IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 27. veljače
2020. 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: 021-05/20-01/1, URBROJ: 2115/01-01-20-01 od 20.
veljače 2020. godine.
Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Tihana Brkić, Zvonimir
Falamić, Mijo Šerić, Josip Lukačević, Dahna Jantoš, Ivan Ott, Dražen Trcović, Daniel
Rašić, Ivan Knežević i Zvonimir Božić.
Izostanak nisu opravdali Vlatko Mikolašević i Tomislav Špoljarić.
Od pozvanih sjednici su nazočni: Goran Aladić, gradonačelnik Grada
D.Miholjca, Tomislav Brusač, zamjenik gradonačelnika 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, 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: Nenad Perić i Ivan Ott.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević otvara 25. 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. Sam predlaže uvrštenje u
dnevni red točke 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu. Moli pročelnicu da obrazloži
potrebu uvrštenja točke 5. u dnevni red.
Pročelnica gđa. Sanja Hatvalić pojašnjava da je Gradsko vijeće Grada Donjeg
Miholjca donijelo Odluku o izvršavanju proračuna za 2020. godinu na sjednici održanoj
23. prosinca 2019. godine. U čl. 5. Odluke načelno je propisano da se mogu davati
jamstva. U tom trenutku nije se znalo da će biti potrebe za izdavanjem jamstava u ovoj
godini niti u kojem iznosu. U zadnji čas je došao i materijal za sjednicu od strane
Doroslova i u konzultacijama s Ministarstvom financija provjereno je da li se treba
mijenjati Odluka o izvršavanju proračuna. Naputak je da se ipak treba to učiniti te
navesti točno iznos u kojem Grad daje jamstvo. Stoga je pripremljena ovakva odluka
o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna.
Budući nije bilo drugih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda,
predsjednik Gradskog vijeća daje predloženi dnevni red sa predloženom nadopunom
na glasovanje. Konstatira nakon provedenog glasovanja, da je jednoglasno prihvaćen
slijedeći

DNEVNI

R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24. sjednice
Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika
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3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za
zaduženje trgovačkom društvu „Doroslov“ d.o.o.
kod Privredne banke Zagreb d.d. i davanju
jamstva za ispunjenje preuzetih obveza
IZVJESTITELJ: Goran Aladić
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o izvršavanju proračuna Grada Donjeg
Miholjca za 2020. godinu
IZVJESTITELJ: Goran Mataija
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA.
Točka 1.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen Izvod iz zapisnika
sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca uz primjedbu
gosp. Zvonimira Božića da se upiše njegovo ime na postavljeno pitanje.
Nakon toga gradonačelnik gosp. Goran Aladić upoznaje nazočne s
činjenicom o uvođenju e-sjednica, tj. svi materijali za sjednice Gradskog
vijeća biti će upućeni vijećnicima elektronskim putem kao i sam poziv za
sjednicu Gradskog vijeća. U tu svrhu angažirao je tvrtku Code box iz
Donjeg Miholjca čiji predstavnik će dati uvodno obrazloženje povodom
navedene teme.
Gosp. Filip Stojić, direktor tvrtke Code box iz Donjeg Miholjca upoznaje
nazočne s idejom dostave poziva i svih materijala uz poziv za sjednicu
Gradskog vijeća vijećnicima elektronskim putem. Prezentaciju
vrši putem projektora gdje su svi vijećnici mogli vidjeti kako će se
ubuduće vršiti dostava materijala.
Nakon prezentacije gosp. Daniel Rašić postavlja pitanje da li će se
dostava materijala vršiti putem e-maila?
Gosp. Filip Stojić odgovara da će se svi materijali nalaziti na serveru
i preko aplikacije quik par moći će se pristupiti dokumentima. Svi
vijećnici dobit će mail adrese preko kojih će doći obavijest o postavljanju
materijala za sjednicu, te će svi moći pristupiti podacima sa svojim
lozinkama.
Zamjenik gradonačelnika gosp. Tomislav Brusač postavlja pitanje da
li je pristup isključivo putem tableta?
Gosp. Filip Stojić odgovara da budući je sve u androidu moći će se
pristupiti s bilo kojeg uređaja, telefona, tableta ili računala.
Pročelnik, gosp. Goran Mataija pita da li mogu onda tim putem vijećnici
primati i druge obavijesti npr. za sjednice odbora.
Gosp. Filip Stojić odgovara da se može koristiti u sve svrhe koje budu
bile određene.
Nakon prezentacije gosp. Filip Stojić napušta rad sjednice u 18,15 sati.

Točka 2.

Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Zvonimir Božić postavlja pitanje
čija je Radio stanica? Član je Pčelarske udruge Bagrem 41-43 godine
i prvi puta se dogodilo da nitko od predstavnika Radio stanice Donji
Miholjac nije došao na izbornu skupštinu. Predsjednik Udruge tvrdi da
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je dva puta poslao mail na Radio stanicu.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević iznosi da nema
nikakvih cenzura na Radiu te da svatko može doći iskazati svoje
mišljenje. Predsjednik HDZ-a gosp. Trcović otišao je na Radio i
snimio intervju. Nema prepreka za nikoga da isto to učini.
Gosp. Vladimir Perković, direktor Radia Donji Miholjac iznosi da
nije došao mail na Radio od strane udruge i da će to još jednom
provjeriti. Nema nikakvih prepreka da svi koji žele dođu na
Radio i dogovore intervju.
Gosp. Zvonimir Božić predlaže da se dogovori emisija u određeno
vrijeme tako da svi predsjednici stranaka mogu doći iznijeti svoje
mišljenje. Ukoliko netko ne dođe mogu se puštati pjesme. Moli da
se o tome prijedlogu donese zaključak.
Gosp. Dražen Trcović iznosi da nitko nije njemu ponudio termin
za davanje intervjua nego je sam došao u Radio i zatražio od
djelatnika snimanje intervjua jer je imao razloga za izlaženje u javnost.
Pita gosp. Božića da li je predsjednik SDP-a ili on sam otišao u
Radio i zatražio snimanje intervjua? Postavlja pitanje gradonačelniku
u kojoj su fazi infrastrukturni radovi? U kojoj fazi je obnova domova
u prigradskim naseljima? Kada se kreće sa izgradnjom nogostupa u
naselju Donji Miholjac?
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi da je ugovor o izvođenju
radova na sanaciji nogostupa potpisan prošle godine i kreće se uskoro
sa izvođenjem čim to vrijeme dozvoli i to u naselju Sveti Đurađ, Podgajci,
Rakitovica, Donji Miholjac, po nekoliko ulica, zatim novi nogostup ulica
Vladimira Nazora u Novom Bloku. Za domu Svetom Đurđu proveden je
natječaj i čeka se da prođu rokovi za žalbu kao i u Radikovcima. Ulice
Basaričekova, Šenoina, Zrinsko-Frankopanska i Ivana Gorana Kovačića,
su u projektiranju, dobivaju novi asfalt, nove staze i nova parkirališna
mjesta. Kako budu pristizale građevinske dozvole tako će se i raspisivati
natječaji. Završeni su idejni projekti za gradsku tržnicu i pješačku zonu u
Kolodvorskoj ulici. U izgradnju kreće idući tjedan svlačionica u Svetom
Đurđu.
Gosp. Vedran Aladić pita u kojoj je fazi izgradnja Dječjeg vrtića u
Rakitovici? Ima li kakvih naznaka za kupnju zemljišta ili kuće?
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić odgovara da je Grad dobio 5-6
ponuda i nakon obilaska zemljišta ide ponuda za najprikladnije mjesto
izgradnje dječjeg vrtića. Kada se krene u projektiranje vidjet će se na
koji način će teći izgradnja.
Gosp. Daniel Rašić predlaže da se obustavi od primjene Odluka o
prikupljanju komunalnog otpada budući je Ustavni sud Republike
Hrvatske obustavio od primjene neke članke Uredbe po kojoj je ovo
Gradsko vijeće donijelo odluku.
Gosp. Ivan Pobi iznosi da će cijena odvoza otpada ostati ista, a
građanima će se podijeliti vrećice za odvojeno prikupljanje otpada.
Pročelnica gđa. Sanja Hatvalić pojašnjava da je rješenjem Ustavnog
suda u točki 2. izreke rješenja utvrđeno da se obustavljaju od primjene
svi opći akti koji su doneseni na temelju osporavane Uredbe, a Grad je
donio Odluku na temelju osporavane Uredbe u kojoj je bio propisan rok
do kojeg je Grad bio dužan donijeti novu odluku. Znači odluka se
obustavlja od primjene tako da bi trebalo voziti prema onome što je do
sada bilo, cijena koja je bila do sada i raspored rada kao do sada.
Zamjenik gradonačelnika gosp. Tomislav Brusač odgovara gosp.
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Božiću da ukoliko želi iznijeti neke političke stavove treba doći u
Radio Donji Miholjac i iznijeti svoj stav oko nekih pitanja kao i sve udruge
na području Grada Donjeg Miholjca koje imaju nešto reći za što smatraju
da javnost treba čuti. Osobno se zalaže za demokratizaciju u javnosti te
omogućavanje svima iskazivanja stavova po pitanjima života i rada u
gradu i okolici.
Gosp. Zvonimir Božić iznosi da nije isto kada na Radio dođe predsjednik
HDZ-a ili predsjednik SDP-a. Iznosi da je gosp. Macanić razgovarao u
svezi intervjua i nije ga mogao dobiti.
Zamjenik gradonačelnika gosp. Tomislav Brusač predlaže da napišu
dopis kojim će dokazati da Radio odbija surađivati s njima.
Pročelnica gđa. Sanja Hatvalić iznosi da rasprava ne ide u dobrom
smjeru te navodi da Gradsko vijeće s uređivačkom politikom Radia nema
ništa. Ova država jamči neovisnost medija. Ako netko ima primjedbu na
rad Radia postoji Vijeće za elektroničke medije kojemu se prijavljuje
da Radio postaja ne poštuje pravila neovisnog novinarstva i objektivnog
izvješćivanja javnosti.
Gosp. Ivan Knežević iznosi da MOST nije nikada imao problema sa
Radiom Donji Miholjac. Smatra dobrim prijedlog o izradi jedne emisije
koja će okupiti sve političke stranke na području Grada Donjeg Miholjca
koje mogu iznijeti svoje stavove o pojedinim pitanjima važnim za život
ovog Grada. Navodi da i danas ovdje može reći puno stvari s kojima se
ne slaže i da to nikada neće doći do građana jer se sjednice ne daju
javno. Navodi da je čuo na Radiu kako je Općina Viljevo raspisala
javni natječaj za davanje u zakup državnog zemljišta a Grad Donji
Miholjac s njima vodi spor oko državnog zemljišta te ga interesira kako
je onda Općina Viljevo raspisala natječaj ako nije sve pravno riješeno?
Pročelnica, gđa. Sanja Hatvalić pojašnjava da je Općina Viljevo dobila
suglasnost od Ministarstva poljoprivrede na svoj program raspolaganja
državnim poljoprivrednim zemljištem i na temelju toga oni mogu
raspisati natječaj. Iznosi da sporno zemljište nije u javnom natječaju jer
je isto dano u dugogodišnji zakup od 40-50 godina.
Gosp. Ivan Knežević pita kada će Grad Donji Miholjac raspisati javni
natječaj za zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Donjeg Miholjca?
Pročelnica, gđa. Sanja Hatvalić odgovara čim Grad dobije suglasnost na
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Grad Donji Miholjac
svakako će sporno zemljište staviti u svoj program raspolaganja. Ukoliko
Ministarstvo ne da suglasnost ide se na upravni spor pred Ustavnim
sudom Republike Hrvatske.
Gosp. Zvonimir Falamić pita što je s obnovom društvenog doma u
Rakitovici, izgradnjom ograde i staze na groblju te autobusnih stajališta.
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara da se očekuje u mjesecu
svibnju početak obnove društvenog doma. Izgradnja ograde i staze na
groblju počinje za tjedan dana, a idući tjedan počinje izgradnja
autobusnih stajališta.
Gđa. Tihana Brkić napušta rad sjednice u 18,52 sati.
Točka 3.

Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesena Statutarna odluka
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Donjeg Miholjca.

Točka 4.

Pod točkom 4. dnevnog reda sa dva glasa suzdržana donesena je
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu
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„Doroslov“ d.o.o. kod Privredne banke Zagreb d.d. i davanju jamstva za
ispunjenje preuzetih obveza.
Točka 5.

Pod točkom 5. dnevnog reda s jednim glasom suzdržan donesena je
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna
Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 19,25 sati.
ZAPISNIČAR:
Silvija Stojić,v.r.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Nenad Perić,v.r.
2. Ivan Ott,v.r.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Lukačević,v.r.

