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

sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 17. ožujka 
2017. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 09,02 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Ivana Kožića, KLASA: 021-05/17-01/1, URBROJ: 2115/01-01-17-01 od 09. ožujka 
2017. godine. 
 Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Anica Sabo, Krunoslav Kovačević, 
Stanislav Bogdanić, Nedeljko Kovačić, Josip Adamović, Ivan Kožić, Ivica Čupić, 
Vlatko Mikolašević, Željko Macanić, Koviljka Šrajer, Antun Okrugić, Damir 
Kupanovac. 
 Izostanak je opravdala Zlatka Krip 
 Izostanak je opravdao Ivan Knežević. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Darko Mikić, dogradonačelnik 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 
Grada Donjeg Miholjca, Valetn Poslon, direktor Miholjačkog poduzetničkog centra, 
Lokalne razvojne agencije Donji Miholjac, Dragana Pnjak, direktorica KG Park d.o.o. 
Donji Miholjac i Vladimir Perković, novinar Radia Donji Miholjac. 
 Zapisničar je Silvija Stojić stručni referent u Upravnom odjelu za komunalne, 
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove.  
 Ovjerovitelji zapisnika su: Antun Okrugić i Anica Sabo. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 29. sjednicu Gradskog 
vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano 
odlučivanje. Predlaže dnevni red kao u sazivu za sjednicu. Postavlja dalje upit za 
izmjenu i dopunu dnevnog reda. 
 Budući nije bilo prijedloga za izmjenu dnevnog reda predsjednik Gradskog 
vijeća daje 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 27. i 28. sjednice 
    Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 

 
                                 3. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu  
        ulaganja u projekt „Rekonstrukcija društvenog doma 
        u Rakitovici“ na području Grada Donjeg Miholjca  

        IZVJESTITELJ: Valent Poslon 

   4. Donošenje Zaključka povodom razmatranja izvješća o  
     izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih grañevina i  
     Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne  
     infrastrukture na području Grada Donjeg Miholjca za  
     2016. godinu 
       IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
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5. Donošenje Zaključka povodom razmatranja izvješća o  
   izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 
   za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom  
   gospodarstvu u 2016. godini Grada Donjeg Miholjca 
   IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
6. Donošenje Programa gradnje objekata i ureñaja  
   komunalne infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu  
   za 2017. godinu 
     IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture 
   za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom  
     gospodarstvu u 2017. godini Grada Donjeg Miholjca 
   IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
8. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi 
    IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
9. Donošenje Pravilnika o provedbi Jednostavnih nabava u  
  Gradu Donjem Miholjcu 
   IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
10. Donošenje Odluke o oslobañanju Prekršajnog suda u  
      Osijeku od plaćanja komunalne naknade za poslovni  
     prostor u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1. 
       IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 

 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno su usvojeni Izvodi iz  
  zapisnika sa 27. i 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Krunoslav Kovačević postavlja 
  pitanje uvrštenja u dnevni red kanalizacije u ulici Ivana Zajca. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je ulica Ivan Zajca  
  projektirana te se čeka natječaj Ministarstva regionalnog razvoja  
  kako bi projekt krenuo s realizacijom. 
  Gosp. Krunoslav Kovačević postavlja pitanje i ulice Ciglana koja  
  isto nema kanalizaciju a mogao bi se projekt staviti u program gradnje 
  za iduću godinu. 
  Pročelnica gña. Sanja Hatvalić odgovara da infrastrukturni objekti nisu 

u vlasništvu Grada, po Zakonu su u vlasništvu distributera te je 
distributer zadužen za proširenje mreže, a Grad može sufinancirati. 

  Gosp. Krunoslav Kovačević konstatira da će to svakako HDZ odraditi. 
  Gosp. Stjepan Viduka iznosi da ga interesira stanje na Radiu, što je  
  poduzimano za saniranje stanja i kako Radio sada posluje? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da je Radio bio zadnjih 15-20 
  godina u velikim financijskim problemima te je 2013. godine otvorio  
  predstečajnu nagodbu. Misli da je Radio izišao sa 19.12. iz  
  predstečajne nagodbe i namirio veći dio vjerovnika a ostalo je  
  samo dugovanje prema ZAMP-u i Gradu s naslova zakupa poslovnog 
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  prostora. Na Radiu je smanjen broj djelatnika, a daljnja budućnost  
  ovisi o vlasnicima odnosno suvlasnicima. Smatra da je Radio brend 
  Grada Donjeg Miholjca i Grad Donji Miholjac uključit će se aktivno u 
  rješavanje njegovih problema u suradnji sa ostalim suvlasnicima. 
  Nakon izbora nova postava Gradskog vijeća odlučiti će što će biti  
  s Radiom. 
  Gosp. Vladimir Perković iznosi da je izvješće Radia već bilo na ovom  
  Gradskom vijeću i bit će ponovno. Iz predstečaja su izišli u  
  materijalnom smislu no ne i u pravnom jer iz Trgovačkog suda se ne  
  može izbrisati zbog nedorečenosti zakona koji nije regulirao kako se 
  pri ovakvom slučaju postupa. Radio je dobio koncesiju na frekvenciju 

na rok od 9 godina. Djelatnici su još uvijek na minimalcu 5-6 godina. 
Svi suvlasnici osim Grada loše su se ponijeli u prethodnom razdoblju 
jer su dvostruko smanjili svoje obveze prema Radiu. 
Gosp. Stjepan Viduka nije zadovoljan sa obrazloženjem njegova  
pitanja. 
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač iznosi da će na jednoj od slijedećih 
sjednica dobiti izvješće o radu Radia Donji Miholjac. 
Gosp. Vladimir Perković iznosi da je zaboravio reći kako je sanirano  
dugovanja u iznosu od 400.000 kn što je za jedan mali kolektiv od 8  
ljudi velika stavka. Ističe da je napravljen vrlo kvalitetan materijal za 
koji očekuju sredstva kroz koja će krenuti boljitak Radia u slijedećem 
razdoblju, a i stav suvlasnika bi se trebao promijeniti kako bi Radio  
mogao kvalitetno raditi. 
Gosp. Nedeljko Kovačić postavlja pitanje zbrinjavanja komunalnog  
otpada i moli da mu stručne službe isto dostave u što kraćem roku. 
Postavlja pitanje biciklističke staze, dokle se s tim projektom došlo? 
Nadalje postavlja pitanje vodocrpilišta u Donjem Miholjcu. 
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač iznosi da su krajem 2016. godine 
prijavili se na natječaj zajedno sa Gradom Šikloš. Prošli smo na  
natječaju i kreće se u realizaciju projekta koji iznosi cca 7.000.000 kn 
za otprilike dva mjeseca. Od 7 milijuna kuna 3,5 milijuna kuna dati  
će Grad Donji Miholjac. 
Gña. Dragana Pnjak, direktorica KG Park Donji Miholjac iznosi da  
je Zakon o vodnim uslugama prošao proceduru i još nije bio u Saboru 
na glasanju. Državni tajnik upućen je o statusu vodocrpilišta u Donjem 
Miholjcu. Trenutno se radi na izračunu matematičkog modela,  
mogućnosti vodocrpilišta na krajnjim točkama te ono što mi možemo 
dati susjednim vodoopskrbnim sustavima. Kad sve bude gotovo projekt 
će dostaviti državnom tajniku koji će odlučiti o tome što će dalje biti. 
Gosp. Nedeljko Kovačić inzistira da mu se dostave precizni podaci  
o stanju komunalnog otpada na području Grada Donjeg Miholjca u  
roku 15 dana. 
Gña. Sanja Hatvalić iznosi da se direktorica ispričala što nije mogla 
prisustvovati ovoj sjednici, a što se tiče otpada sva izvješća, Grada 
u vezi otpada, baziraju se na izvješću Doroslova. 
Gosp. Vlatko Mikolašević iznosi da ga zanima isto koliko je  
zaprimljeno i fakturirano otpada i moli isto u pisanom obliku.  
Gña. Sanja Hatvalić, pročelnica iznosi da će se isto pripremiti u  
pisanom obliku. 
Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje da li je ovo zadnja sjednica  
Gradskog vijeća? 
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač smatra da to nije bitno, ako bude 
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bilo potrebe može se održati još jedna sjednica. 
Gosp. Željko Macanić iznosi da je htio dati jedan kratak osvrt na rad  
Gradskog vijeća u ove 4 godine. Poziva gradsku upravu da više pažnje 
posveti gradskoj imovini. Na lokaciji Harambašićeva 2 došlo je do  
puknuća cijevi i poplave u prostorijama gdje su smješteni 
HDZ, SDP, Udruga roditelja poginulih branitelja i Mjesni odbor. 
Od nabrojanih jedino HDZ i SDP plaćaju najamninu. Općenito prostor 
je u jako lošem stanju i moli Grad da se nešto poduzme kako bi se  
sanirao prostor. 
Gosp. Ivica Čupić postavlja pitanje imenovanja ravnatelja u Narodnu  
knjižnicu Grada Donjeg Miholjca? Konstatira da u svakoj tvrtki koja je 
u vlasništvu Grada postoje neki problemi što znači onda da ovo  
Gradsko vijeće nije dobro obavljalo posao. 
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač pojašnjava da će o ravnatelju u  
Narodnoj knjižnici Grada Donjeg Miholjca odlučivati slijedeći 
sastav gradskog vijeća. Što se tiče problema ističe da ih ima svagdje 
no niti jedan gradski sustav nije blokiran te uredno obavlja svoje  
poslove. 
Gosp. Ivica Adamović postavlja pitanje stavljanja dva zrcala na  
glavnu cestu u naselju Rakitovica. 
Gña. Sanja Hatvalić, pročelnica pojašnjava da je zahtjev poslan u  
Hrvatske ceste koje su zadužene za održavanje državnih cesta, te  
eventualno može napisati požurnicu u vezi tog pitanja. 
Gña. Dragana Pnjak napušta rad sjednice u 9,30 sati. 

 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija 
  društvenog doma u Rakitovici“ na području Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda s jednim glasom protiv donesen je  
  Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih 
  vodnih grañevina i Programa gradnje objakata i ureñaja komunalne 
  infrastrukture na području Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević napušta rad sjednice u 9,41 sati. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda s jednim glasom protiv donesen je  
  Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja 
  komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom 
  gospodarstvu u 2016. godini Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program  
  gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u Gradu  
  Donjem Miholjcu za 2017. godinu. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program  
  održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22.  
  Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini Grada  
  Donjeg Miholjca. 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  socijalnoj skrbi. 
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Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda sa dva glasa suzdržan donesen je  
  Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava u Gradu Donjem Miholjcu. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda sa dva glasa protiv donesena je  
  Odluka o oslobañanju Prekršajnog suda u Osijeku od plaćanja 
  komunalne naknade za poslovni prostor u Donjem Miholjcu,  
  Vukovarska 1. 
 
  Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 10,00 sati. 
 
 
  

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Antun Okrugić,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
   
  2. Anica Sabo,v.r.    
 


