IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 06. studenog
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: 021-05/19-01/16, URBROJ: 2115/01-01-19-01 od 31.
rujna 2019. godine.
Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Tihana Brkić, Zvonimir
Falamić, Tomislav Špoljarić, Mijo Šerić, Josip Lukačević, Dalibor Stanković, Daniel
Rašić, Zvonimir Božić.
Izostanak je opravdala gđa. Dahna Jantoš.
Izostanak nije opravdao gosp. Darko Mikić.
Od pozvanih sjednici su nazočni: Goran Aladić, gradonačelnik Grada
D.Miholjca, Sanja Hatvalić, pročelnica Upravnog odjela za komunalne, gospodarske,
društvene djelatnosti i stručne poslove, Goran Mataija, pročelnik Upravnog odjela za
proračun i financije, Dragana Pnjak, direktorica Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji
Miholjac, Ivan Pobi, direktor Doroslova d.o.o. 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: Tomislav Špoljarić i Dalibor Stanković.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević otvara 22. 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 predlaže da se točka 8. Donošenje Zaključka
povodom razmatranja izvješća Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Donji Miholjac stavi na slijedeću sjednicu Gradskog vijeća i uz nju priloži
financijsko izvješće kako bi vidjeli na čega se troše proračunska sredstva. Svi korisnici
proračuna obavezno uz svoja izvješća prilažu i bilance i sva financijska izvješća. Treba
se vidjeti kako se troši proračunska sredstva.
Pročelnica gđa. Sanja Hatvalić iznosi da kada završi protupožarna sezona DVD
je dužan podnijeti izvješće o tijeku protupožarne sezone. To je obaveza po Zakonu o
zaštiti od požara.
Gosp. Vedran Aladić predlaže da točka 8. ostane u dnevnom redu, a što je
zatražio gosp. Mikolašević može se uvrstiti na slijedeću sjednicu Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca daje na glasovanje
prijedlog gosp. Mikolaševića za skidanje točke 8. s dnevnog reda. Postavlja upit tko je
za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatira da je prijedlog odbijen sa 1 glasom za,
11 glasova protiv i 1 glasom suzdržan.
Budući nije bilo drugih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda,
predsjednik Gradskog vijeća daje predloženi dnevni red na glasovanje. Konstatira
nakon provedenog glasovanja, da je sa dva glasa suzdržan usvojen slijedeći

DNEVNI

R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog
vijeća Grada Donjeg Miholjca
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika
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3. Donošenje Odluke o nadoknadi putnih troškova redovnih
učenika srednjih škola u školskoj 2019./2020. godini
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić
4. Donošenje Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje
Grada Donjeg Miholjca i Grada Valpova
IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Sanja Hatvalić
5. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta
označenog kao k.č.br. 2192 u k.o. Donji Miholjac u
Industrijskoj zoni Janjevci
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić
6. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Narodne
knjižnice Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Sanja Hatvalić
7. Donošenje Odluke o razrješenju v.d. ravnateljice
Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić
8. Donošenje Zaključka povodom razmatranja izvješća
Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Donji Miholjac o provedenim aktivnostima u operativnoj
provedbi mjera zaštite od požara u 2019. godini na području
Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Damir Šiplika
9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta
Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Grada
Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić

RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA.
Točka 1.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz
zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca.

Točka 2.

Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Zvonimir Božić predlaže da svi
predsjednici stranaka dobiju emisiju na Radiu Donji Miholjac budući
je predsjednik HDZ-a prošli tjedan dobio termin na Radiu i govorio
o trenutnoj situaciji. Nadalje postavlja pitanje dokle se došlo sa
odvajanjem smeća, kada će se dobiti kante i zašto se već nije krenulo
sa odvajanjem na kućnom pragu?
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić odgovara da se mora svaka stranka
dogovoriti sa Radiom Donji Miholjac za termin u eteru. Što se tiče smeća
Fond za zaštitu okoliša je nositelj nabave kanti za cijelu zemlji i
natječaj koji su raspisali je bio poništen. Trenutno se čeka da raspiše
novi natječaj kako bi se krenulo u nabavu kanti. Po njegovom mišljenju
najbolja solucija bila bi da su dali sredstva jedinicama lokalne
samouprave koje bi već do sada nabavile kante i krenule s odvajanjem
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otpada. Dok ne budu podijeljene kante ići će se sa vrećama različitih
boja u koje će se znati gdje što ide.
Gosp. Zvonimir Božić iznosi da je ideja s vrećicama dobra a iznenadio
se pri zadnjem odlasku u Jošavu kad je tamo vidio kante i vreće za
razni otpad koje je selo od 20 kuća a ovakav grad kao Donji Miholjac
to nema.
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić ističe da Grad Donji Miholjac je
dobio dozvolu odlaganja smeća dok se ne otvori centralna deponija.
Gosp. Vedran Aladić postavlja pitanje da li ima kakvih informacija
o potpisivanju sporazuma između Ministarstva, Županije i Grada u
svezi izgradnje Srednje škole u Donjem Miholjcu?
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić iznosi da je zaključak koji je
donesen na Gradskom vijeću upućen Ministarstvu i Županiji i dobiven
je dopis da se potvrdi osoba za javnu nabavu koja će biti u timu koji
će birati izvođača radova i planira se krenuti s nabavom. Konačnu
odluku trebala je potvrditi Vlada koja će dozvoliti zaduženje za naredne
2020. i 2021. godinu i na temelju toga će se sklopiti sporazum o
sufinanciranju.
Gosp. Vedran Aladić pita da li bi trebalo ispred Gradskog vijeća ponovno
poslati dopis ministarstvu i županiji da se ubrza postupak s obzirom na
vrlo loše stanje Srednje škole u Donjem Miholjcu?
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić odgovara da takvih pritisaka nikada
nije previše i predlaže da se sastavi dopis koji će se odmah uputiti
Ministarstvu.
Gosp. Ivan Knežević pozdravlja inicijativu slanja dopisa Ministarstvu te
iznosi ako je potrebno da njihov predstavnik MOST-a postavi pitanje
uvrštenja u proračun izgradnje Srednje škole u Donjem Miholjcu. Ističe
da nije želio ništa raditi na svoju ruku, već u dogovoru sa svim članovima
Gradskog vijeća.
Gosp. Daniel Rašić traži pauzu ispred kluba HDZ za dogovor oko ove
teme.
Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Josip Lukačević predlaže stanku od
10 minuta.
Sjednica je završena u 18,23 sati.
Sjednica je započeta u 18,35 sati.
Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Josip Lukačević iznosi da je stav
kluba HDZ da se pošalje pismo koje će potpisati svi članovi Gradskog
vijeća i da se isto pošalje što hitnije Vladi Republike Hrvatske.
Gosp. Vedran Aladić slaže se sa prijedlogom HDZ-a jedino se ne slaže
s vremenom koje bi bilo potrebno da se sve to odradi i smatra da je
kraj 12 mjeseca ili sredina već kasno za proračun. Potrebno je što
hitnije poslati dopis kojim se traži da se uvaže ranija obećanja vezana
uz ulaženje u financiranje zgrade Srednje škole i športske dvorane
te da se isto uvrsti u proračun Vlade RH.
Gosp. Ivan Ott smra da gosp. Knežević može čelnicima MOST-a
slobodno reći da postave bilo kakva pitanja u saboru što se tiče izgradnje
Srednje škole u Donjem Miholjcu.
Gosp. Ivan Knežević iznosi da nije želio ništa raditi na svoju ruku ako
prethodno postoje dogovori i planovi i praviti pomutnju tamo gdje ne
bi trebalo.
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Gosp. Ivan Ott ističe da pritisak na Vladu Republike Hrvatske sa
županijske razine već postoji, a bit će napravljeno i sa strane Grada
Donjeg Miholjca a što se tiče MOST-a može i on slobodno na svoju
ruku pokrenuti svoje saborske zastupnike da postave pitanje izgradnje
Srednje škole u Donjem Miholjcu.
Gosp. Nenad Perić ističe da mu je drago da se svi vijećnici slažu oko
izgradnje Srednje škole. Smatra da ako proračun izađe i u njemu ne
postoji stavka izgradnje Srednje škole ona se neće graditi iduće godine.
Svima je u cilju da se isto provuče kroz Ministarstvo obrazovanja i
smatra da neće nikome biti problem za tjedan dana obaviti telefonsku
sjednicu na kojoj će se složiti sa dopisom koji će se uputiti na Vladu i
Ministarstvo. Iznosi da je iduća godina izborna i ako ne uđe sada u
proračun iduće godine sigurno neće.
Gosp. Daniel Rašić ističe da je župan Osječko-baranjske županije baš
inzistirao i inicirao izgradnju nove škole te su i osigurali sredstva u
svom proračunu.
Gosp. Tomislav Špoljarić slaže se sa gosp. Perićem i gosp. Aladićem
i smatra da je bolje napraviti još jednu inicijativu kako bi se podsjetilo na
izgradnju Srednje škole.
Gosp. Dalibor Stanković slaže se sa svima oko slanja dopisa za
izgradnju Srednje škole. Postavlja pitanje izgradnje potpornog zida
na groblju Svetom Đurđu i kada bi se moglo krenuti s radovima?
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić iznosi da je problem projektanta
bio u pronalasku tvrtke koje će izvršiti geoistraživanje što je napravljeno
i budući se ne mora tražiti građevinska dozvola može se ići odmah na
natječaj. Čim se izabere izvođač radova kreće se u posao jer su sredstva
osigurana.
Gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje uređenja pješačkih staza u
ulici Pavla Radića? Nadalje postavlja pitanje da li će se proslaviti 100
godina postojanja nogometa u Donjem Miholjcu i 75 godina postojanja
NK Jedinstva iduće godine jer bi za to trebalo predvidjeti neka sredstva
u proračunu za iduću godinu??
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić odgovora da će ne samo u ulici
Pavla Radića raditi se nogostupi nego i u prigradskim naseljima i to
oko 2.500 cca 2.700 metara nogostupa. Pogriješili su što su krenuli s
jednostavnom nabavom s iznosom od 430.000,00 kn bez PDV-a a
jedna ponuda je došla na 620.000,00 kn. Znači po zakonu mora se ići
na otvorenu nabavu i sada je stavljen iznos 500.000,00 kn te će se
moći reći točan datum kada javna nabava završi. Čim kompletna
procedura završi kreće se u radove. Grad predviđa i predvidio je
sredstva za proslavu 100 godina nogometa odnosno 75 godina NK
JEDINSTVA U Donjem Miholjcu jer se takve obljetnice moraju dostojno
proslaviti.
Gosp. Vlatko Mikolašević naglašava da i Hrvatska seljačka stranka
stoji na raspolaganju u svezi izgradnje Srednje škole u Donjem Miholjcu.
Gosp. Daniel Rašić postavlja pitanje nabave koševa za smeće u gradu
tko ih je nabavljao i da li je mislio na funkcionalnost istih jer su otvoreni,
pada u njih kiša i imaju vrećice koje ne stoje nego padaju unutra?
Nadalje postavlja pitanje postavljanja zelenih otoka u Donjem Miholjcu
da li će se postavljati i zašto se ne postavljaju na više mjesta u gradu
Donjem Miholjcu?
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi da su koševi nabavljani preko
tvrtke Doroslov u dogovoru s njim i nisu dovršeni jer im nedostaje
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poklopac čime će vrećice unutra biti stisnute i neće ispadati. Što se tiče
zelenih otoka smatra da će morati svakako ostati bez obzira oko uredbi
za vrećice i kante koje će biti podijeljene.
Gđa. Sanja Hatvalić pojašnjava da je pripremila nacrt odluke i grad ima
rok 3 mjeseca sve uskladiti i donijeti. Treba se načelno dogovoriti oko
minimalne cijene i odlukom su predviđene lokacije za zelene otoke.
Na Vijeću i Doroslovu je kao i na gradonačelniku da procjene koliko
je zelenih otoka potrebno i gdje će stajati. Nužno je osigurati barem
tekstil i stalo u reciklažnom dvorištu a to Doroslov ima. Odgovornost
nabave zelenih otoka isključivo je u domeni jedinice lokalne samouprave.
Također je odgovornost osigurati reciklažno dvorište, izobrazne
aktivnosti iz područja otpada, informativni letci, tribine, savjetovanja…
Zeleni otoci i dalje ostaje jer ih zakon i dalje spominje kao i uredba samo
se mora navesti gdje će biti smješteni.
Gosp. Daniel Rašić misli da su se krivo razumjeli jer je pitao za
zelene otoke koji su već bili postavljeni i maknuti s raznih lokacija u
gradu i zašto ih se ne stavi nazad?
Gosp. Ivan Pobi odgovara da zeleni otoci u pojedinim naseljima to
jednostavno nisu nego divlje deponije pogotovo u Svetom Đurđu i
Podgajcima Podravskim. Napisano je na svaki spremnik gdje se što
odlaže i dalje ljudi ostavljaju glomazni otpad. Doroslov nema obvezu
čistiti divlje deponije osim po nalogu Grada što se posebno naplaćuje.
Što se više čisti, ljudi više dovoze. Nema čovjeka koji bi dežurao tamo
cijeli dan i govorio što ljudi smiju odlagati a što ne i razmišljalo se o
postavljanju kamera no tvrtka za to sada nema sredstava.
Što se više bude postavljalo zelenih otoka bit će više divljih deponija.
Gosp. Vedran Aladić iznosi da su imali slično iskustvo gdje su ljudi u
kontejner za papir ubacivali uginule pse, kuniće, madrace, krevete i
sve ostalo te kad je postavljen video nadzor i pozvana policija od tada
se to više ne događa.
Gosp. Dalibor Stanković iznosi da je na svoje oči vidio kako osobe
romske nacionalnosti prave nered po zelenim otocima jer i ono što je
bilo odloženo unutra vadili su i ostavljali vani.
Gosp. Tomislav Špoljarić slaže se s gosp. Aladićem da je jedina opcija
postavljanje kamera, te uz to dodatna edukacija građana.
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić iznosi da što se tiče kamera je u
razgovoru sa policijskom postajom gdje se planira nekoliko lokacija ne
samo za postavljanje na zelenim otocima nego i na kritičnim mjestima
u gradu gdje se događaju vandalizmi i to iz tjedna u tjedan.
Gosp. Ivan Ott iznosi da su nove kante razbijene kod kina.
Gosp. Ivan Pobi iznosi da je sve prijavljeno policiji.
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi da što se tiče kamere kod
PBZ-a nisu mogli vidjeti tko je to napravio jer su usmjerene samo na ulaz.
Gđa. Sanja Hatvalić upoznaje sve vijećnike sa odredbom GDPR-a
zaštite osobnih podataka i za sve kamere koje se postavljaju moraju se
koristiti u svrhu za koju su postavljene.
Gosp. Vedran Aladić ponavlja pitanje koje je postavio na jednoj od
prošlih sjednica Gradskog vijeća a radi se o izgradnji područnog vrtića
u Rakitovici. Dječji vrtić Pinokio iz Donjeg Miholjca je već 15-20 godina
podstanar u Područnoj školi u Rakitovici, a budući je tendencija
pohađanja nastave u jednoj smjeni Osnovnoj školi August Harambašić
Donji Miholjac potreban je taj prostor za malu kuhinju, malu školsku
knjižnicu i prostor za projekciju filmova. U kojoj fazi je rješenje tog
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problema?
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi da je bio objavljen javni
poziv za dostavu ponuda za zemljište gdje bi se gradio Dječji vrtić.
Pristiglo je 6-7 ponuda od kojih par će biti nevažeće jer nisu dovoljno
velika za potrebe Dječjeg vrtića. Ostalo će se razmotriti i ući u pregovore
oko cijene.
Gđa. Sanja Hatvalić upozorava da stupanjem na snagu nove uredbe
o fiskalnoj odgovornosti sve jedinice lokalne samouprave prilikom
stjecanja nekretnine moraju provesti studije, analize i procjene
opravdanosti kupnje nekretnine jer je to javni novac. Sve što se pokreće
nažalost duže traje zbog navedenih procedura.
Gđa. Dahna Jantoš dolazi na sjednicu u 19,08 sati.
Gosp. Zvonimir Falamić iznosi da je obišao sva gradilišta po
prigradskim naseljima oko izgradnje parkirališta na grobljima i
ističe da su ljudi bili jako zadovoljni. Interesira ga da li bi se moglo
nastaviti s radovima na betoniranju staza kroz sama groblja?
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi da je to slijedeća investicija
u proračunu i da će se o tome voditi računa.
Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Josip Lukačević postavlja pitanje
da li se u bliskoj budućnosti planira riješiti i uređenje groblja u
Miholjačkom Poreču i Radikovcima.
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi da su ostala groblja Sveti
Đurađ, Miholjački Poreč i Podgajci za obnoviti i čeka se završetak
natječaja za ruralni razvoj. To je svakako potrebno urediti.
Gđa. Dahna Jantoš ponavlja pitanje od zadnje sjednice Gradskog
vijeća da li se što poduzelo sa izmještanjem roda sa groblja?
Gđa. Sanja Hatvalić iznosi da je dobivena suglasnost i da se to može
riješiti.
Sjednicu napuštaju Ivan Pobi i Dragana Pnjak u 19,13 sati.
Točka 3.

Pod točkom 3. dnevnog reda s jednim glasom protiv donesena je Odluka
o naknadi putnih troškova redovnih učenika srednjih škola u školskoj
2019./2020. godini.

Točka 4.

Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
uspostavi prijateljstva i suradnje Grada Donjeg Miholjca i Grada
Valpova.

Točka 5.

Pod točkom 5. dnevnog reda sa dva glasa suzdržan donesena je
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao k.č.br. 2192
u Donjem Miholjcu u Industrijskoj zoni Janjevci.

Točka 6.

Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o
imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca
u osobi Marinele Šmider iz Osijeka.

Točka 7.

Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena odluka o
razrješenju v.d. ravnateljice Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca.

Točka 8.

Pod točkom 8. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesen je
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Zaključak o prihvaćanju izvješća Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Donji Miholjac o provedenim aktivnostima u operativnoj provedbi mjera zaštite od poćara u 2019. godini na područj Grada
Donjeg Miholjca.
Gosp. Damir Šiplika napušta rad sjednice u 19,49 sati.
Točka 9.

Pod točkom 9. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o
utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana
uređenja naselja Grada Donji Miholjac.

Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 19,53 sati.
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