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

sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 20. prosinca 
2017. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 09,03 
sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Josipa Lukačevića, KLASA: 021-05/17-01/11, URBROJ: 2115/01-01-17-01 od 12. 
prosinca 2017. godine. 
 Sjednici su nazočni: Nenad Perić, Vedran Aladić, Tihana Brkić, Matej 
Topolovec, Tomislav Špoljarić, Mijo Šerić, Josip Lukačević, Dahna Jantoš, Dalibor 
Stanković, Daniel Rašić, Ivan Knežević, Zvonimir Božić. 
 Izostanak nisu opravdali: Ivan Ott, Vlatko Mikolašević, Darko Mikić. 
 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, Biserka Mijatović, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša, Anela Šovagović, direktorica 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 Grada Donjeg Miholjca. 
 Ovjerovitelji zapisnika su: Mijo Šerić i Tomislav Špoljarić. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević otvara 6. 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 upit za izmjenu i dopunu dnevnog reda.   

Budući se nitko ne javlja za izmjenu i dopunu dnevnog reda 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 5. sjednice Gradskog vijeća 
      Grada Donjeg Miholjca 
  
  2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 
  3. Donošenje II. izmjene i dopune proračuna Grada Donjeg  
      Miholjca za 2017. godinu. 
      IZVJESTITELJI: Goran Mataija i Goran Aladić 
 
  4. Donošenje Odluka o izmjenama 
   a) Financijskog plana programa javnih potreba u kulturi 
        Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
   b) Financijskog plana programa javnih potreba u predškolskom 
        odgoju Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
   c) Financijskog plana programa javnih potreba u zdravstvu 
       i socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
      IZVJESTITELJI: Goran Mataija i Goran Aladić 
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  5. Donošenje Plana proračuna Grada Donji Miholjac za 2018. 
      godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 
      IZVJESTITELJI: Goran Mataija i Goran Aladić 
 
  6. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Grada  
      Donjeg Miholjca za 2018. godinu 
      IZVJESTITELJI: Goran Mataija i Goran Aladić 
 
  7. Donošenje Odluka o donošenju: 
   a) Financijskog plana programa javnih potreba u kulturi 
       Grada Donjeg Miholjca za 2018. godinu 
   b) Financijskog plana programa javnih potreba u  
       predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca za 2018. 
       godinu 
   c) Financijskog plana programa javnih potreba u športu 
       Grada Donjeg Miholjca za 2018. godinu 
   d) Financijskog plana programa javnih potreba u zdravstvu 
        i socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2018. godinu 
      IZVJESTITELJI: Goran Mataija i Goran Aladić 
 
  8. Donošenje izmjena i dopuna Programa gradnje objekata  
      i ureñaja komunalne infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu 
      za 2017. godinu. 
      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
  9. Donošenje Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne 
      infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu za 2018. godinu 
      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
  10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
        djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u  
        2018. godini. 
        IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
  11. Donošenje izmjena i dopuna Programa potpora u  
        poljoprivredi, ruralnom razvoju na području Grada Donjeg 
        Miholjca za 2017. godinu 
        IZVJESTITELJICA: Biserka Mijatović 
 
  12. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od  
        zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i  
        davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog  
        zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini 
        IZVJESTITELJICA: Biserka Mijatović 
 
  13. Donošenje Odluke o rasporeñivanju sredstava za rad  
        političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 
        Donjeg Miholjca 
        IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
 
  14. Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje  
        nezakonito izgrañenih zgrada u prostoru u 2018. godini 
        IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
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  15. Donošenje Programa utroška šumskog doprinosa u 2018. 
        godini 
        IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
 
  16. Donošenje Plana davanja koncesije iz područja komunalnih 
        djelatnosti i energetike za 2018. godinu 
        IZVJESTITELJICA: Sanja Hatvalić 
 
  17. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća revizije 
 
 

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz  
  zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Zvonimir Božić postavlja pitanje 
  zašto na božićnom sajmu izlagači nemaju vezu za fiskalne blagajne, 
  te zašto se automobili ne mogu ostaviti iza štandova budući svi izlagači  
  imaju puno robe i teško je stalno odlaziti na parkiralište po istu? 
  Gradonačelnik gosp. Goran Aladić odgovara da je za božićni sajam 
  zadužen dogradonačelnik te će ga izvijestiti o ovim problemima i  
  iznaći najpovoljnije rješenje.  
  Gosp. Ivan Knežević smatra da bi Grad Donji Miholjac trebao imati 
  besplatan WI-FI za sve koji dolaze u Miholjac barem u centru Grada. 
  Nadalje pita da li se sjednice Gradskog vijeća mogu održavati u  
  popodnevnim satima jer gosp. Rašiću i njemu ne odgovara u  
  dopodnevnim satima. 
  Gña. Dahna Jantoš navodi da se ne može obvezati dolaziti  
  popodne jer jedan dan radi dopodne a jedan popodne i obrnuto. 
  Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Josip Lukačević iznosi da će 
  se dogovoriti i koordinirati za narednu sjednicu Gradskog vijeća. 
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda sa jednim glasom protiv donesene su 
  II. izmjene i dopune Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2017. 
  godinu. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda sa jednim glasom protiv donesene  
  su odluke o izmjenama 

a) Financijskog plana programa javnih potreba u kulturi 
      Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
  b) Financijskog plana programa javnih potreba u predškolskom 
      odgoju Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
  c) Financijskog plana programa javnih potreba u zdravstvu 
      i socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda sa jednim glasom protiv i jednim  
  glasom suzdržan donesen je Plan proračuna Grada Donjeg Miholjca 
  za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda sa sjednim glasom protiv donesena je 
  Odluka o izvršavanju proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2018.  
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  godinu. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda sa jednim glasom protiv donesene su 
  Odluke o donošenju: 
   a) Financijskog plana programa javnih potreba u kulturi 
       Grada Donjeg Miholjca za 2018. godinu 
   b) Financijskog plana programa javnih potreba u  
       predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca za 2018. 
       godinu 
   c) Financijskog plana programa javnih potreba u športu 
       Grada Donjeg Miholjca za 2018. godinu 
   d) Financijskog plana programa javnih potreba u zdravstvu 
        i socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2018. godinu 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda sa jednim glasom protiv donesena je  
  izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne 
  infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu za 2017. godinu. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda sa jednim glasom protiv donesen je 
  Program gradnje objakta i ureñaja komunalne infrastrukture u  
  Gradu Donjem Miholjcu za 2018. godinu. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda sa jednim glasom protiv donesen je 
  Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.  
  22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. godini. 
 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda jednoglasno su donesene izmjene i  
  dopune Programa potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju na  
  području Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu. 
 
Točka 12.  Pod točkom 12. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program 
  korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje  
  izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva  
  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017.  
  godini. 
 
Točka 13.  Pod točkom 13. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  rasporeñivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u  
  Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 14. Pod točkom 14. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program  
  utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrañenih zgrada u  
  prostoru u 2018. godini. 
 
Točka 15. Pod točkom 15. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program  
  utroška šumskog doprinosa u 2018. godini. 
 
Točka 16. Pod točkom 16. dnevnog reda jednoglasno je donesen Plan davanja 
  koncesije iz područja komunalnih djelatnosti i energetike za 2018.  
  godinu. 
 
Točka 17. Pod točkom 17. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak 
  o usvajanju Izvješća ravizije. 
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 Sjednica je završena u 10,17 sati. 
 
 
 
 
  

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1. Mijo Šerić,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Josip Lukačević,v.r. 
   
  2. Tomislav Špoljarić,v.r.    
 


