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

sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 28. lipnja 
2016. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 09,00 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Ivana Kožića, KLASA: 021-05/16-01/10, URBROJ: 2115/01-01-16-01 od 10. lipnja 
2016. godine. 
 Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Anica Sabo, Krunoslav Kovačević, Ivan 
Knežević, Stanislav Bogdanić, Nedeljko Kovačić, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Ivica Čupić, 
Vlatko Mikolašević, Željko Macanić, Koviljka Šrajer, Antun Okrugić, Damir 
Kupanovac. 
 Izostanak nije opravdao: Josip Adamović. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Goran Mataija, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, Boris 
Mandekić, voditelj Odsjeka za stručne poslove - tajništvo, Biserka Mijatović, 
voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, 
Zdravka Tadić, voditeljica Odsjeka za proračun, Dražen Trcović, viši stručni suradnik 
za prostorno ureñenje i graditeljstvo, Dragana Pnjak, direktorica KG Park-a Donji 
Miholjac, Valent Poslon, direktor Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne razvojne 
agencije Donji Miholjac, Valika Čošić, direktorica Doroslova d.o.o. Donji Miholjac, 
Domagoj, Vladimir Perković, direktor Radia Donji Miholjac, i jedan grañanin. 
 Zapisničar je Silvija Stojić stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove.  
 Ovjerovitelji zapisnika su: Stjepan Viduka i Stanislav Bogdanić. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 25. sjednicu Gradskog 
vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano 
odlučivanje. Predlaže dnevni red kao u sazivu za sjednicu. Postavlja upit za izmjenu i 
dopunu dnevnog reda.  
 Budući nije bilo prijedloga za izmjenu dnevnog reda predsjednik Gradskog 
vijeća daje predloženi dnevni red na glasovanje. Konstatira nakon provedenog 
glasovanja da je jednoglasno usvojen slijedeći: 
 

D N E V N I   R E D: 
 

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24. sjednice 
    Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 

 
3. Donošenje Zaključka povodom razmatranja pisma 
    namjere AVIARIUM d.o.o. Donji Miholjac  
    IZVJESTITELJ: Zoran Kovač 
 
4. Donošenje  Zaključka povodom razmatranja Izvještaja 
    o izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca za  
    razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine. 

     IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija 
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   5. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća 
       o radu Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne  
       razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac  za 2015. godinu 
       IZVJESTITELJ: Valent Poslon 

 
   6. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća o  
       poslovanju Radia Donji Miholjac za 2015. godinu 
       IZVJESTITELJ: Vladimir Perković 
 
   7. Donošenje Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u  
        općoj uporabi: 
  a) Izgradnja elektroenergetske grañevine 
      TS10/20)/0,4kV Donji Miholjac 53 (k.č.br. 1124/10) 
      - Industrijska zona  
  b) Izgradnja grañevine „Južna obilaznica Grada  
      Donjeg Miholjca“ – II. faza izgradnje (k.č.br.  
      4305/4 i 4305/5) 
       IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 
    8. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Godišnjeg 
       izvješća o radu gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca 
       IZVJESTITELJ: Zoran Kovač 
 
    9. Donošenje Odluke povodom Izvješća Natječajnog  
       povjerenstva za izbor ravnatelja/ice Narodne knjižnice 
        Grada Donjeg Miholjca 
        IZVJESTITELJ: Koviljka Šrajer 

 
RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 

 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika 
  sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje 
  u kojoj fazi je upisivanje susjednih općina u vlasništvo KG Parka, tko 

je ovlastio Doroslov da daje u koncesiju usluge dimnjačarstva koje su  
povjerene njima na upravljanje te da li postoji slučaj generalke na  
traktoru? Nadalje interesira ga koliko je smeća dovezeno na odlagalište 
Doroslov jer postoji mogućnost da Miholjac neće moći odlagati smeće 
na svoje smetište? 
Gña. Dragana Pnjak iznosi da je nakon sjednice Skupštine proslijedila 
zahtjev Gradu za imenovanje revizorske tvrtke koja će obaviti radnje  
za upis u vlasništvo i isti zahtjev je proslijeñen Trgovačkom sudu jer 
dokapitalizaciju provodi vlasnik u Trgovačkom sudu. 
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je odgovor došao iz  
Trgovačkog suda  odnosno rješenje prije 2-3 dana. 
Gña. Valika Ćošić iznosi da što se tiče dimnjačarskih usluga zatekla 
je ugovor kada je preuzela posao direktora sa Dimnjakom na 5 godina. 
Traktor je ponovno bio na generalnom popravku i ne radi dobro te je 
pokušala kontaktirati tvrtku koja je to obavila no u meñuvremenu je  
tvrtka ugašena. Traktor je star 35-37 godina te nije sigurna da se više 
isplati u njega ulagati. Što se tiče odlaganja smeća dozvoljeno je u  
godini 17.816 tona a do sada je već odloženo 10.000 tako da ostaje 
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još 6 tisuća tona za odložiti smeća od čega 2,5 tone mora se ostaviti 
za grañane Grada Donjeg Miholjca a 3,5 tisuća tona može se primiti 
od ostalih općina što će biti dovoljno do kraja godine za otplatu kredita. 
Iznosi da za potrebe Grada još 10 godina može se odlagati smeće.  
Problem je što će dalje Vlada odlučiti jer će ukinuti regionalna 
odlagališta otpada. Ističe da nije sporno za grañane Grada Donjeg  
Miholjca zaprimanje otpada već da otpad koji dolazi sa strane ne bi  
zaprimala dok se ne vidi što će Vlada RH odlučiti.  
Gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje direktorici Doroslova gñi. 
Valiki Ćosić kolika je cijena obavljene generalke na traktoru? Zanima  
ga strategija tvrtke u smislu razvrstavanja otpada i reciklažnih dvorišta. 
Postavlja pitanje zašto je dimnjačarstvo dano u potkoncesiju a Grad je 
dodijelio njima isto na upravljanje. 
Gña. Valika Ćošić odgovara da je generalka na traktoru bila 22.000,00 
kn. Strategija razvoja tvrtke je da se ide sa razvrstavanjem otpada na  
kućnom pragu. Za sada se kreće s kantama za plastiku, pa će se dalje 
vidjeti i dogovoriti za ostale kante za otpad. Što se tiče dimnjačarskih  
usluga iznosi da je zatekla ugovor kada je preuzela mjesto direktorice  
sa tvrtkom koja trenutno te poslove obavlja na području grada, no radi 
na tome da dimnjčarske usluge potpuno preuzme Doroslov. 
Gosp. Ivica Čupić postavlja pitanje što s otpadom sa prečistača  
otpadnih voda?  
Gña. Valika Ćošić odgovara da je to veliki problem u cijeloj Hrvatskoj i  
isto pitanje je postavljeno ministru kao i poslani dopisi u vezi istog na  
što su odgovorili da će predložiti stavljanje istih na bankine. Ne vidi  
problem da se isto ne može stavljati na deponiju i služiti kao  
meñusloj izmeñu otpada, meñutim odgovor je da se ne smije odlagati  
na deponiju. 
Gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje što se dogaña sa DVD-om  
jer su pokrenute neke istrage, a i ukinute su noćne smjene? 
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da će uputiti zahtjev DVD-u 
da se o tome očituje. 
Gosp. Damir Kupanovac postavlja pitanje gñi. Valiki Ćosić kako vidi  
razvoj tvrtke do kraja godine obzirom na limitirani dovoz smeća na  
deponiju? Hoće dijeliti otkaze, dići cijenu smeća ljudima, itd.? 

  Gña. Valika Ćošić odgovara da za sada neće dijeliti otkaze niti dizati 
  cijene do kraja godine budući da količina zaprimljenog otpada izvan 
  gradskog područja još nije u cijelosti naplaćena. Nastoji povećati  
  profitabilnost tvrtke i radi na smanjenju troškova.  
  Gña. Anica Sabo postavlja pitanje što je sa tretiranjem komaraca na 
  području Grada Donjeg Miholjca? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač, odgovara da će jedno tretiranje  
  ići prije Miholjačkog sijela a drugo prije manifestacije backyard. 
  Gosp. Željko Macanić smatra da bi ovo Gradsko vijeće trebalo donijeti 
  odluku o dužini trajanja manifestacije backyard, točenja pića i buke. 
  Smatra da je to vrlo važan festival i ne zna zašto pročelnica govori da 
  to nije potrebno. Ističe da je ljut u svezi neplaćanja zakupa gradskih  
  poslovnih prostora, jer je pročelnica donijela zadnji puta podatke iz kojih  
  je vidljivo da isto plaćaju samo SDP, HDZ, udruga Dravski vir i  
  Zavod za mirovinsko osiguranje. Izvijestit će o tome svoju centralu  
  SDP-a i reći da i oni prestanu plaćati zakup. Smatra da je ova vlast  
  eksperiment kao i ona na državnoj razini. Ističe da je trava na  
  zaobilaznici velika i nitko je ne kosi; naši poslovni prostori su prljavi i  
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  zapušteni, što ga smeta i smatra da je to ruglo grada. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač navodi da se oko tih tema uvijek  
  može pričati i iznosi da Grad Donji Miholjac nije jedini zarastao u  
  raslinje; visoke su temperature, izuzetno je palo puno oborina i trava 

raste te je normalno da imamo dosta zelenila u gradu i normalno je da  
ga se ne može stići pokositi svakih par dana, ali koliko je moguće 
održava se. Što se tiče zgrada Grad nema ingerencije narediti nekome 
pranje prozora. 
Gña. Koviljka Šrajer slaže se s gosp. Macanićem oko ureñenja  
gradskih površina i poslovnih prostora, te predlaže da Grad  
subvencionira ureñenje fasada u centru grada.  
Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje odvodnje u ulici Ivana Zajca  
da li se planira napraviti i dokle se s tim došlo? Postavlja pitanje  
košenja trave u industrijskoj zoni, te pitanje razrješenja direktora  
Doroslova u kojem je sada radno-pravnom statusu? Takoñer se  
slaže s gosp. Macanićem o ureñenju bankina i kružnog toka na  
zaobilaznici. 
Gosp. Zoran Kovač odgovara da je gosp. Rušanac bio na bolovanju, 
trenutno koristi godišnji odmor i nakon toga ide sporazumni raskid  
ugovora o radu. Što se tiče košnje u industrijskoj zoni Grad će  
naći način kako to riješiti. 
Gña. Dragana Pnjak odgovara da je KG Park dobio grañevinsku  
dozvolu za izradu kanalizacije u ulici Ivana Zajca koji projekt je u 
vrijednosti 1.400.000 kn pa moli vijećnike da pomognu pri realizaciji 
tog projekta.  
Gosp. Stjepan Viduka navodi da budući je u blizini ornitološki  
rezervat trebalo bi se obratiti europskim fondovima pri realizaciji  
ovog projekta. Moli gradonačelnika da ponovi koji je status bivšeg 
direktora Doroslova. 
Gña. Valika Ćošić odgovara da je gosp. Rušanac trenutno na  
godišnjem odmoru, te je danas donio ugovor za sporazumni raskid  
radnog odnosa.  
 

Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda sa 4 glasa suzdržan donesen je  
  Zaključak ne prihvaćanju prijedloga tvrtke Aviarium za korištenje 
  reciklažnog dvorišta tvrtke Doroslov d.o.o. Donji Miholjac. Grad 
  Donji Miholjac predložit će tvrtki Aviarium lokaciju i parcelu na kojoj je 
  dozvoljena gradnja reciklažnog dvorišta.  
   
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda sa 10 glasova za i 3 glasa suzdržan  
  donesen je Zaključak o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna 
  Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016.  
  godine. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra,  
  Lokalne razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac za 2015. godinu. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda sa 12 glasova za i 2 glasa suzdržan  
  donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Radia  
  Donji Miholjac za 2015. godinu. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno su donesene 
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Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za: 
 a) Izgradnju elektroenergetske grañevine 
     TS10/20)/0,4kV Donji Miholjac 53 (k.č.br. 1124/10) 
      - Industrijska zona  
 b) Izgradnju grañevine „Južna obilaznica Grada  
     Donjeg Miholjca“ – II. faza izgradnje (k.č.br.  
     4305/4 i 4305/5) 

 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda sa 11 glasova za i 3 glasa suzdržan 
  donesen je Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu  
  gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda sa 9 glasova za donesena je  
  Odluka o odabiru Marine Rendulić iz Donjeg Miholjca  
  za ravnateljicu Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 11,19 sati. 
 
 
 
 
  

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Stjepan Viduka,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
   
  2. Stanislav Bogdanić,v.r.   
 


