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

sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 18. srpnja 
2017. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 09,00 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Josipa Lukačevića, KLASA: 021-05/17-01/5, URBROJ: 2115/01-01-17-01 od 11. 
srpnja 2017. godine. 
 Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Tihana Brkić, Matej 
Topolovec, Tomislav Špoljarić, Mijo Šerić, Ivan Ott, Vlatko Mikolašević, Daniel Rašić, 
Zvonimir Božić. 
 Izostanak su opravdali Josip Lukačević, Dahna Jantoš i Dalibor Stanković. 
 Izostanak nije opravdao Darko Mikić. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Goran Aladić, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Tomislav Brusač, dogradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, Boris 
Mandekić, voditelj Odsjeka za stručne poslove – tajništvo Upravnog odjela za 
komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove, Goran Mataija, 
pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije Grada Donjeg Miholjca, Zdravka 
Tadić, voditeljica Odsjeka za proračun Upravnog odjela za proračun i financije, 
Valent Poslon, predstavnik Miholjačkog poduzetničkog centra, Lokalne razvojne 
agencije Donji Miholjac, Ankica Zvocak, direktorica Doroslova d.o.o. Donji Miholjac, 
Marija Rašić v.d. ravnateljica Narodne knjižnice 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: Vedran Aladić i Tihana Brkić. 
 Podpredsjednik Gradskog vijeća gosp. Nenad Perić otvara 2. 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. 
 Gosp. Daniel Rašić moli da se sjednice održavaju u poslijepodnevnim satima, 
budući su svi vijećnici zaposleni. 
 Podpredsjednik Gradskog vijeća, gosp. Nenad Perić iznosi da će ovaj 
prijedlog biti raspravljen pod drugom točkom dnevnog reda.  
 Podpredsjednik Gradskog vijeća, gosp. Nenad Perić predlaže izmjenu 
dnevnog reda i to da se točke 5., 7. i 16. skinu s dnevnog reda a točka 9. da se 
preimenuje u Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja turizma.  
 Gosp. Vlatko Mikolašević iznosi da pretpostavlja kako su to sve tehnički 
razlozi da se skinu točke s dnevnog reda, pohvaljuje gradonačelnika što je detektirao 
problem dimnjačarskih poslova i smatra da je to potrebno što prije riješiti na 
zadovoljstvo svih grañana. Cijene navedene u natječaju su prihvatljive za razliku od 
ovoga što se do sada plaćalo. Moli da se to ubrza i da se procedura što prije odradi. 
 Podpredsjednik Gradskog vijeća gosp. Nenad Perić iznosi da je razlog 
skidanja s dnevnog reda stvarno tehnički jer nema izvjestitelja za te točke dnevnog 
reda.  
 Gradonačelnik gosp. Goran Aladić za točku gdje se spominju dimnjačarski 
poslovi smatra da mora ići po hitnom postupku u postupak rješavanja jer je ovo bila 
velika katastrofa s dosadašnjim koncesionarom koji je imao nekoliko puta veće cijene 
usluga što u svakom slučaju grañanstvu nije donijelo ništa dobroga. Raskida se 
ugovor definitivno, samo se mora vidjeti da li Doroslov može preuzeti to, a budući 
zna da isti ne može to preuzeti treba se uzeti podkoncesionara koji će imati puno 
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nižu cijenu i koji će moći obavljati te poslove dok Doroslov iste ne preuzme na 
području Miholjca i prigradskih naselja. Ovo stanje je bilo neodrživo. 
 Podpredsjednik Gradskog vijeća, gosp. Nenad Perić daje na glasovanje 
izmjene i dopune dnevnog reda. Konstatira, nakon provedenog glasovanja, da su 
izmjene i dopune jednoglasno prihvaćene. 
 Nadalje 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 1. sjednice 
    Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 

 
                                 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 
        Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu 
        IZVJESTITELJ: Goran Mataija 
 

4. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Godišnjeg 
     izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra  
     Lokalne razvojne agencije d.o.o. za 2016. godinu 
       IZVJESTITELJ: Valent Poslon 

5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini naknada 
     dužnosnicima i vijećnicima 
     IZVJESTITELJ: Predsjednik Povjerenstva za izbor i 
         imenovanje Tomislav Špoljarić 
 

6. Donošenje Zaključka povodom razmatranja pisma namjere  
     Kanaan d.o.o. Donji Miholjac u svezi investicije u industrijskoj 
     zoni Janjevci – dogradnja postojećeg skladišta krumpira 
       IZVJESTITELJ: Goran Aladić 
 
   7. Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja turizma 
      IZVJESTITELJ: Goran Aladić 
 
 8. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka prodaje  
     poslovnog prostora – hale u Industrijskoj zoni Janjevci 
     u Donjem Miholjcu 
     IZVJESTITELJ: Goran Aladić 
 
 9. Donošenje Odluke o odreñivanju potpisnika financijskih  
     dokumenata 
     IZVJESTITELJ: Goran Aladić 
 
10. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova: 
  a) Odbora za statut i poslovnik 
  b) Odbora za financije i proračun 
  c) Odbora za predstavke i pritužbe 
  d) Odbora za dodjelu javnih priznanja 
  e) Povjerenstva za davanje u zakup i prodaju  
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     nekretnina 
  f) Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
     nepogoda 
     IZVJESTITELJ: Tomislav Špoljarić 
 
11. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog  
     vijeća Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac iz reda  
     javnih radnika 
     IZVJESTITELJ: Predsjednik Povjerenstva za izbor i  
           imenovanja Tomislav Špoljarić 
 
12. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti 
     na Statut Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca 
       IZVJESTITELJ: Marija Rašić 
 
13. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća o  
    provedbi Plana gospodarenja otpadom za Grad Donji  
    Miholjac u 2016. godini 
    IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 

 
RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 

 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika 
  sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Daniel Rašić predlaže održavanje  
  sjednica Gradskog vijeća u popodnevnim satima. 
  Gosp. Zvonimir Božić moli da se materijali šalju ranije kako je to  
  predviñeno Satutom jer je materijal potrebno pročitati i isti se raspravlja 
  na Gradskom odboru SDP-a. Predlaže saniranje rupa prema Staroj  
  Dravi koje predstavljaju problem grañanima kod pristupa njihovim  
  parcelama. Prijedlog SDP-a je da se sjednice Radia prenose direktno 
  budući neke stvari izvuku iz konteksta, a ovako bi grañani čuli o čemu 
  se ovdje raspravlja. 
  Gosp. Ivan Knežević podržava prijedlog gosp. Rašića jer neki vijećnici 
  rade u privatnom sektoru i teško će moći izaći na sjednicu u  
  dopodnevnim satima. Postavlja pitanje da li dogradonačelnik svoju  
  funkciju obnaša profesionalno? 
  Dogradonačelnik, gosp. Tomislav Brusač odgovara da obnaša  
  profesionalno. 
  Gosp. Ivan Knežević postavlja pitanje koliko točno košta postavljanje 
  zastavica i cvijeća u centru grada? 
  Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić odgovara 4.000,00 kn. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević želi pohvaliti pokretanje postupka oko  
  dimnjačarstva kao i inicijativu o smanjenju dužnosničkih naknada. 
  Postavlja pitanje koliko je smeća u tvrtki Doroslov fakturirano u zadnje 
  dvije godine i zašto se mora vaditi potvrda za odvoz smeća?  
  Grañani bi mogli opet stvarati divlje deponije te smatra da bi  to trebalo  
  ukinuti. Postavlja pitanje zašto je porasla cijena odvoza otpada kad je 
  Vlada Republike Hrvatske prošle godine spustila osnovicu? Čija je to 
  bila odluka? Moli gradonačelnika da se rubnici na državnoj cesti 
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prema Republici Mañarskoj pokose. Takoñer postavlja pitanje što je  
sa stolarijom za društveni dom u Golincima za koju su uplaćena  
sredstva? 

  Direktorica Doroslova gña. Ankica Zvocak odgovara da u 2017. godini 
  se više ne odlaže smeće od drugih dobavljača, a u 2016. godini samo  
  nekih par tisuća kuna je fakturirano. Dozvole za odvoz smeća nisu  
  stvorene zbog grañana nego zbog tvrtki jer na račun grañana dovoze 
  smeće i sama inspektorica je predložila rješenje tog problema sa  
  izdavanjem potvrda. Sami grañani oko toga ne prave probleme. 
  Dužnici ne mogu dobiti potvrdu dok ne podmire svoje račune prema  
  tvrtki Doroslov. Smatra da se tu mora uvesti reda. Ističe da su maknuli 
  zelene otoke kojima se nije ništa postiglo, nego se sada sakuplja  
  razvrstani otpad direktno od grañana gdje se puno više robe može  
  sakupiti i prodati. Sama je predložila povećanje cijene za razliku PDV-a 
  kako bi Doroslov mogao bolje funkcionirati jer je potrebno obnavljati  
  sredstva za rad koja su sva u dotrajalom stanju. Svaki mjesec se  
  ulaže u kupnju nekog stroja, a najčešće u popravke starih strojeva. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević ističe da se pitanje dovoza smeća na  
  Doroslov ne odnosi samo na zadnje dvije godine nego od donošenja 
  odluke da se dovozi smeće i od drugih dobavljača. To pitanje bilo 
  je puno puta postavljano u prošlom mandatu i nikada nije došao  
  odgovor. Što se tiče izdavanja potvrda za većinu ljudi ovdje to  
  predstavlja problem. Smatra da ne bi trebalo ograničavati grañane 
  na dovoz 200 kg bez plaćanja, a ne da sutra bacaju po divljim  
  deponijama. Zna koliko je koštalo ovaj Grad sanacija divljih deponija 
  te smatra da treba pustiti ljude da odvoze otpad na deponiju bez 
  potvrda. 
  Direktorica Doroslova gña. Ankica Zvocak odgovara da je količinu  
  odredila inspektorica te predložila izdavanje potvrda i ona će tražiti 
  dokumentaciju za tu količinu u nadzoru. Vidjet će s njom da li može 
  neka jednostavnija varijanta ići za grañane a za tvrtke drugačija 
  naplata. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević navodi da je i dimnjačarstvo išlo na tvrtku 
  Dimnjak bez pitanja vijećnika i ne želi sada govoriti kako je to i koliko 
  bilo naplaćivano i s te strane ne prihvaća da se treba slijepo držati  
  naputka inspektora. 
  Gña. Ankica Zvocak ponovno navodi da grañani ne prave oko toga  
  problem, ali će svakako u dogovoru s inspektoricom napraviti  
  drugačiji sistem kontrole. Što se tiče Dimnjaka iznosi da je zatekla 
  takav ugovor kada je došla u tvrtku i prvo je obavijestila gradonačelnika 

da takav ugovor nije dobar jer ne kontrolira naplatu na terenu niti  
količinu obavljenog posla. Dimnjak je sam raskinuo ugovor sa 
Doroslovom zbog loše komunikacije i neslaganja s načinom rada. 
Slaže se da se što prije riješi problem dimnjačarstva da to bude što 
povoljnije za grañane a ujedno i kontrolirano od strane Doroslova. 
Gosp. Ivan Knežević zna da je dimnjačarstvo prenijeto na tvrtku 
Doroslov te ga zanima da li su se pronašli radnici koji bi obavljali 
taj posao, imaju li školu i u kojoj je to fazi općenito? 
Direktorica gña. Ankica Zvocak navodi da je školovanog dimnjačara 
vrlo teško naći. Da bi se školovao mora biti prijavljen godinu dana  
na praksi kod školovanog dimnjačara i to 2800 sati što je za tvrtku 
Doroslov problem. Prvo jer nema zaposlenog kvalificiranog dimnjačara 
gdje bi mogao odraditi praksu, a drugo potrebno je dvije godine imati 
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zaposlenog djelatnika koji ne može samostalno raditi. Takoñer za  
obavljanje tog posla potrebno je kupiti cijeli niz skupih instrumenata. 
Procjena je da za formiranje dimnjačarske službe potrebno  
cca 500.000 kn. 
Gosp. Ivan Knežević smatra da to nije neka investicija za Grad a  
služba može raditi i izvan područja Grada Donjeg Miholjca. Trenutno 
taj posao obavlja netko izvan područja Grada za Grad i ostale općine 
a gradonačelnik je u kampanji naglasio da svi poslovi trebaju ići  
tvrtkama s područja Grada Donjeg Miholjca. 
Direktorica Doroslova gña. Ankica Zvocak slaže se s tim no troškovi  
su jako veliki ukoliko se bude naplaćivalo 20-30 kn po dimnjaku jer 

 samo održavanje softvera mjesečno iznosi od 10-15.000 kn.  
Isti problem je i naplata parkiranja. Troškovi po jednom ureñaju za  
naplatu su 130.000 kn godišnje, a održavanje kroz par godina još toliko. 
Gosp. Ivan Knežević takoñer podržava gosp. Mikolaševića u vezi 
smeća jer grañani bacaju smeće na putu do Stare Drave. Sada se  
to još ne vidi jer je vegetacija velika, no po zimi možete vidjeti deponiju 
smeća. 
Direktorica gña. Ankica Zvocak odgovara da će se to i dalje dogañati 
bez obzira na izdavanje potvrde jer je to stvar savjesti grañana. 
Gosp. Ivan Knežević odgovara da ima u Gradu služba koja to može 
riješiti. 

 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda sa 1 glasom protiv donesen je Godišnji 
  izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2016.  
  godinu. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog 
  centra, Lokalne razvojne agencije d.o.o. za 2016. godinu. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda glasovano je za 4 prijedloga Odluke o 
  izmjenama Odluke o visini naknada dužnosnicima i vijećnicima i to: 
  1. Prijedlog gosp. Ivana Kneževića da naknade budu nula kuna za 
      dužnosnike i vijećnike jer će se na taj način najviše uštedjeti koji 
      nije prihvaćen sa 9 glasova protiv i 1 glasom za. 
  2. Prijedlog gosp. Vlatka Mikolaševića da naknada predsjedniku  
      Vijeća smanji se na 1.000,00 kn, podpredsjedniku 500,00 kn 
      200,00 kn vijećnicima i 100,00 kn za rad u odborima koji  
      nije prihvaćen sa 10 glasova protiv i 1 glasom za. 
  3. Prijedlog gosp. Zvonimira Božića da naknada predsjedniku  
      Vijeća smanji se na 600,00 kn, podpredsjedniku Vijeća 450,00 kn 
      vijećnicima 300,00 kn i 100,00 kn za rad u odborima koji nije 
      prihvaćen sa 8 glasova protiv i 3 glasa za. 
  4. Prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja koji je iznio  
      gosp. Tomislav Špoljarić da naknada predsjedniku Vijeća 
      smanji se na 1.750,00 kn, podpredsjedniku Vijeća na 500,00 kn, 
      vijećnicima na 150,00 kn i za rad u odborima 50,00 kn koji je 
      prihvaćen sa 7 glasova za i 4 glasa protiv.  
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Točka 6. Pod  točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o 
  prihvaćanju pisma namjere tvrtke Kanaan d.o.o. Donji Miholjac u  
  svezi investicije u industrijskoj zoni Janjevci. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  izradi Strategije razvoja turizma Grada Donjeg Miholjca u periodu  
  2017.-2020. godine. 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda sa 7 glasova za i 2 glasa suzdržan  
  donesen je Zaključak o pokretanju postupka prodaje poslovnog  
  prostora – hale u Industrijskoj zoni Janjevci u Donjem Miholjcu. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda sa 9 glasova za i 1 glasom protiv 
  donesena je Odluka o odreñivanju potpisnika financijskih  
  dokumenata i to u osobama: Goran Aladić, Tomislav Brusač, 

Josip Lukačević i Mijo Šerić. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda donesena su Rješenja o izboru  

predsjednika i članova i to: 
a) Odbora za statut i poslovnik 

          - Josip Lukačević za predsjednika, 
    - Matej Topolovec za člana 
    - Vlatko Mikolašević za člana – jednoglasno  
b) Odbora za financije i proračun  
     - Tomislav Špoljarić za predsjednika, 
     - Vedran Aladić za člana, 
     - Josip Lukačević za člana, 
     - Dalibor Stanković za člana, 
     - Darko Mikić za člana – 1 glas protiv 10 za 
c) Odbora za predstavke i pritužbe  
    - Dahna Jantoš za predsjednicu, 
    - Tihana Brkić za članicu,  
    - Zvonimir Božić za člana – jednoglasno  
d) Odbora za dodjelu javnih priznanja 
    - Tomislav Brusač za predsjednika, 
    - Mijo Šerić za člana, 
    - Tatjana Kolarić za članicu, 
    - Melija Vidaković za člana, 
    - Darko Nikolić za člana, 
    - Stjepan Birović za člana, 
    - Anela Šovagović za članicu – 1 glas protiv 10 za 
e) Povjerenstva za davanje u zakup i prodaju 
     nekretnina 

      - Nenad Perić za predsjednika, 
               - Tomislav Špoljarić za člana, 
         - Dalibor Stanković za člana, 
      - Ivan Ott za člana, 
      - Daniel Rašić za člana – jednoglasno   

f) Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
   nepogoda  
   - Zorislav Vidaković za predsjednika, 
   - Mladen Loina za člana, 
   - Željka Vrbanić za članicu, 



 7

   - Daniel Rašić za člana, 
   - Dalibor Stanković za člana, 
   - Ivan Ott za člana, 
   - Goran Babić za člana – 1 glas protiv 10 za 

 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda sa 1 glasom protiv doneseno je  
  Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
  „Pinokio“ Donji Miholjac u osobama: Tihana Brkić, Dahna Jantoš, 
  Nenad Perić, Josip Lukačević. 
 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak 
  o davanju prethodne suglasnosti na Statut Narodne knjižnice  
  Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda sa 1 glasom suzdržan donesen  
  je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
  otpadom za Grad Donji Miholjac u 2016. godini. 
 
 
  
 Podpredsjednik Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca gosp. Nenad Perić 
zaključuje rad sjednice u 12,12 sati. 
 
  

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Vedran Aladić,v.r. 

PODPREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA: 

  Nenad Perić,prof.,v.r. 
   
  2. Tihana Brkić,v.r.    
 


