeli naplaćivati
zakupninu i korisnici koji su ranije plaćali Gradu Donjem Miholjcu sada
plaćaju Općini Viljevo. Smatra da je to ozbiljan novac za proračun Grada.
Iznosi da se gosp. Miroslav Škoro kandidirao puno ranije i da se njegov
nastup mogao ranije otkazati.
Gosp. Vedran Aladić moli da se iznesu činjenice a ne prejudicirati o
utjecajima raznim utjecajima bez dokaza.
Gđa. Dahna Jantoš iznosi da HDZ nije niti dogovarao koncert s gosp.
Škorom a niti ga je otkazao i nema na to nikakav utjecaj ili bilo kakve
veze s otkazivanjem koncerta.
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić pojašnjava vijećniku gosp.
Mikolaševiću da je bio u Ministarstvu u svezi ugovora sa zakupcima
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i da su neke stvari
ministricu zapanjile te se pronašli dokumenti koji nisu trebali postojati
kao dokaz da Viljevo ima pravo na to zemljište. Ministarstvo će se
službeno obratiti Državnoj geodetskoj upravi i zatražiti uvid u
promjene vezano uz određenu zemlju od 2001. godine od kada je
vidljivo da je Donji Miholjac dobio pravo naplate potraživanja. U
pripremi je dopis novoj ministrici poljoprivrede da se požuri s procedurom
jer Grad Donji Miholjac ne želi odustati od te naknade. Što se tiče
koncerta priznaje da je kasno reagirao jer je mislio da neće biti prelaska
u politički skup no na nekoliko zadnjih koncerata to se dogodilo, te nije
želio na proslavu Dana grada imati politički skup. Nije bilo nikakvih
pritisaka od strane koalicijskih partnera nego njegova osobna odluka.
Prezentacija sjednica Gradskog vijeća može se prenositi preko Radia
Donji Miholjac u cijelosti jer se sjednice snimaju.
Gosp. Vlatko Mikolašević iznosi ako nije moguće sjednicu prenositi u
realnom vremenu neka se snimi i kasnije prezentira građanima.
Gosp. Vedran Aladić postavlja pitanje dokle se došlo sa izgradnjom
Srednje škole u Donjem Miholjcu?
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić ispričava se što sporazum iz
Ministarstva znanosti i obrazovanja nije dostavljen jer je stigao tek u
petak. Bitna stavka sporazuma je prijedlog da Ministarstvo pokriva 80%,
Županija 10% a Grad Donji Miholjac 10%. Početak izgradnje škole bio bi
2020. godine a završetak do 31. ožujka 2022. godine. Iznos može biti
veći ili manji od 65.000.000,00 kn. Razgovarat će se sa Županijom da
preuzme manji postotak. Nositelj je Ministarstvo koje će slati građevinske
situacije i zahtjeve za uplatu sredstava.
Gosp. Vedran Aladić pita da li to znači da s datumom potpisivanja
sporazuma ide i savjetovanje 15 dana i nakon toga javna nabava?
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara da nakon potpisivanja
sporazuma prvo sve ide na sjednicu Vlade i kada oni odobre zaduženja
po godinama ide savjetovanje s javnošću koje traje 2-3 tjedna ili 15 dana
i nakon toga se raspisuje javna nabava koja traje dva i pol mjeseca jer
se radi o velikoj investiciji za koju se može prijaviti bilo tvrtka iz Europske
unije. Ukoliko sve bude u redu do kraja godine znati će se nositelj radova
i svi podizvođači.
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Gđa. Sanja Hatvalić iznosi ukoliko ne bude bilo žalbi ili ponavljanja
natječaja.
Zamjenik gradonačelnika, gosp. Tomislav Brusač ističe da je za cjelovito
prenošenje sjednica preko Radia Donji Miholjac jer kod skraćivanja mogu
se neke stvari pogrešno protumačiti. Predlaže da se sve sjednice koje su
snimane stave na web stranicu Grada.
Gđa. Sanja Hatvalić upozorava to nije moguće jer server ne može
podnijeti kao ni domena.
Zamjenik gradonačelnika gosp. Tomislav Brusač iznosi da se može
tehnički odraditi kako bi građani putem web-a mogli poslušati sjednice
Vijeća.
Gosp. Vlatko Mikolašević iznosi da je više za virovitički način gdje su
stavljeni samo pitanja i odgovori vijećnika i prenosi se samo bitno kao
što je proračun. Misli da ljude neće zanimati puno stvari ali bi trebalo
staviti na Radio neki prostor za sjednice Vijeća. Virovitica također i
ima prijenos uživo.
Zamjenik gradonačelnika gosp. Tomislav Brusač podržava prijedlog i
iznaći će način kako sve tehnički riješiti.
Gosp. Dalibor Stanković pita u kojoj su fazi radovi na izgradnji
svlačionice u Svetom Đurđu. Prošlo je 5 godina od poplave i to još
nije sanirano a NK Sveti Đurađ je drastično zbog toga pao na rang
listi.
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić iznosi da je bio raspisan javni
natječaj za izvođača radova i ponuđen je veći iznos od projektantskog
a budući nisu predviđeni iznosi morati će se poništiti natječaj i raspisati
novi.
Gosp. Dalibor Stanković pita da li će doći opet do novog natječaja ako
i na ovom se pojave firme koje će napuhati cijene u nebo?
Zamjenik gradonačelnika gosp. Tomislav Brusač iznosi da je javna
nabava propisana i planira se prema troškovnicima koje su napravili
inženjeri po projektu. U ovom slučaju ponuda je bila veća od planirane
po troškovnika i nabava se morala poništiti. Takva je procedura i Grad
mora raditi po zakonu.
Gđa. Dahna Jantoš iznosi da joj je žao što danas nije prisutan gosp. Pobi
na sjednici budući je samo njoj dostavio specifikaciju uređenja kružnog
toka prema Rakitovici, te traži točan broj sadnica i zašto je iznos toliko
velik?
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić iznosi da su njemu svi iznosi uvijek
veliki.
Gđa. Dahna Jantoš želi pohvaliti gosp. Pobija i poduzeće Doroslov za
prijedlog održavanja grobalja za ljude koji ne žive u Donjem Miholjcu a
bližnji su im ovdje sahranjeni. Ističe da nije stručnjak za zaštitu
životinja i moli ako se može izmjestiti gnijezdo rode na groblju Svetog
Križa nekih 20 metara izvan groblja.
Gđa. Sanja Hatvalić iznosi da je to u nadležnosti Ministarstva kulture
i jedinica lokalne samouprave mora se obratiti njima sa zahtjevom
za izmještanje na koji će oni izdati rješenje da li se odobrava i pod
kojim uvjetima ili se ne odobrava.
Gosp. Vedran Aladić podržava komentar gosp. Stankovića za izgradnju
svlačionica u Svetom Đurđu jer se sport u selu gubi zbog toga.
Zamjenik gradonačelnika, gosp. Tomislav Brusač pohvaljuje inicijativu
izmještanja gnijezda rode no isto u napravili u Belišću i nikada se
rode više nisu vratile na to mjesto. Treba pitati struku koja će pojasniti
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što se treba učiniti.
Gđa. Dahna Jantoš iznosi da svaki dan tamo prolazi i u gnijezdu je
ove godine bilo 3 mlade rode koje stalno obavljaju nuždu i mora se
dobro paziti kad se prolazi stazom a i po grobovima ostaje neizbrisivi
trag.
Gosp. Zvonimir Falamić postavlja pitanje u kojoj je fazi izgradnja
parkirališta kod groblja u Rakitovici? Da li će biti obnova Mjesnog
doma u Rakitovici? U kojoj je fazi izgradnja dječjeg vrtića u Rakitovici?
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić odgovara da je za parking kod
groblja u Rakitovici potpisan ugovor sa izvođačem radova. To je isti
izvođač kao i za Golince i po završetku u Golincima odmah će početi
raditi u Rakitovici.
Gđa. Sanja Hatvalić iznosi da je rok za izvođenje radova 60 dana po
ugovoru.
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić iznosi da što se tiče izgradnje
mjesnog doma nije se prošlo na natječaju za sredstva i svakako će se
uvrstiti u proračun za iduću godinu. Za dječji vrtić pripremljen je javni
poziv.
Gđa. Sanja Hatvalić iznosi da je objavljena objava zainteresiranim
građanima u vezi prodaje nekretnina.
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić iznosi da zemljište mora odgovarati
minimalnom kvadraturom za broj djece koji se planira u Rakitovici i
nakon toga bi se krenulo žurno s projektiranjem zgrade. Iduće godine bi
išla sredstva za izgradnju dječjih vrtića tako da se mora požuriti kako bi
uspjeli dobiti što više sredstava za izgradnju vrtića.
Gosp. Ivan Knežević iznosi da je ideja o otkazivanju koncerta dobra
samo je u krivo vrijeme donesena. MOST-u smeta što se ne održavaju
koncerti na sam Dan grada. Smatra da je to isto kao da se prave
svatovi a bend dođe u petak ne u subotu. Da li će se prirediti neki
drugi koncert s drugim izvođačima? Građani Donjeg Miholjca barem
jednom godišnje zaslužuju jedan kvalitetan koncert. Što se tiče izgradnje
Srednje škole tu ima jako puno problema jer se obećavalo još prije
godinu dana da se ove godine kreće u posao. Županija obećava da će
biti prije kraja našeg mandata u što sumnja. Moli vladajuće da što više
lobiraju jer je svašta moguće. Kod promjene vlasti odmah se mijenjaju
svi prioriteti. Svima je u interesu da se ovdje Srednja škola ne ugasi.
Boji se da će Srednja škola završiti kao i svlačionice u Svetom Đurđu.
Zamjenik gradonačelnika gosp. Tomislav Brusač iznosi da je
Ministarstvo investitor i ono diže javnu nabavu, a Županija i Grad su
samo suinvestitori. Nema se šta lobirati na firmu ili na uvjete po
pitanju izgradnje. S obzirom na veličinu proračuna bilo bi korektnije
da Grad plaća 5%, a Županija 15%, no to je stvar dogovora.
Gđa. Sanja Hatvalić smatra da o prihvaćanju sporazuma Gradsko vijeće
treba donijeti zaključak budući se ulažu sredstva u tuđu imovinu i radi
se o iznosu od 6,5 milijuna kuna.
Gosp. Ivan Ott napušta rad sjednice u 17,57 sati.
Zamjenik gradonačelnika gosp. Tomislav Brusač iznosi da će sazvati
novu sjednicu Vijeća ukoliko dođe do potpisivanja ugovora.
Gosp. Nenad Perić se slaže s gosp. Kneževićem jer i sam već 6 godina
radi na papirima za novu školu. Nema egzistencije grada ako ostane bez
srednje škole. Već i ovako djeca koja odu više se ne vraćaju u Miholjac.
Nada se da neće biti većih problema i da će se uskoro krenuti s radovima.
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Gđa. Dahna Jantoš napušta rad sjednice u 17,59 sati.
Gosp. Vedran Aladić iznosi da su u srednjoj školi gotovo nemogući
uvjeti za rad i srednja škola je definitivno prioritet ovog Grada te ako
se bude uspjelo sve riješiti u ovom mandatu bit će izvrsno za budućnost.
Gosp. Zvonimir Božić iznosi da ga se puno njegovih nada pretvorilo u
katastrofu. Građani Donjeg Miholjca mogu javno pripremiti jedan mirni
prosvjed kako bi se čulo za naš problem. Po njemu je ta škola već
trebala biti gotova. Ovo je faza u kojoj se još uvijek može stati s
radovima. Treba organizirati mirni prosvjed, pozvati medije da se
čuje za naš problem. Treba se i tražiti smanjenje postotka, jer ako se
ne traži neće se ni dobiti. Iznosi da će hodati po starom nogostupu
samo da se da prioritet izgradnji škole.
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi da svi koji sjede ovdje
isto razmišljaju i smatra da je već veliki pomak suglasnost koju su
čekali godinu dana. Do kraja godine trebala bi biti riješena javna
nabava i da se krene s radovima.
Zamjenik gradonačelnika gosp. Tomislav Brusač pohvaljuje gosp.
Božića za ideju prosvjeda i iznosi da nitko ne brani SDP-u da organizira
jedan mirni prosvjed za izgradnju nove škole. To je politička stvar u
kojoj će ih svi podržati.
Gosp. Ivan Knežević iznosi da je na zadnjoj sjednici gradonačelnik
dobio odobrenje za kupnju objekta u Vukovarskoj ulici te ga interesira
da li je taj objekt kupljen?
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara da je dogovoren koncert
za Dan grada sa Slavonija bendom na sam dan 29.09. a zemljište
nije uspio kupiti jer ima očito igrača koji su totalno verzirani u toj dražbi.
Zgrada je prodana za 159.000,00 kn i ista se prodaje za 250.000,00 kn.
Točka 3.

Pod točkom 3. dnevnog reda sa 11 glasova za i 2 glasa protiv donesen
je izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
Gosp. Zvonimir Falamić napušta rad sjednice u 18,31 sati.

Točka 4.

Pod točkom 4. dnevnog reda sa 10 glasova za i 2 glasa suzdržan
donesena je I. izmjena i dopuna Plana proračuna Grada Donjeg Miholjca
za 2019. godinu.

Točka 5.

Pod točkom 5. dnevnog reda donesena je
a) Odluka o I. izmjeni financijskog plana u predškolskom
odgoju Grada Donjeg Miholjca za 2019. godinu sa 10 glasova
za i 2 glasa suzdržan.
b) Odluka o I. izmjeni financijskog plana Programa u kulturi i
javnih potreba u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2019. godinu
sa 10 glasova za i 2 glasa suzdržan.
Gosp. Goran Aladić napušta rad sjednice u 18,37 sati.
Gosp. Zvonimir Falamić dolazi na sjednicu u 18,37 sati.

Točka 6.

Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program potpora
poljoprivredi u ruralnom razvoju na području Grada Donjeg Miholjca za
2019. godinu
Gosp. Goran Aladić dolazi na sjednicu u 18,43 sati.
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Točka 7.

Pod točkom 7. dnevnog reda donesena je
a) Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Donjeg Miholjca
Zlatne plakete „GRB GRADA DONJEG MIHOLJCA“
Miholjačkom vodovodu d.o.o. Donji Miholjac – jednoglasno
b) Odluka o dodjeli Pečata Grada Donjeg Miholjca Radiu
Donji Miholjac – jednoglasno (ispravka u zapisniku Odbora za
dodjelu javnih priznanja predlagatelj je Stjepan Mikolašević umjesto
Vlatko Mikolašević)
Odluka o dodjeli Pečata Grada Donjeg Miholjca Srednjoj školi
Donji Miholjac – jednoglasno
Odluka o dodjeli Pečata Grada Donjeg Miholjca Siniši Crnčanu
iz Donjeg Miholjca – 1 glas za, 4 glasa protiv u 8 glasova suzdržan.

Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 19,30 sati.
ZAPISNIČAR:
Silvija Stojić,v.r.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Zvonimir Falamić,v.r.
2. Dahna Jantoš,v.r.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Lukačević,v.r.

