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

sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 18. rujna 2017. 
godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 18,02 sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Josipa Lukačevića, KLASA: 021-05/17-01/6, URBROJ: 2115/01-01-17-01 od 11. 
rujna 2017. godine. 
 Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Tihana Brkić, Matej 
Topolovec, Tomislav Špoljarić, Mijo Šerić, Josip Lukačević, Dahna Jantoš, Ivan Ott, 
Dalibor Stanković, Vlatko Mikolašević, Darko Mikić, Daniel Rašić, Ivan Knežević, 
Zvonimir Božić. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Goran Aladić, gradonačelnik Grada 
D.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, 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, Dragana Pnjak, direktorica KG 
Park d.o.o. Donji Miholjac, Sanja Pobi Stojčević, voditeljica računovodstva u KG Park 
d.o.o. Donji Miholjac, Ivica Petriševac, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa 
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 Grada Donjeg Miholjca. 
 Ovjerovitelji zapisnika su: Zvonimir Božić i Dahna Jantoš. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević otvara 3. sjednicu 
Gradskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za 
pravovaljano odlučivanje. Budući je gña. Dahna Jantoš prvi puta nazočna sjednici 
predlaže polaganje prisege. Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević čita 
prisegu slijedećeg sadržaja: 

"PRISEŽEM DA ĆU PRAVA I OBVEZE VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA DONJEG MIHOLJCA OBAVLJATI SAVJESNO I ODGOVORNO RADI 
GOSPODARSKOG, SOCIJALNOG I KULTURNOG PROBITKA GRADA, OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE I REPUBLIKE HRVATSKE, DA ĆU SE U OBAVLJANJU 
DUŽNOSTI VIJEĆNIKA PRIDRŽAVATI USTAVA, ZAKONA I STATUTA GRADA I 
DA ĆU ŠTITITI USTAVNI POREDAK REPUBLIKE HRVATSKE." 

Gña. Dahna Jantoš izgovara: „Prisežem“. 
Prisega je potpisana od strane vijećnice gñe. Dahne Jantoš i predsjednika 

Gradskog vijeća gosp. Josipa Lukačevića. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević predlaže dnevni red kao u 
sazivu za sjednicu. Postavlja dalje upit za izmjenu i dopunu dnevnog reda. Sam 
predlaže skidanje 8. točke s dnevnog reda, KOJA SE TEMELJI NA Zakonu o 
lokalnim porezima, a odlukom Vlade RH predloženo je ukidanje poreza na 
nekretnine, te je o istoj bespredmetno razgovarati. Briše se točka 8. te na njeno 
mjesto dolazi točka 9.  
 Gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje: što je sa dimnjačarstvom u vezi s 
kojima su točke dnevnog reda skinute zbog tehničkih razloga s prošle sjednice 
Gradskogo vijeća, a očekivao je da će biti na današnjoj sjednici Gradskog vijeća? 
 Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara da dimnjačarstvo ostaje u 
Doroslovu i za 7 dana ta služba će profunkcionirati, te nema potrebe stavljati točku 
na dnevni red. Grad će imati svoje dimnjačare i nove dimnjačare poslati će na 
prekvalifikaciju, te će Doroslov moći kasnije i proširiti djelokrug rada. Ista će biti 
ustrojena i više neće biti dolaska dimnjačara iz Osijeka.  



 2

 Predsjednik Gradskog vijeća daje dnevni red na glasovanje, sa tim da se 8. 
točka skine s dnevnog reda te 9. točka postane 8. točka dnevnog reda. Konstatira, 
nakon provedenog glasovanja, da je jednoglasno usvojen slijedeći: 

 

D N E V N I   R E D: 
 

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

 
                                 3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  
        proračuna Grada Donjeg Miholjca 2017. godine 
        IZVJESITELJ: Goran Mataija 
 

4. Donošenje Zaključka povodom razmatranja izvješća  
    neovisnog revizora i financijskog izvještaja za 2016. 
    godinu KG Park d.o.o. Donji Miholjac 
    IZVJESTITELJICA: Dragana Pnjak 
 
5. Donošenje Zaključka povodom razmatranja izvješća 
    o radu i aktivnostima za razdoblje od 01. siječnja 2016. 
    do 31. prosinca 2016. godine Gradskog društva  
    Crvenog križa Donji Miholjac 
    IZVJESTITELJ: Ivan Petriševac 

 
6. Donošenje Odluke o Industrijskoj zoni „Janjevci“ 
    IZVJESTITELJ: Valent Poslon 

 
   7. Donošenje  
  a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada  
      Donjeg Miholjca“ 
  b) Odluke o dodjeli „Pečata Grada Donjeg Miholjca“ 
       IZVJESTITELJ: Mijo Šerić 
 
 8. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za  
       prodaju poslovnog prostora (Hala 2) izgrañenog na k.č. 
       1115, zl.ul. 3395, u k.o. Donji Miholjac 
       IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

 
RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 

 
 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika 
  sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Dalibor Stanković postavlja pitanje 
  dovršenja svlačionice Nogometnog kluba Sveti ðurañ, u kojoj su fazi 
  radovi, koliko je sredstava utrošeno i kada se planira završetak radova? 

Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara da se po tom pitanju do 
sada nije radilo gotovo ništa te su odlučili krenuti s radovima. Krenut će 
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sa izradom gornje ploče gdje će se utrošiti 200.000,00 kn od 
Nogometnog saveza, te će aplicirati još jednom za isti iznos sredstava 
kako bi se objekt stavio pod krov. Vrijednost investicije je 1.050.000,00 
kn. Grad će takoñer sudjelovati u davanju sredstava koliko bude 
mogao.  

  Gosp. Zvonimir Božić postavlja pitanje izgradnje vodovodne mreže do 
  Stare Drave, te  zašto se ne pozivaju na svečanosti županijski vijećnici? 
  Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić odgovara da je prvo rješenje  
  odbačeno jer bi narušavalo statiku benta te bi se išlo na postavljanje  
  cijevi uz samu cestu. Moli gñu. Pnjak da kaže pojašnjenje. 
  Gña. Dragana Pnjak iznosi da je idejni projekt gotov, te je potrebno  
  izraditi i studiju utjecaja na okoliš, čija se izrada trenutno dogovara, a  
  nakon toga se ide na izradu glavnog projekta. 
  Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Josip Lukačević iznosi da se  
  svakako na sve svečanosti trebaju pozivati županijski vijećnici koji 
  predstavljaju ovaj Grad.  
  Gosp. Vlatko Mikolašević daje pohvalu što je sjednica sazvana u  
  poslijepodnevnim satima. Postavlja pitanje gradonačelniku koliki je dug 
  Grada? Isto pitanje postavlja i direktorici KG Park-a te direktorici  
  Doroslova d.o.o. Interesira ga da li je dugovanje Grada prema  
  komunalnim tvrtkama podmiren? Moli gradonačelnika da riješi pitanje 
  pisanja dozvola grañanima za odvoz smeća, a ako moraju biti da se  
  iste izdaju na samom ulazu u smetište. Moli da, ako mu se ne mogu  
  dostaviti podaci fakturiranog smeća od 2013. do 2016. godine, da se  
  onda to pisano osobno dostavi. Pita da li je raspisan natječaj za  
  ravnatelja/icu Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca? 
  Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi da je trenutno dug Grada  
  cca 3 milijuna kuna, a prije mjesec dana je bio znatno manji dok nije 
  krenuo povrat poreza grañanima. Još će biti obustavljeno pola milijuna 
  kuna. Što se tiče smeća osobno će dogovoriti sa direktoricom 
  Doroslova no nije siguran da li su dozvole razlog odlaganja smeća  
  svagdje po gradu i okolici. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević iznosi da bi se smeće vjerojatno odlagalo 
  i bez tih potvrda, no želi olakšati grañanima pravilno odlaganje smeća. 
  Što se tiče dugovanja Grada da li je to samo po tekućem računu ili  
  su tu i dobavljači i krediti? 
  Gña. Dahna Jantoš iznosi da nije očekivala uopće raspravu oko smeća 
  no želi reći da ljudi nemaju novaca platiti odvoz smeća i zato ostavljaju 
  smeće gdje stignu.  
  Gña. Ankica Zvocak odgovara da je i prije bilo gomila smeća po  
  kanalima, po zelenim otocima i malih deponija svagdje. Glomazni  
  otpad ne naplaćuju i vozi se 4 puta godišnje. Trenutno se ništa ne  
  naplaćuje i grañani mogu sve dovesti i spremiti u reciklažno dvorište. 
  Gosp. Vedran Aladić postavlja pitanje gñi. Zvocak zašto je dignuta  
  cijena odvoza otpada sa 558,00 kn na 1.138,00 kn mjesečno preko 
  noći, a navodno uz odobrenje gradonačelnika i Gradskog vijeća? 
  Moli da se razgovara na jednoj od slijedećih sjednica Gradskog vijeća 
  o ovome problemu jer to nije samo problem škole već i drugih  
  ustanova. 
  Gña. Ankica Zvocak odgovara da je Revizijski nalaz pokazao da cijena 

odvoza kontejnera nije usklañena sa cijenom kubikaže, znači 146,00 kn 
kontejneri ispod 5 kubika. Došlo se do cijene od nekih 100 eura 732,00 
s tim da tu nije uračunat radnik, kamion, kontejner u najmu te kada  je 
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stavljen rad od sat vremena rada stroja, sat vremena rad radnika, 
amortizacija i najam kontejnera došlo se do navedene cijene. 
Gña. Sanja Hatvalić odgovara da cijenu usluge utvrñuje gradonačelnik 
ista mora biti uravnotežena. Može se staviti grejs period kako bi se  
svi upoznali sa povećanjem cijene na vrijeme.  
Gosp. Nenad Perić iznosi da je na osobno ime, na ime gradonačelnika 
Grada Donjeg Miholjca, dogradonačelnika i ostalih članova nezavisne 
liste dobio jedno anonimno pismo na kućnu adresu a odnosi se na  
kršenje komunalnog reda gosp. Miroslava Jakljevića, te je isto pročitao. 
Gña. Dahna Jantoš iznosi da anonimno pismo nema svrhe jer po njemu 
neće postupati DORH niti jedna druga institucija. 
Gña. Sanja Hatvalić iznosi da je komunalna služba poduzimala 
odreñene radnje protiv gosp. Miroslava Jakljevića, no ništa se ne može  
napraviti jer gosp. Jakljević nema prijavljeno boravište, ni prebivalište u  
Republici Hrvatskoj. Policija ima isti problem. 
Gosp. Ivan Knežević predlaže da se uzme bager i sve odveze na  
gradilište u Svetom ðurñu gdje se gradi nogometna svlačionica. 
Gña. Sanja Hatvalić iznosi da se to ne smije raditi, eventualno se  
može sve popisati i odvesti na skladište te čuvati do okončanja 
postupka. 
Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara na pitanje gosp. 
Mikolaševića da je raspisan natječaj prije desetak dana za 
ravnatelja/icu Gradske knjižnice te objavljen u Glasu Slavonije, na web 
stranici Grada i na oglasnoj ploči. 
Gosp. Goran Mataija odgovara da postoji dug Grada prema trgovačkim 
društvima u vlasništvu Grada i to prema svakoj tvrtki 450.000,00 kn. 
Gosp. Ivan Knežević postavlja pitanje na koje projekte je HDZ mislio 
aplicirati i da li je u suradnji s gradonačelnikom našao neki projekt  
važan za ovaj grad? 
Predsjednik Vijeća gosp. Josip Lukačević odgovara da postoje 
programi i planovi na internetu koje mogu svi pogledati. 
Gosp. Ivan Knežević navodi da će brzo novi izbori a smatra da je bilo 
dovoljno tri mjeseca za dogovore oko novih projekata ili jednog bitnog 
za ovaj grad. 
Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić navodi da se radi na projektu 
srednje škole kao i na više manjih projekata u suradnji sa županom i  
nadležnim ministarstvima. 

 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda sa 13 glasova za, jedan protiv i jednim  
  glasom suzdržan usvojeno je polugodišnje izvješće o izvršenju  
  proračuna Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju izvješća neovisnog revizora i financijskog izvještaja  za 
  2016. godinu KG Park d.o.o. Donji Miholjac. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju izvješća o radu i aktivnostima za razdoblje od 01. siječnja 
  2016. godine do 31. prosinca 2016. godine Gradskog društva Crvenog 
  križa Donji Miholjac. 
  Gosp. Ivan Petriševac i gña. Zdravka Tadić napuštaju rad sjednice u  
  19,25 sati. 
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Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o 
  Industrijskoj zoni Janjevci. 
  Gosp. Valent Poslon napušta rad sjednice u 19,37 sati. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda sa 3 glasa suzdržan donesene su  
  Odluke o dodjeli javnog priznanja i to: 
  1. Zlatne plakete „Grb Grada Donjeg Miholjca“ -  Vidam trade d.o.o. 

    Kolodvorska 116. Donji Miholjac; 
2. Zlatne plakete „Grb Grada Donjeg Miholjca“ - Poduzetnički inkubator    
    Osvit – zadruga, Vukovarska 142., Donji Miholjac; 
3. Zlatne plakete „Grb Grada Donjeg Miholjca“ - Rudolf Kloiber,  
    Kolodvorska 12., Donji Miholjac; 
4. Pečat Grada Donjeg Miholjca - prečasni Stjepan Maroslavac,  
    Strossmayerov trg 5., ðakovo; 
5. Pečat Grada Donjeg Miholjca - Melita Greganić, Augusta Šenoe 1.,  
    Donji Miholjac. 

 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda sa 10 glasova za, 3 protiv i 2 suzdržana 
  donesena je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju  
  poslovnog prostora (Hala 2) izgrañenog na k.č.br. 1115 zk.ul. 3395 
  u k.o. Donji Miholjac. 
 
  
    

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca gosp. Josip Lukačević 
zaključuje rad sjednice u 20,04 sati. 
 
  

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Zvonimir Božić,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Josip Lukačević,v.r. 
   
  2. Dahna Jantoš,v.r.    
 


