IZVOD

IZ

ZAPISNIKA

sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 12. prosinca
2019. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 19,00
sati.
Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp.
Josipa Lukačevića, KLASA: 021-05/19-01/18, URBROJ: 2115/01-01-19-01 od 06.
prosinca 2019. godine.
Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Tihana Brkić, Mijo Šerić, Josip Lukačević,
Vlatko Mikolašević, Daniel Rašić, Zvonimir Božić i Dražen Trcović.
Izostanak je opravdala gđa. Dahna Jantoš i gosp. Zvonimir Falamić.
Izostanak nisu opravdali Vedran Aladić, Tomislav Špoljarić, Ivan Knežević i
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: Tihana Brkić i Zvonimir Božić.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević otvara 23. sjednicu
Gradskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za
pravovaljano odlučivanje. Postavlja upit za izmjenu ili dopunu dnevnog reda.
Predsjednik Gradskog vijeća izvješćuje nazočne da je gosp. Dražen Trcović
aktivirao mandat u Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca te moli gosp. Trcovića da
položi slijedeću prisegu:
"PRISEŽEM DA ĆU PRAVA I OBVEZE VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA DONJEG MIHOLJCA OBAVLJATI SAVJESNO I ODGOVORNO RADI
GOSPODARSKOG, SOCIJALNOG I KULTURNOG PROBITKA GRADA, OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE I REPUBLIKE HRVATSKE, DA ĆU SE U OBAVLJANJU
DUŽNOSTI VIJEĆNIKA PRIDRŽAVATI USTAVA, ZAKONA I STATUTA GRADA I DA
ĆU ŠTITITI USTAVNI POREDAK REPUBLIKE HRVATSKE."
Gosp. Dražen Trcović izjavljuje: „PRISEŽEM“.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević čestita gosp. Draženu
Trcoviću.
Gosp. Zvonimir Falamić dolazi na sjednicu u 19,03 sati.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže da točka 3. dnevnog reda bude Izvješće
Mandatne komisije u vezi aktiviranja mandata u Gradskom vijeću Grada Donjeg
Miholjca.
Budući nije bilo drugih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda,
predsjednik Gradskog vijeća daje predloženi dnevni red na glasovanje sa predloženom
izmjenom. Konstatira nakon provedenog glasovanja, da je jednoglasno prihvaćen
slijedeći
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DNEVNI

R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice Gradskog
vijeća Grada Donjeg Miholjca
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika
3. Izvješće Mandatne komisije u vezi aktiviranja
mandata u Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca.
IZVJESTITELJ: Član Mandatne komisije
4. Donošenje Odluke o gradskim porezima Grada
Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić
5. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području
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 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca.

Točka 2.

Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Zvonimir Božić postavlja pitanje
zašto svi predsjednici stranaka ne dobiju priliku na Radiu iskazati svoja
razmišljanja kao što je to učinio predsjednik HDZ-a? Smatra da bi svatko
trebao dobiti termin u kojem bi se moglo iznijeti neko mišljenje i to je po
njegovom mišljenju demokracija. Na taj isti prijedlog od prošle sjednice
Gradskog vijeća gradonačelnik nije ništa konkretno rekao samo da se
slaže da svi trebaju izreći mišljenje na Radiu. Ponovno postavlja pitanje
razvrstavanja otpada kada će doći kante i da li ima šanse da se taj
proces ubrza?
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara da ponavlja kao i zadnji
puta da nema prepreka i da nitko nikome nije nikad branio da izađe
na Radio sa svojim stavovima i razmišljanjima. Ne zna odakle mu ideja
da je netko to zabranio. Priopćenja na Radio se uvijek mogu dati i to
nikada nitko nije zabranio. Što se tiče otpada rekao je i prošli puta da
je Fond morao poništiti natječaj i raspisati novi, a dok to ne bude
Doroslov će podijeliti vrećice određenih boja u koje će se razvrstavati
otpad. Nada se da će početkom godine biti ponovno raspisan natječaj
te da će kante do 3 mjeseca stići u grad.
Gđa. Sanja Hatvalić iznosi da sav sakupljeni otpad može se odvesti u
reciklažno dvorište.
Gosp. Vladimir Perković, direktor Radia Donji Miholjac iznosi da je stvar
dogovora i nema nikakvih problema da netko tko ima neku temu za
podijeliti s javnosti dođe u Radio i iznese u emisiji. Radio je uvijek otvoren
za sve neovisno o boji i političkim strankama.
Gosp. Vlatko Mikolašević pita zašto nije na ovu sjednicu stavljena točka
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dnevnog reda financijsko izvješće Vatrogasne zajednice i DVD-a jer je
tako bilo dogovorno na prošloj sjednici Vijeća? Iznosi da je čuo na
radiu kako je predsjednik Županijske organizacije izjavio da je HDZ
u Donjem Miholjcu u oporbi te pita da li je to istina?
Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Josip Lukačević iznosi da su pozvani
dostaviti izvješće na slijedeću sjednicu Gradskog vijeća.
Gosp. Dražen Trcović iznosi da nikad nije za to čuo. Navodi da je HDZ
u ovom Gradskom vijeću orijentiran je prema pozitivnim rješenjima za
Grad i građane Donjeg Miholjca te da nema nikakvih razmirica i
nesuglasica između nezavisne liste gradonačelnika i njegovih suradnika
sa HDZ-om.
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi informaciju koja se tiče
izgradnje Srednje škole u Donjem Miholjcu. Javni natječaj je danas
poslan i objavljen u e-oglasniku javne nabave. Otvaranje ponuda
predviđeno je za 13. siječnja u 10,00 sati. Do tog trenutka sve tvrtke
imaju pravo javiti se na natječaj. U ekipi za javnu nabavu sudjelovali
su stručnjaci iz Županije i iz Grada Donjeg Miholjca gđa. Anela
Šovagović i Nenad Perić.
Točka 3.

Pod točkom 3. dnevnog reda gosp. Ivan Ott pročitao je izvješće
Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata gosp. Dražena
Trcovića.
Na sjednicu dolazi gđa. Dahna Jantoš u 19,23 sati.

Točka 4.

Pod točkom 4. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesena
je Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca.

Točka 5.

Pod točkom 5. dnevnog reda sa dva glasa suzdržan donesena je
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Grada Donjeg Miholjca.

Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 20,38 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.

