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

sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 21. studenog 
2017. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 
14,07sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Josipa Lukačevića, KLASA: 021-05/17-01/10, URBROJ: 2115/01-01-17-01 od 14. 
listopada 2017. godine. 
 Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Tihana Brkić, Matej 
Topolovec, Tomislav Špoljarić, Mijo Šerić, Josip Lukačević, Dalibor Stanković, Vlatko 
Mikolašević, Zvonimir Božić. 
 Izostanak su opravdali: Dahna Jantoš, Ivan Ott, Daniel Rašić. 
 Izostanak nisu opravdali: Darko Mikić i Ivan Knežević. 
 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, Anela Šovagović, direktorica Miholjačkog 
poduzetničkog centra, Lokalne razvojne agencije Donji Miholjac, Valetn Poslon, 
savjetnik u Miholjačkom poduzetničkom centru, Lokalnoj razvojnoj agenciji Donji 
Miholjac,  Ankica Zvocak, direktorica Doroslova d.o.o. 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 Grada Donjeg Miholjca. 
 Ovjerovitelji zapisnika su: Nenad Perić i Dalibor Stanković 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević otvara 5. 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.   

Gosp. Nenad Perić predlaže izmjenu dnevnog reda na način da točka 5. iz 
saziva za 5. sjednicu Gradskog vijeća postane točka 3., a točka 3. postane točka 5. 

Gradonačelnik gosp. Goran Aladić predlaže novu točku dnevnog reda i to: 
Donošenje odluke o pokretanju postupka za osnivanje znanstveno istraživačkog 
centra za krajobraz i krajobraznu arhitekturu. Točka je vezana za Industrijsku zonu 
Janjevci i dolazak Sveučilišta u Donji Miholjac i vrlo je bitno donijeti ovakvu odluku 
kako bi se fakultet mogao prijaviti na incijalnu listu za dobivanje odreñenih sredstava 
koje bi investirao u Donji Miholjac, izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju postojeće. 
Ova odluka nije obvezujuća nego je bitna kako bi se fakultet mogao prijaviti na javni 
natječaj za sredstva, a ukoliko se sredstva odobre onda će se razgovarati u kojem 
obliku bi trebale biti daljnje odluke. 

Budući se nitko više ne javlja za izmjenu i dopunu dnevnog reda daje 
izmijenjeni 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 4. sjednice 
    Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
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                                 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Marketing plana 
        Industrijske zone Janjevci Donji Miholjac 
        IZVJESTITELJ:Valent Poslon 
 
   4. Donošenje Odluke o uvjetima prodaje grañevinskog 
       zemljišta u Industrijskoj zoni Janjevci 

    IZVJESTITELJ: Valent Poslon 
 
   5. Donošenje 

a) Odluke o prodaji grañevinskog zemljišta 
    tvrtki KARAŠICA-VUČICA d.d. Trg Ante 
    Starčevića 9. Donji Miholjac 

        b) Odluke o prodaji grañevinskog zemljišta 
         tvrtki JURMAN AUTOMEHANIČAR  
                  vl. Marino Jurman, Vukovarska 93. 
         Donji Miholjac 
    c) Odluke o prodaji grañevinskog zemljišta  
        tvrtki VLADO d.o.o. za proizvodne usluge  
        S. Mezge 44. Domašinec 
    d) Odluke o prodaji grañevinskog zemljišta 
         tvrtki Papuk d.d. za promet i prodaju  
            žitarica, Kolodvorska 1., Našice 
       IZVJESTITELJ: Valent Poslon 
   
   6. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za osnivanje  
       znanstveno istraživačkog centra za krajobraz i krajobraznu  
       arhitekturu. 
       IZVJESTITELJI: Goran Aladić i Valent Poslon 
 

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika 
  sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca s ispravkom  
  u točki 18. umjesto „Ivan Kiš“ treba pisati „Boris Kiš“. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Vlatko Mikolašević izvješćuje da  
  je napravio dopunu Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju 
  kako je dogovoreno na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća i očekivao  
  je da će isto biti doneseno na ovoj sjednici Gradskog vijeća. 
  Gradonačelnik, gosp. Goran Aladić iznosi da će prijedlog gosp.  
  Mikolaševića biti na idućoj sjednici Gradskog vijeća. 
  Gosp. Dalibor Stanković predlaže financijsku potporu grañanima  

kod priključaka na vodovod. Iznosi da u nekim gradovima je ta  
potpora manja, a negdje veća, ali uglavnom lokalna samouprava se 
trudi olakšati ljudima priključenje na vodovodnu mrežu. 

  Gña. Dragana Pnjak odgovara da je Općina Viljevo uvela sufinanciranje 
  tisuću kuna no samo se dvoje ljudi od tada priključilo na vodovodnu  
  mrežu. 
  Gradonačelnik gosp. Goran Aladić smatra kako bi trebalo educirati  
  grañane koji nemaju priključak na vodovodnu mrežu što to znači  
  za njihovo zdravlje. U svakom slučaju slaže se sa gosp. Stankovićem 
  da bi trebalo uvesti sufinanciranje od strane Grada.  
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Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o 

usvajanju Marketing plana Industrijske zone Janjevci Donji Miholjac. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
 uvjetima prodaje grañevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Janjevci. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno su donesene slijedeće 

a) Odluka o prodaji grañevinskog zemljišta tvrtki KARAŠICA-VUČICA  
     d.d. Trg Ante Starčevića 9. Donji Miholjac, 
b) Odluka o prodaji grañevinskog zemljišta  tvrtki JURMAN      
    AUTOMEHANIČAR vl. Marino Jurman, Vukovarska 93. Donji  
    Miholjac, 

  c) Odluka o prodaji grañevinskog zemljišta tvrtki VLADO d.o.o. za  
      proizvodne usluge S. Mezge 44. Domašinec, 
  d) Odluka o prodaji grañevinskog zemljišta tvrtki Papuk d.d. za promet i  
       prodaju žitarica, Kolodvorska 1., Našice. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  pokretanju postupka za osnivanje znanstveno istraživačkog centra 
  za krajobraz i krajobraznu infrastrukturu. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević zaključuje rad sjednice u 
16,12 sati. 
 
 
 
 
  

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Nenad Perić,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Josip Lukačević,v.r. 
   
  2. Dalibor Stanković,v.r.   
 


