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

sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 19. rujna 
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: 021-05/16-01/11, URBROJ: 2115/01-01-16-01 od 14. rujna 
2016. godine. 
 Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Anica Sabo, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Ivica 
Čupić, Željko Macanić, Koviljka Šrajer, Antun Okrugić, Damir Kupanovac. 
 Izostanak su opravdali: Krunoslav Kovačević, Stanislav Bogdanić, Nedeljko 
Kovačić, Josip Adamović. 
 Izostanak nisu opravdali: Ivan Knežević i Vlatko Mikolašević 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Sanja Hatvalić pročelnica Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, 
društvene djelatnosti i stručne poslove, Biserka Mijatović, voditeljica Odsjeka za 
gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Dragana Pnjak, direktorica 
KG Park-a Donji Miholjac, Marija Marjančević, revizorica KG Park-a d.o.o. Donji 
Miholjac, Valent Poslon, direktor Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne razvojne 
agencije Donji Miholjac, Sara Pobi, predstavnica KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac, 
Domagoj Pavin, predstavnik Doroslova d.o.o. Donji Miholjac, 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: Ivica Čupić i Zlatka Krip. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 26. 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 predlaže zamjenu točke 4. točkom 3. te 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 25. sjednice 
    Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 

 
3. Donošenje Odluke o podjeli i prijenosu poslovnog 
    udjela u trgovačkom društvu KG Park  d.o.o. Donji  
    Miholjac  
    IZVJESTITELJ: Dragana Pnjak 
 
4. Donošenje  Odluke o davanju Prethodne suglasnosti 
    na izmjenu izjave o osnivanju KG Park d.o.o. Donji 
    Miholjac 

     IZVJESTITELJ: Dragana Pnjak 
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   5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
       o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 
       IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 

 
   6. Donošenje Odluke o dodjeli: 
  a) Javnog priznanja Grada Donjeg Miholjca Zlatne 
      plakete „Grb Grada Donjeg Miholjca“  
  b) Javnog priznanja Grada Donjeg Miholjca Pečat 
      Grada Donjeg Miholjca 
       IZVJESTITELJ: Zoran Kovač  
 
   7. Donošenje: 
  a) Odluke o razrješenju ravnateljice Narodne  
      knjižnice Grada Donjeg Miholjca, 
  b) Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i  
       imenovanja ravnatelja/ice Narodne knjižnice 
       Grada Donjeg Miholjca 
  c) Odluke o osnivanju i imenovanju Natječajnog 
      povjerenstva za izbor ravnatelja/ice Narodne 
      knjižnice Grada Donjeg Miholjca 
       IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
    8. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija iz  
       područja komunalnih djelatnosti i energetike za  
       2017. godinu 
       IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

 
RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 

 
 

Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika  
  sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca.  
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gña. Anica Sabo postavlja pitanje  
  mrtvozornika koji nedostaju u Gradu Donjem Miholjcu, te moli da  
  se pošalje zahtjev u županiju za imenovanje novih mrtvozornika.  
  Pročelnica Sanja Hatvalić iznosi da je to već učinjeno no problem je 
  što liječnici ne žele biti mrtvozornici. Iznosi da će zahtjev ponoviti. 
  Gña. Anica Sabo postavlja pitanje košenja groblja, te pražnjenja  
  kontejnera kod vatrogasnog doma. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da nije zadovoljan 
  održavanjem groblja te da će se taj problem morati riješiti sa  
  komunalnim poduzećem što prije. Što se tiče praženjenja kontejnera 
  na zelenim otocima problem je u nesavjesnim pojedincima koji  
  odlažu smeće pored kontejnera te iznosi da će obaviti razgovor  
  s direktoricom Doroslova da se kontejneri češće prazne. 
  Pročelnica, gña. Sanja Hatvalić iznosi da su naručene table koje 
  će biti postavljene kod svakog zelenog otoka da je zabranjeno  
  odlaganje smeća pored kontejnera te je za to kazna 500,00 kn 
  samo je problem uhvatiti pojedince na djelu.  
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  U 9,10 sati na sjednicu Gradskog vijeća dolazi gosp. Vlatko  
  Mikolašević. 
 
  Gosp. Ivica Čupić postavlja pitanje zašto u Donjem Miholjcu  

nema javnih radova, te zašto se ne angažiraju pojedinci koji su na  
socijali koji bi mogli odraditi neke poslove za sredstva koja dobivaju,  
jer to u drugim mjestima se radi, samo u Donjem Miholjcu ne. 

  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač, odgovara da je program poslan 
  za javne radove i čeka se odobrenje. 
  Pročelnica, gña. Sanja Hatvalić iznosi da program čeka na suglasnost 
  Zavoda za zapošljavanje.  
  Gosp. Ivica Čupić iznosi da tu nešto nije u redu, te da isto pitanje  
  postavlja već niz sjednica a nema nikakvog rješenja.  
  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač, odgovara da se na Program  
  stručnog usavršavanja čekalo godinu dana. Što se tiče zapošljavanja 
  korisnika zajamčene minimalne naknade problem je što morate znati  
  koje ćete im poslove dati i za to odgovarati. 
  Gosp. Ivica Čupić iznosi da kod nas ima zdravih ljudi na socijali i da 
  to treba realizirati. 
  Gña. Koviljka Šrajer iznosi da gosp. Čupić ne zna koju odgovornost  
  povlači zapošljavanje tih ljudi, jer ako se netko povrijedi onda je pitanje 
  zašto mu je dan taj posao i tko ga je dao. 
  Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje ureñenja kule kod staklenika 
  već treću godinu stoji i treba je zaštititi. 
  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara da tvrtka HEDOM više 
  ne želi raditi te poslove. Prvo je problem bio u nadzoru koji nije  
  dozvoljavao ugradnju materijala koji nije po troškovniku, a onda kad  
  je nadzor preuzeo drugi čovjek tvrtka Hedom je odustala od rada na 
  tom projektu. U razgovor je uključena i odvjetnica i predmet bi mogao 
  završiti na sudu. 
  Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje da li Grad Donji Miholjac  
  raspisuje javni poziv za odabir ugostitelja povodom Dana grada, sajma 

itd.? Problem je i grañani negoduju što se fišijada održava kod Slavone. 
  Zna da je problem tehnički ali ga je organizator mogao riješiti.  
  Gosp. Valent Poslon odgovara da što se tiče sajma poziv je upućen  
  na više načina, preko obrtničke komore, putem plakata na oglasnim  
  pločama po Gradu te putem Radia. Jedne godine je bio ugostitelj izvan 
  Grada Donjeg Miholjca jer nitko od ugostitelja u Donjem Miholjcu nije  
  zainteresiran. Iznosi da naši domaći ugostitelji nisu zainteresirani.  
  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara da za ovu manifestaciju 
  Dana grada većinu posla je odradio ured Turističke zajednice Grada  
  Donjeg Miholjca koji je raspisao javni poziv preko Radia i plakata.  
  Ističe da nije bilo presudno, no neki ugostitelji plaćaju turističke takse, 
  a neki ne. Bio je kontaktiran i poduzetnik iz Borika koji nije htio  
  preuzeti fišijadu na njihovom prostoru. 
  Gosp. Željko Macanić iznosi da je direktor Radia Donji Miholjac nakon 
  zadnje sjednice Gradskog vijeća na kojoj je bila točka izvješće o radu  
  Radia D.Miholjac iznio pred svjedocima u prostorijama Radia da se 
  glas Željka Macanića više na Radiu neće čuti. Pita otkud nekom pravo 
  da gradskom vijećniku, podpredsjedniku Gradskog vijeća ne dozvoli  
  obraćanje grañanima. Ne želi nikoga vrijeñati ali želi da ovaj Grad ide 
  naprijed. 
  Gosp. Vladimir Perković odgovara da vijećnik to stavlja u kontekst s  
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  prošlim sazivom Gradskog vijeća kada je tako bilo i na to niti jedan  
  vijećnik nije reagirao, a dok je on direktor Radia nikada nije nikome  
  zabranio da doñe i iznese što želi na Radiu Donjem Miholjcu. Ističe  
  da se nitko ne može miješati u programski dio Radia. 
  Gosp. Damir Kupanovac predlaže da direktor uzme tonski zapis  
  sjednice te iz toga izradi izvješće za Radio. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje zašto je u DVD-u došlo 
  do smanjenja zaposlenika sa 8 na samo 2? Raspisan je natječaj  
  za jednog djelatnika i to servisera, a ne za vozača, a problem je  
  ako izbije požar tko će voziti kamion? Postavlja pitanje pročelnici 
  da li je statut Narodne knjižnice promijenjen i ako nije zašto je  
  krivo informirala Vijeće da se bez v.d. ravnatelja ne može raspisati 
  natječaj? 
  Pročelnica, gña. Sanja Hatvalić odgovara da je rekla da se  
  može ići na izmjenu statuta a i ne mora budući je statut imao stroži 
  kriterij za primanje novog ravnatelja. Vršitelj dužnosti mora biti  
  imenovan i voditi knjižnicu dok se primi u radni odnos novi ravnatelj. 
  Gña. Koviljka Šrajer iznosi da je gospoñica Rendulić odustala od  
  tog radnog mjesta jer je netko u gradskoj upravi odugovlačio i  
  držao u ladici papire dok nije došlo do toga da su se neki žalili 
  a gospoñica Rendulić ne može ostaviti posao koji ima zato što bi 
  mogla biti ili ne bi mogla biti imenovana na radno mjesto ravnatelja. 
  Svi ravnatelji se primaju na 4 godine i postavlja pitanje zašto se to  
  prije nije radilo, zašto se nisu raspisivali natječaji svake 4 godine? 
  Gosp. Vlatko Mikolašević i dalje smatra da je pročelnica krivo  
  informirala Gradsko vijeće i smatra to nedopustivim jer je ovdje  
  da bi pomogla radu Gradskog vijeća. 
  Pročelnica, gña. Sanja Hatvalić iznosi da v.d. ravnatelj utvrñuje  
  prijedlog statuta i imenuje jednu osobu koja će biti u povjerenstvu 
  za provoñenje natječaja, drugačije po zakonu ne može. 
  Gosp. Stjepan Mikolašević iznosi da nije moguće na jednoj  
  sjednici imenovati v.d. ravnatelja i raspisati natječaj. 
  Pročelnica, gña. Sanja Hatvalić iznosi da Gradsko vijeće imenuje 

vršitelja dužnosti koji će obavljati dužnost ravnatelja dok se na natječaju 
ne izabere ravnatelj. 
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač iznosi da nikome nije u interesu  
ovdje zlouporaba statusa ravnatelja u knjižnici. Cilj je što prije  
imenovati ravnatelja kako bi ta ustanova mogla normalno raditi i da 
se jednom dobije iscrpno izvješće od ravnatelja stanje u knjižnici. 
Osoba koja je bila imenovana promijenila je svoju odluku i to treba 
poštivati. 
Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje koja je uloga tu gradonačelnika 
i što bi on po tom pitanju mogao napraviti? 
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara da nema pravo uplitanja  
u imenovanje ravnatelja i da bi time izravno krišio zakon a to ne želi. 
Gña. Koviljka Šrajer smatra da svatko tko sjedne u fotelju  
gradonačelnika je vrlo komotan i zašto se onda po sili zakona prije 
nije svake 4 godine raspisivao natječaj kako za knjižnicu tako i za  
radio? 
Gosp. Stjepan Viduka ne razumije zašto njega pita to pitanje jer je  
tako unazad 40 godina. Iznosi da je sada čuo kako je donesena  
odluka koje nije zakonita, jer da je zakonita onda se nitko ne bi žalio. 
Gña. Koviljka Šrajer iznosi da je problem što je gosp. Mandekić držao 
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papire u ladici i nije pozivao natječajno povjerenstvo iako su gosp. 
Romanić i ona intervenirali u par navrata da se taj posao odradi, a 
natječajno povjerenstvo i ovo Vijeće dobro je odradilo svoj posao. 
Pročelnica, gña. Sanja Hatvalić iznosi da gradonačelnik može  
neku odluku obustaviti od primjene ako smatra da je u suprotnosti  
sa zakonom, ništa više. 
Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje izgradnje mrtvačnice na  
groblju Sv. Križa, pitanje izgradnje biciklističke staze i izgradnje doma 
u Podgajcima Podravskim dokle se s tim projektima stiglo? Isto tako 
zanima ga da li dolazi u obzir obnova ili izgradnja nove kino dvorane 
u Donjem Miholjcu? 

  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač, odgovara da je isprojektirano 8  
  km biciklističke staze u vrijednosti 8 milijuna kuna. Partner u tom  
  projektu je Grad Šikloš te je u tijeku aplikacija na natječaj Europske  
  unije. Isto je uvršteno u županijske projekte i planove kada je riječ o 
  razvoju cikloturizma i biciklističkih staza. Projekt za izgradnju  
  mrtvačnice koštao je cca 35.000 kn i nije se još krenulo u fazu  
  raspisivanja natječaja za izvoñača radova i fazu realizacije ali  
  grañevinska dozvola je dobivena. U Svetom ðurñu isprojektirane  
  su svlačionice i od Hrvatskog nogometnog saveza je dobiveno 

200.000 kn te se krenulo s radovima. Što se tiče izgradnje doma u 
  Podgajcima ide se na izgradnju novog doma i u tijeku je rješavanje 
  imovinsko-pravnih odnosa da bi se mogla dobiti potvrda glavnog 
  projekta. Za kino dvoranu bi trebalo ići u sanaciju jer se za izgradnju 
  nove kino dvorane nema sredstava, a neće se moći ni u sanaciju  
  ići bez pomoći sa strane.  
  Gosp. Stjepan Viduka smatra da bi prije trebalo riješiti grijanje i  
  krov na kino dvorani nego ići u izgradnju doma u Podgajcima. 
  Gradonačelni, gosp. Zoran Kovač odgovara da je to stvar prioriteta 
  kao kad je prošle godine uloženo 400.000 kn u energetsku mrežu u 
  industrijskoj zoni kako bi se poduzetnici mogli priključiti jer bez toga 
  ne mogu dobiti uporabne dozvole. Smatra da je pred budućim  
  vijećnicima i jedan mega projekt osim rješavanja kanalizacije po  
  prigradskim naseljima, a to je ureñenje samog centra Grada budući 
  je završena zaobilaznica i u tom kontekstu treba razgovarati o  
  ureñenju same kino dvorane.  
  Gosp. Damir Kupanovac postavlja pitanje da li pročelnica ima podatak 
  koliko je mladih ljudi napustilo područje Grada Donjeg Miholjca?  
  Pročelnica, gña. Sanja Hatvalić iznosi da je taj podatak nemoguće  
  dobiti. 
  Gosp. Damir Kupanovac iznosi da je nemoguće otići na mjesec ta da 
  svaki mjesni odbor može prikupiti u jednom danu taj podatak. Moli da 
  se za iduću sjednicu Gradskog vijeća taj podatak pripremi.  
  Gosp. Valent Poslon, vijećnici Stjepan Viduka i Vlatko Mikolašević 

napuštaju rad sjednice u 10,04 sati. 
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  podjeli i prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu KG „Park“ 
  d.o.o. Donji Miholjac. 
   
  Gosp. Stjepan Mikolašević dolazi na sjednicu u 10,08 sati. 
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Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o 
  davanju prethodne suglasnosti na izmjenu izjave o osnivanju KG 
  „Park“ d.o.o. Donji Miholjac. 
 
  Gña. Dragana Pnjak, Sara Pobi, Marija Marjančević i Domagoj Pavin  
  napuštaju rad sjednice u 10,09 sati, a na sjednicu dolazi gosp.  
  Stjepan Viduka. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
  prostora. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda 
  a) -   sa 8 glasova za i 1 glasom suzdržan donesena je 
          Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada  
          Donjeg Miholjca“ Valentu Poslonu iz Donjeg Miholjca 

- jednoglasno je donesena Odluka o dodjeli javnog priznanja 
Zlatna plaketa „Grb Grada Donjeg Miholjca“ Hrvatskim  
cesta Zagreb 

- sa 8 glasova za i 1 glasom suzdržan donesena je Odluka 
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada  
Donjeg Miholjca“ Miholjčanka Export Import iz Donjeg  
Miholjca 

  b) -   jednoglasno je donesena Odluka o dodjeli Pečata Grada  
          Donjeg Miholjca Sindikatu umirovljenika iz Donjeg Miholjca. 
 
  Zahvalnice će biti uručene: Marathon teamu iz Donjeg Miholjca,  
  časnoj sestri Petrinki iz Donjeg Miholjca, Dragi Kameniću iz Donjeg 
  Miholjca, tvrtka Crionis iz Donjeg Miholjca i NK Radikovci iz 
  Radikovaca.  
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda  

a) jednoglasno je donesena Odluka o razrješenju ravnateljice Narodne 
    knjižnice Grada Donjeg Miholjca, 
b) jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i 
    imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca 
c) jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju i imenovanju  
    Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja/ice Narodne knjižnice 
    Grada Donjeg Miholjca u osobama: Ivica Čupić i Antun Okrugić. 

 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesen Godišnji plan 

davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i energetike za 
2017. godinu. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 10,36 sati. 

 
  

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Ivica Čupić,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
   
  2. Zlatka Krip,v.r.  
 


