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

sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 03. studenog 
2017. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 14,03 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Josipa Lukačevića, KLASA: 021-05/17-01/8, URBROJ: 2115/01-01-17-01 od 19. 
listopada 2017. godine. 
 Sjednici su nazočni: Vedran Aladić, Tihana Brkić, Matej Topolovec, Tomislav 
Špoljarić, Josip Lukačević, Dahna Jantoš, Ivan Ott, Dalibor Stanković, Vlatko 
Mikolašević, Daniel Rašić, Zvonimir Božić. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Goran Aladić, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Tomislav Brusač, 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, Zdravka Tadić, voditeljica Odsjeka za proračun 
Upravnog odjela za proračun i financije, Anela Šovagović, direktorica 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, Jadranka Landup, ravnateljica Dječjeg vrtića „Pinokio“ 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: Vlatko Mikolašević i Ivan Ott. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević otvara 4. sjednicu 
Gradskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za 
pravovaljano odlučivanje.  
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević predlaže dnevni red kao u 
sazivu za sjednicu. Postavlja dalje upit za izmjenu i dopunu dnevnog reda.  Budući se 
nitko ne javlja za izmjenu dnevnog reda daje predloženi dnevi red na glasovanje, te 
konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je jednoglasno usvojen slijedeći: 

 
 
 

D N E V N I   R E D: 
 

 
 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice 

    Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 

 
                                 3. Donošenje 1. izmjene i dopune Plana proračuna 
        Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
        IZVJESTITELJI: Goran Mataija i Goran Aladić 
 
   4. Donošenje: 
    a) Odluke o izmjeni financijskog plana Programa 
        u kulturi i javnih potreba u kulturi Grada  
        Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
    b) Odluke o izmjeni financijskog plana  u  
        predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca 
        za 2017. godinu 
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    c) Odluke o izmjeni financijskog plana Programa 
        javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skbri  
        Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
       IZVJESTITELJI: Goran Mataija i Goran Aladić 
 
   5. Donošenje Zaključka povodom razmatranja: 
    a) Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Plana i  
        Programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ 
         za 2016./2017. godinu 
    b) Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg 
        vrtića „Pinokio“ za 2017./2018. godinu 
    c) Kurikuluma Dječjeg vrtića za 2017./2018. god. 
       IZVJESTITELJICA: Jadranka Landup 
 
   6. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća 
       Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnog vatrogasnog  
       društva o provedenim aktivnostima u provedbi  
       posebnih mjera zaštite od požara u vrijeme žetvenih 
       aktivnosti na području Grada Donjeg Miholjca 
       IZVJESTITELJ: Damir Šiplika 
 
   7. Donošenje Zaključka povodom razmatranja izvještaja o  
       radu Radia Donji Miholjac za 2016. godinu 
       IZVJESTITELJ: Vladimir Perković 
 
   8. Donošenje Zaključak povodom razmatranja izvješća o  
       radu Doroslov d.o.o. za 2016. godinu 
          IZVJESTITELJICA: Ankica Zvocak 
 
   9. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za 
       za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
       na području Grada Donjeg Miholjca za katastarske  
       općine: Donji Miholjac, Sveti ðurañ, Podgajci Podravski, 
        Rakitovia, Golinci, Miholjački Poreč i Radikovci, KLASA: 
       320-02/11-01/109, URBROJ: 2115/01-01-11-14, od 13. 
       rujna 2011. godine 
       IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
 
   10. Donošenje Odluke o djelomičnom poništenju javnog 
         natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
         RH na području Grada Donjeg Miholjca za k.o. Donji 
         Miholjac, k.o. Sveti ðurañ, k.o. Podgajci Podravski, k.o. 
         Rakitovica i k.o. Golinci, KLASA: 320-02/10-01/22,  
          URBROJ: 2115/01-01-10-14, od 19. studenog 2010. god. 
         IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
 
   11. Donošenje Programa potpora poljoprivredi i ruralnom 
         razvoju na području Grada Donjeg Miholja za  
         2017. godinu 
         IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
 
   12. Donošenje Odluke o davanju u najam stanova 
         IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
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   13. Donošenje Programa namjenskog trošenja sredstava  
         od šumske rente 
         IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
 
   14. Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje 
         nezakonito izgrañenih zgrada u prostoru u 2017. godini 
         IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
 
   15. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za rad 
         političkih stranaka za razdoblje lipanj-prosinac 2017. god. 
         IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
 
   16. Donošenje Odluke o gradskim prezima Grada Donjeg 
         Miholjca 
         IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
 
   17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
         o komunalnom doprinosu 
         IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
 
   18. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Narodne 
         knjižnice Grada Donjeg Miholjca 
         IZVJESTITELJ: Goran Aladić 
 
   19. Donošenje Odluke o razrješenju vršiteljice dužnosti 
         ravnateljice Narodne knjižnice Grada Donjeg Miholjca 
         IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
 
 

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika 
  sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Zvonimir Božić postavlja pitanje 
  ureñenja prostorija SDP-a, budući je prošle godine pukla cijev te  
  postoji bojazan od ponovnog pucanja cijevi. Postavlja pitanje plaćanja 
  zakupa prostora političkih stranaka i udruga te pitanje postavljanja 

rasvjete na raskrižjima na zaobilaznici. 
  Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara da što se tiče ureñenja 
  prostorija u tijeku je uzimanje ponuda i nakon toga se kreće u ureñenje 
  prostora u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca. Postavljanje javne  
  rasvjete na zaobilaznici dogovoreno je sa direktorom Hrvatskih cesta  
  koji je obećao isto uvrstiti u njihov plan za iduću godinu. Plaćanje 
  zakupa dostavit će gosp. Božiću u pisanom obliku. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević zahvaljuje se na dostavljenim podacima o  
  dovozu smeća od strane Doroslova d.o.o. te postavlja pitanje što je  
  sa sanacijom Doroslova? Gdje su nestala prikupljena sredstva od  

otpada? Iz kojih sredstava će se platiti kante za smeće? Postavlja 
pitanje direktorici KG Park-a da li se grañanima koji nemaju odvodnju 
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ista naplaćuje? 
  Gña. Dragana Pnjak odgovara da oni koji nemaju odvodnju imaju veću 
  samo naknadu za održavanje voda, a odvodnja im se ne naplaćuje. 
  Gosp. Vlatko Mikolašević postavlja pitanje izgradnje nove Srednje  
  škole i da li je Županija zauzela stav da se u izgradnju nove Srednje 
  škole neće ići nego samo u njenu sanaciju? 
  Gña. Ankica Zvocak odgovara da je za sanaciju Doroslova izabran 
  izvoñač radova, Osijek-Koteks i radovi kreću u ponedjeljak te iznose 
  cca 1.100.000,00 kn. Nadalje, rokovi za nabavu kanti su 3 mjeseca što 
  je prekratko. Sa 1. veljače iduće godine mora se krenuti s novim  
  obračunom i novim cijenama za odvoz otpada. Doroslov se planira  
  javiti na natječaj kako bi osigurao dio sredstava za čipiranje i kante.  
  Domaćinstva moraju imati 3 osnovne kante. 
  Gña. Dahna Jantoš mišljenja je da je potrebno kućanstvima dostaviti 
  detaljna uputstva za razvrstavanje otpada, 
  Gña. Ankica Zvocak iznosi da će održati tribinu povodom ovih izmjena 
  te svim kućanstvima odaslati letke. 
  Gña. Dahna Jantoš pita da li je moguće u Donjem Miholjcu otvoriti  
  kompostanu? 
  Gña. Ankica Zvocak smatra da je to potpuno nepotrebno jer dok se  
  ishode svi papiri i otvori kompostana do tada će biti otvoreno  
  regionalno odlagalište otpada u Antunovcu i tada će sve ići u  
  sortirnicu i regionalni centar.  
  Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara što se tiče Srednje škole 
  sve je onako kako je gosp. Macanić pitao župana i on odgovorio da  
  planiraju saniranje postojeće Srednje škole. U meñuvremenu imali 
  su kontakt sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja te je 

ministrica Divjak obećala dogovoriti sastanak na kojem će biti 
  nazočan i župan kako bi dogovorili izgradnju nove Srednje škole. 
  Miholjcu je potrebna nova Srednja škola te će učiniti sve da se to 
  i ostvari. 
  Gña. Dahna Jantoš iznosi da je potrebno ministarstvu poslati više 
  požurnica u vezi tog problema.  
  Gosp. Vlatko Mikolašević iznosi da je HSS-u istekao ugovor o  
  najmu prostora prije dvije godine i na to je upozoravao, no Grad  
  nije raspisao novi natječaj. Potrebno je prostore urediti i naplatiti 
  svima zakupninu. 
  Gña. Dahna Jantoš konstatira da će stranke dobiti sredstva od  
  Grada koja bi mogla utrošiti na ureñenje svojih prostorija i njeno 
  osobno mišljenje je da bi stranački rad trebao ići na teret stranaka 
  a ne na teret države i lokalne zajednice. Isto vrijedi i za udruge.  
  Gosp. Vlatko Mikolašević slaže se s gñom. Dahnom Jantoš no  
  problem je što im je istekao najam prostora prije 2,5 godine. 
  Gradonačelnik gosp. Goran Aladić ističe da će natječaji za poslovne 
  prostore biti raspisani i biti će naplaćena naknada za korištenje tih 
  prostora.  
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda sa 8 glasova za, 1 protiv i 2 suzdržana 
  donesena je 1. izmjena i dopuna Plana proračuna Grada Donjeg  
  Miholjca za 2017. godinu. 
  Gña. Dragana Pnjak i gña. Anela Šovagović napuštaju rad sjednice u  
  14,54 sati. 
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Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno su donesene:  

a) Odluka o izmjeni financijskog plana Programa u kulturi i javnih  
    potreba u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
b) Odluka o izmjeni financijskog plana  u predškolskom odgoju Grada 
    Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
c) Odluka o izmjeni financijskog plana Programa javnih potreba u  
    zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu. 

  
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno su doneseni zaključci 
  o prihvaćanju: 

a) Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Plana i Programa rada Dječjeg  
     vrtića „Pinokio“ za 2016./2017. godinu 
b) Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ za  
     2017./2018. godinu 
c) Kurikuluma Dječjeg vrtića za 2017./2018. god. 

 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda  sa 9 glasova za i 1 glasom suzdržan 

donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća Vatrogasne zajednice i 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva o provedenim aktivnostima u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara u vrijeme žetvenih aktivnosti 
na području Grada Donjeg Miholjca. 
Gosp. Tomislav Špoljarić napušta rad sjednice u 15,29 sati. 
Gosp. Damir Šiplika napušta rad sjednice u 15,32 sati. 
 

Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju Izvještaja o radu Radia Donji Miholjac za 2016. godinu. 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o  
  prihvaćanju Izvješća o radu Doroslova d.o.o. Donji Miholjac. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda sa 9 glasova za i 1 glasom protiv 

donesena je  Odluka o poništenju javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Donjeg 
Miholjca za katastarske općine: Donji Miholjac, Sveti ðurañ, Podgajci  
Podravski, Rakitovica, Golinci, Miholjački Poreč i Radikovci, KLASA: 
320-02/11-01/109, URBROJ: 2115/01-01-11-14, od 13. rujna 2011.  
godine. 
 

Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda sa 9 glasova za i 1 glasom protiv 
  donesena je Odluka o djelomičnom poništenju javnog natječaja za  
  zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada  
  Donjeg Miholjca za k.o. Donji Miholjac, k.o. Sveti ðurañ, k.o. Podgajci 

Podravski, k.o. Rakitovica i k.o. Golinci, KLASA: 320-02/10-01/22, 
URBROJ: 2115/01-01-10-14, od 19. studenog 2010. godine. 

Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program 
potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donjeg  
Miholjca za 2017. godinu. 
 

Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o 
  davanju u najam stanova. 
 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program  
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  namjenskog trošenja sredstava od šumske rente. 
  Gosp. Daniel Rašić napustio je rad sjednice u 16,52 sati prije  

glasovanja. 
 
Točka 14. Pod točkom 14. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program 

utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrañenih zgrada u  
prostoru u 2017. godini. 
 

  Gosp. Daniel Rašić dolazi na sjednicu u 16,56 sati. 
Točka 15. Pod točkom 15. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o 

o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka za razdoblje lipanj- 
prosinac 2017. god. 

 
Točka 16. Pod točkom 16. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  gradskim porezima. 
 
Točka 17. Pod točkom 17. dnevnog reda sa 9 glasova za i 1 glasom suzdržan 
  donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
  doprinosu. 
 
Točka 18. Pod točkom 18. dnevnog reda sa 9 glasova za i 1 glasom suzdržan 

donesena je Odluka o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Grada 
Donjeg Miholjca u osobi Ivana Kiša iz Osijeka. 
 

Točka 19. Pod točkom 19. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  razrješenju vršiteljice dužnosti ravnateljice Narodne knjižnice Grada 
  Donjeg Miholjca. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca gosp. Josip Lukačević 
zaključuje rad sjednice u 17,26 sati. 
 
  

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Vlatko Mikolašević,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Josip Lukačević,v.r. 
   
  2. Ivan Ott,v.r.  
 


