
I Z V O D    I Z    Z A P I S N I K A 
 

sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 23. prosinca 
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: 021-05/19-01/19, URBROJ: 2115/01-01-19-01 od 12. 
prosinca 2019. godine. 
 Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Tihana Brkić, Zvonimir 
Falamić, Mijo Šerić, Josip Lukačević, Ivan Ott, Dražen Trcović, Daniel Rašić, Ivan 
Knežević i Zvonimir Božić. 
 Izostanak je opravdala gđa. Dahna Jantoš. 
 Izostanak nije opravdao gosp. Vlatko Mikolašević 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, Marina Takač, viša stručna suradnica za prostorno uređenje i 
graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i 
stručne poslove Grada Donjeg Miholjca, Dragana Pnjak, direktorica Miholjačkog 
vodovoda d.o.o. Donji Miholjac, Ivan Pobi, direktor Doroslova d.o.o. Donji Miholjac, 
Jadranka Landup, ravnateljica Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac, Marinela 
Šmider, ravnateljica Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca, 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 Ivan Knežević. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević otvara 24. sjednicu 
Gradskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za 
pravovaljano odlučivanje. Predlaže dnevni red kao u sazivu za sjednicu Gradskog 
vijeća. 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 na glasovanje. Konstatira nakon 
provedenog glasovanja, da je jednoglasno prihvaćen slijedeći  
 
 

D N E V N I    R E D: 
 
 

1. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 

2. Donošenje II. izmjene i dopune Proračuna Grada  
Donjeg Miholjca za 2019. godinu. 

      IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija  
 
3. Donošenje  

a) Odluke o II. izmjeni financijskog plana Programa 
u kulturi i javnih potreba u kulturi Grada Donjeg 
Miholjca za 2019. godinu 

b) Odluke o II. izmjeni financijskog plana u  
predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca za  
2019. godinu. 
IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija 
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4. Donošenje Plana Proračuna Grada Donjeg  
Miholjca za 2020. godinu s projekcijama za  
2021. i 2022. godinu 
IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija 
 

5. Donošenje: 
a) Odluke o donošenju financijskog plana u  

kulturi i programima javnih potreba u kulturi 
Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu 

b) Odluke o donošenju financijskog plana u  
predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca 
za 2020. godinu 

c) Odluke o donošenju Programa javnih potreba 
u športu Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu. 

d) Odluke o donošenju Programa javnih potreba 
u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Donjeg  
Miholjca za 2020. godinu 

e) Odluke o donošenju Programa javnih potreba 
u ostalim udrugama Grada Donjeg Miholjca za 
2020. godinu 
IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija 

 
6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Donjeg Miholjca za 2020. godinu 
IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Goran Mataija 
 

7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za  
financiranje političkih stranaka i članova izabranih 
s grupe liste birača zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu. 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2020. godini 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

9. Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini. 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje  
Ugovora o osnivanju prava građenja. 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

11. Donošenje: 
a) Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

na nekretninama u k.o. Donji Miholjac – ceste 
b) Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

na nekretninama u k.o. Donji Miholjac – nerazvrstane 
ceste 

   IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
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12. Donošenje Programa korištenja sredstava od  
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Donjeg Miholjca u 2020. godini 
IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 

13. Donošenje Zaključka povodom razmatranja: 
a) Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa 

rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ za radnu 2018./2019. 
godinu 

b) Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića 
„Pinokio“ za pedagošku 2019./2020. godinu 

c) Kurikuluma Dječjeg vrtića „Pinokio“ za pedagošku 
2019./2020. godinu. 

   IZVJESTITELJ: Jadranka Landup 
 

14. Donošenje Zaključka povodom razmatranja 
a) izvješća o radu Narodne knjižnice Grada Donjeg 

Miholjca u 2019. godini 
b) Plana i Programa rada Narodne knjižnice Grada  

Donjeg Miholjca za 2020. godinu 
   IZVJESTITELJ: Marinela Šmider 
 

15.  Donošenje: 
a) Zaključka povodom razmatranja financijskog izvješća 

Vatrogasne zajednice Grada Donjeg Miholjca  
b) Zaključka povodom razmatranja financijskog izvješća 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grada Donjeg 
Miholjca 

IZVJESTITELJ: Damir Šiplika 
 

16. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture 
za 2020. godinu 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

17. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture 
u Gradu Donjem Miholjcu za 2020. godinu 
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

18. Donošenje: 
a) srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesije 

iz područja komunalne djelatnosti i energetike za  
razdoblje od 2020. do 2022. godine, 

b) Plana davanja koncesija iz područja komunalnih  
djelatnosti i energetike za 2020. godinu. 

   IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

 
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 

 
Točka 1.  Pod točkom 1. dnevnog reda iznosi da nije u redu ovako kasno   
  pred same blagdane sazivati sjednicu Gradskog vijeća. Postavlja  
  pitanje koliko koštaju kućice koje su nabavljene za advent, sistem 
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  naplate, da li je bila javna nabava ili neposredna pogodba. Drugo 
  pitanje je zašto se pojavio višak sredstava u proračunu iako su bila  
  dva rebalansa i gdje će se ta sredstva utrošiti? 
  Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić odgovara da su kućice koštale 
  3.500,00 kn po komadu bez PDV-a i išlo se na izravnu pogodbu putem 
  narudžbenice. Što se tiče viška u proračunu dogodilo se da kod puno  
  projekata se kasnilo s dokumentacijom i planirano je završiti većinu njih 
  do kraja godine, no isto se nije dogodilo te će se sredstva prebaciti u  
  iduću godinu. Iduće godine čim dođe lijepo vrijeme kreće se s projektima.  
  Gosp. Dražen Trcović daje dvije sugestije što se tiče javne rasvjete kod 
  prijelaza Srednje škole  te u naselju Tržnica između starih i novih zgrada 
  što bi se moglo odraditi za malo sredstava a efekt bi bio veliki. Nadalje 
  u Svetom Đurđu na ulazu s desne strane nalazi se pašnjak koji je u  
  vlasništvu Republike Hrvatske u kojoj je fazi prelazak u gradsko  

vlasništvo kako bi se mogla izgraditi cesta? Iznosi da je klizalište kod  
Osnovne škole plastično i da li bi se moglo iduće godine staviti pravi 
led kako bi Grad imao svoje pravo klizalište? 
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić odgovara da je problem rasvjete 
kod Srednje škole kao i kod prijelaza ovdje kod dvorca. Razgovarao je 
s koncesionarom da se postavi neki reflektor kako bi se poboljšala  
vidljivost no rekao je da se to ne bi  smjelo postaviti zbog ometanja  
vozača u prometu. Navodi da će konzultirati struku kako bi se na nekoliko 
kritičnih pješačkih prijelaza u Donjem Miholjcu riješila javna rasvjeta.  
U Naselju Tržnica planira se projektiranje parkirališta s desne strane kod  
ulaza na Doroslov i kojem je projektu i rasvjeta. Grad je za svu zemlju za 
koju je mogao zatražiti tabularnu izjavu za prebacivanje vlasništva sa  
Republike Hrvatske na Grad Donji Miholjac podnio te se nada da će to  
uskoro biti riješeno. Nadalje, klizalište s ledom jako puno košta i smatra 
da kao dobar gospodar ne treba davati preko 200.000,00 kn za klizalište. 
Ukoliko se Vijeće s tim prijedlogom složi Grad će iduće godine osigurati 
pravi led bez obzira na troškove.  
Gosp. Dražen Trcović pita da li se razmišljalo da Grad uzme - kupi  
sve potrebno za klizalište te da Donji Miholjac ima svake zime svoje  
klizalište? Možda bi se kroz 3-4 godine isplatilo? 
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić iznosi da se razmišljalo i o tom  
prijedlogu tada je iznos bio oko 380.000,00 kn bez PDV-a.  
Gosp. Ivan Knežević upozorava da cesta koja izbija sa Mihanovićeve  
ulice na obilaznicu je u jako lošem stanju, građani su je počeli sami  
nasipavati kojekakvim otpadom  te moli Grad da što prije istu sanira 
kako se ne bi pretvorila u odlagalište otpada. Kada se planira sanirati 
parkiralište kod KUD-a? 
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara da je Grad predvidio za  
iduću godinu dosta sredstava za održavanje cesta a naročito otresnica. 
Kod KUD-a se dogodio problem kod projektiranja da se pojavio povrat 
imovine u koji ulazi i jedan dio parkirališta te dok se na sudu ne  
riješi vlasništvo ne može se ni napraviti parkiralište.  
Gosp. Ivan Knežević sugerira da se makar nasipa kamen dok se ne  
izgradi parkiralište.  

 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesene su 
  II. izmjene i dopune Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2019. godinu. 
  Gđa. Snježana Fridl dolazi na sjednicu u 17,30 sati. 
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Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesena je: 
a) Odluka o II. izmjeni financijskog plana Programa u kulturi i  

javnih potreba u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2019. godinu 
b) Odluka o II. izmjeni financijskog plana u predškolskom odgoju 

Grada Donjeg Miholjca za 2019. godinu. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda amandman SDP-a odbijen je sa 10 glasova 
  protiv i 3 glasa za. Plan Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2020.  
  godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu donesen je sa 10 glasova 
  za i 3 glasa protiv.  
  Gosp. Vlatko Mikolašević dolazi na sjednicu Gradskog vijeća u  

17,53 sati. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda sa 10 glasova za i 3 glasa suzdržan 

donesene su: 
a) Odluka o donošenju financijskog plana u 

kulturi i programima javnih potreba u kulturi 
Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu 

b) Odluka o donošenju financijskog plana u 
predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca 
za 2020. godinu 

c) Odluka o donošenju Programa javnih potreba 
u športu Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu. 

d) Odluka o donošenju Programa javnih potreba 
u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Donjeg 
Miholjca za 2020. godinu 

e) Odluka o donošenju Programa javnih potreba 
u ostalim udrugama Grada Donjeg Miholjca za 
2020. godinu 

 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda sa 10 glasova za i 3 glasa suzdržan  
  donesena je Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donjeg Miholjca 
  za 2020. godinu 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda sa 11 glasova za i 2 glasa suzdržan 
  donesena je Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje  
  političkih stranaka i članova izabranih s grupe liste birača zastupljenih 
  u Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca.  
  Gosp. Vladimir Perković napušta rad sjednice u 18,23 sati.  
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda sa 10 glasova za i 3 glasa suzdržan  
  donesen je Program utroška sredstava šumskog doprinosa u  
  2020. godini.  
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda sa 10 glasova za i 3 glasa suzdržan  
  donesen je Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito  
  izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda sa 10 glasova za i 3 glasa suzdržan 
  donesena je Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora  
  o osnivanju prava građenja.  
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Točka 11.  Pod točkom 11. dnevnog reda sa 12 glasova za i 1 glasom suzdržan 
  donesene su: 

a) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  
na nekretninama u k.o. Donji Miholjac – ceste 

b) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
na nekretninama u k.o. Donji Miholjac – nerazvrstane 
ceste 

 
Točka 12. Pod točkom 12. sa 10 glasova za i 3 glasa suzdržan donesen je  
  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim  
  zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada  
  Donjeg Miholjca u 2020. godini. 
 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda jednoglasno su doneseni zaključci 
  o usvajanju  

a) Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa 
rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ za radnu 2018./2019. 
godinu 

b) Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića 
„Pinokio“ za pedagošku 2019./2020. godinu 

c) Kurikuluma Dječjeg vrtića „Pinokio“ za pedagošku 
2019./2020. godinu 

 
Točka 14. Pod točkom 14. dnevnog reda jednoglasno su doneseni zaključci 
  o prihvaćanju  

a) izvješća o radu Narodne knjižnice Grada Donjeg 
Miholjca u 2019. godini i 

b) Plana i Programa rada Narodne knjižnice Grada  
Donjeg Miholjca za 2020. godinu 

  Gosp. Damir Šiplika dolazi na sjednicu u 18,48 sati. 
 
Točka 15. Pod točkom 15. dnevnog reda s 1 glasom suzdržan doneseni su: 

a) Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća 
Vatrogasne zajednice Grada Donjeg Miholjca  

b) Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grada Donjeg 
Miholjca 

  Gosp. Damir Šiplika napušta rad sjednice u 18,58 sati.  
 
 
Točka 16. Pod točkom 16. dnevnog reda sa 11 glasova za i 2 glasa suzdržan 
  donesen je Program održavanja komunalne infrastrukture.  
 
Točka 17. Pod točkom 17. dnevnog reda sa 10 glasova za i 3 glasa suzdržan 
  donesen je Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu  
  Donjem Miholjcu za 2020. godinu. 
 
Točka 18. Pod točkom 18. dnevnog reda sa 12 glasova za i 1 glasom suzdržan 
  doneseni su: 

a) srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije 
iz područja komunalne djelatnosti i energetike za  
razdoblje od 2020. do 2022. godine, i 
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b) Plan davanja koncesija iz područja komunalnih  
      djelatnosti i energetike za 2020. godinu. 

 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević i gradonačelnik gosp. 
Goran Aladić čestitaju Božić i Novu godinu svima nazočnima. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević zaključuje rad sjednice u 
19,05 sati.  
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Zvonimir Falamić,v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA: 

  
 

2. Ivan Knežević,v.r.    

Josip Lukačević,v.r. 
 
 

 


