IZVOD

IZ ZAPISNIKA

sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 05. prosinca
2014. godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 09,06
sati.
Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp.
Ivana Kožića, KLASA: 021-05/14-01/17, URBROJ: 2115/01-01-14-01 od 26.
studenog 2014. godine.
Sjednici su nazočni: Anica Sabo, Krunoslav Kovačević, Stanislav Bogdanić,
Nedeljko Kovačić, Josip Adamovć, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Vlatko
Mikolašević, Željko Macanić, Koviljka Šrajer, Tihana Trcović, Danko Štefanac.
Izostanak nisu opravdali: Stjepan Viduka i Ivan Knežević.
Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada
D.Miholjca, Darko Mikić, dogradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, Goran Mataija,
pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, Sanja Hatvalić pročelnica
Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne
poslove, Valent Poslon direktor MPC Lokalna razvojna agencija Donji Miholjac,
Dragana Pnjak direktorica KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac, Daniel Rušanac, direktor
Doroslov d.o.o. Donji Miholjac, 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: Krunoslav Kovačević i Nedeljko Kovačić.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 12. sjednicu Gradskog
vijeća, pozdravlja sve nazočne i konstatira da postoji kvorum za pravovaljano
odlučivanje. Predlaže dnevni red kao u sazivu za sjednicu. Postavlja upit za izmjenu i
dopunu dnevnog reda.
Budući nije bilo prijedloga za izmjenu dnevnog reda daje predloženi 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 11. sjednice
Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika
3. Donošenje zaključka povodom razmatranja Izvješća o
izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca za razdoblje I-IX.
za 2014. godinu
IZVJESTITELJ: Goran Mataija
4. Donošenje izmjene i dopune proračuna te plana razvojnih
programa Grada Donjeg Miholjca za 2014 godinu
IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija
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5. Donošenje Odluka o izmjenama:
a) Financijskog plana programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Grada Donjeg Miholjca za 2014.godinu
b) Financijskog plana programa javnih potreba u zdravstvu i
socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2014.godinu
c) Financijskog plana programa investicijskih projekata Grada
Donjeg Miholjca za 2014.godinu
IZVJESTITELJ: Goran Mataija
6. Donošenje Plana proračuna Grada Donji Miholjac za
2015.godinu i projekcija za 2016. i 2017.godinu, te plan
razvojnih programa Grada Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija
7. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Grada Donjeg
Miholjca za 2015.godinu
IZVJESTITELJI: Zoran Kovač i Goran Mataija
8. Donošenje Odluka o donošenju:
a) Financijskog plana programa javnih potreba
u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2015.godinu
b) Financijskog plana programa javnih potreba
u predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca za
2015.godinu
c) Financijskog plana programa javnih potreba
u športu Grada Donjeg Miholjca za 2015.godinu
d) Financijskog plana programa javnih potreba u zdravstvu i
socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2015.godinu
e) Financijskog plana programa investicijskih projekata Grada
Donjeg Miholjca za 2015.godinu
IZVJESTITELJ: Goran Mataija
9. Donošenje Zaključka povodom razmatranja izvješća
Vatrogasne zajednice i DVD-a Donji Miholjac u provedenim
aktivnostima i provedbi posebnih mjera zaštite od požara
u vrijeme žetvenih aktivnosti na području Grada
Donjeg Miholjca
IZVJESTITELJ: Damir Šiplika
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini
naknada dužnosnicima i vijećnicima
IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA.
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Točka 1.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz
zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca.

Točka 2.

Pod točkom 2. dnevnog reda gña. Anica Sabo postavlja pitanje
izrade nogostupa u Vukovarskoj ulici do „Lidla“, u Rakitovici u Glavnoj
ulici od crkve gdje ga na nekim mjestima uopće nema, a isto i u nekim
ulicama u Donjem Miholjcu. Takoñer postavlja pitanje javne
rasvjete na Gorici te ima informaciju da su neke grañevinske dozvole
istekle a nisu realizirane. Postavlja pitanje uklanjanja drveća u parku
a ne sadi se novo. Postavlja pitanje koliko je Osječko-baranjska
županija dala sredstava za razvojne projekte. Ističe da je vidjela
ostvarenje nula za tretiranje komaraca a godina je bila izuzetno kišna
i pogodna za razvoj istih. Smatra da je mjesnim odborima iznos od
5.000 kn premali za funkcioniranje. Postavlja pitanje da li Grad
Donji Miholjac još otplaćuje kredit Komunalnog gospodarstva Park.
Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara što se tiče kredita
Komunalnog gospodarstva Park koji je uzet 2007. godine a odnosi
se na razvoj vodoopskrbe Grada Donjeg Miholjca, Grad otplaćuje
uredno kredit koji ističe 2018. godine. Godišnji iznos otplate iznosi
cca 1.200.000 kn. Grad osigurava 50% a 50% ide preko naplate
naknade za razvoj koju naplaćuje KG Park Donji Miholjac. Što se
tiče sredstava za mjesne odbore odgovara da iznos koji je predviñen
za njih odnosi se samo na adminstrativne troškove a za sve ostale
troškove mjesni odbori javljaju se po potrebi tijekom godine te se
u skladu sa priljevom sredstava pomaže mjesnim odborima. Što se
tiče drveća u parku ništa se ne radi bez dogovora s Konzervatorskim
odjelom u Osijeku. U trenutku kada je preuzimao dužnost
gradonačelnika postojale su 3 grañevinske dozvole za izvoñenje javne
rasvjete od kojih je samo jedna na snazi i odnosi se na blok te će biti
izvršena i ta treća faza. Ostale dvije dozvole su istekle u rujnu 2013.
godine i to Gorica i javna rasvjeta kod Altrad Limexa na izlazu iz
Donjeg Miholjca.
Smatra da bi bilo neozbiljno raspisivati natječaj kada nisu bila
osigurana sredstva. Svakako će se obnoviti grañevinske dozvole
za izvoñenje radova postavljanja javne rasvjete. Što se tiče
nogostupa u Gradu Donjem Miholjcu i prigradskim naseljima isti se
saniraju i rade koliko Grad ima sredstava u proračunu. Nogostupi
su već pet godina u derutnom stanju i nije se napravio ni metar a
sada se očekuje u godinu dana mandata da se sve sanira.
Gosp. Željko Macanić ističe da je netko uklonio drveće iz parka
bez znanja vijećnika.
Predsjednik Vijeća gosp. Ivan Kožić vjeruje da je drveće palo i
porušeno zbog vjetroloma te uklonjeno iz parka.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ističe da je za izgradnju otresišta
Osječko-baranjska županija dala 30.000 kn. Za tu namjenu je još do
kraja godine osigurano 20.000 kn iz proračuna Osječko-baranjske
županije. Dala je odreñena sredstva za planiranje, odnosno
projektiranje odreñenih projekata na području Grada za mrtvačnice,
dala je 10.000 kn za tretiranje komaraca i 100.000 kn industrijska zona
i 100.000 kn pročistač otpadnih voda. Što se tiče tretiranja komaraca
isto se nije provelo zbog vremenskih prilika.
Gosp. Krunoslav Kovačević postavlja pitanje davanja u zakup
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poljprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Gña. Sanja Hatvalić iznosi da su ugovori sklopljeni 2013. godine i
vrijede 5 godina.
Gosp. Željko Macanić nada se da će iz Industrijske zone biti maknuta
slama koja nagrñuje izgled prostora. Nadalje ističe da se jako loše
osjećao kada je Čedo Tintor umro i nije imao niti crkveni niti
civilni ispraćaj, a slično se dogodilo na pokopu Ive Kneževića da
Grad niti itko od Vatrogasne zajednice ili DVD-a Donji Miholjac nije
mogao reći koju riječ za pokojnika. Predlaže da se uvede neki protokol
u takvim slučajevima. Ima ljudi koji su zaslužni za napredak
Grada i trebalo bi o tome voditi računa. Navodi da se približavaju
izbori za predsjednika Republike Hrvatske i moli gradonačelnika da
u to uključi mlade, sposobne ljude koji ne rade i socijalno su ugroženi
kako bi im se pomoglo jer se za to dobiva naknada. Ističe da se u
biračke odbore i izborna povjerenstva uvijek imenuju jedni te isti ljudi.
Daje prigovor HSS-u koji je za priopćenje na Radiu dao izjavu kako
će oni urediti centar Grada. Smatra da brigu o gradu vode sve stranke
i da svi sudjeluju u političkom životu te su odgovorni za razvoj grada.
Nadalje pohvaljuje Doroslov za čišćenje Grada no pojavljuje se novi
problem nečistoće i neodržavanja javnih površina kod autobusne
stanice prema „Billi“. Iznosi da mora dati demant na izjavu koja je
objavljena na Radiu Donji Miholjac kako je on rekao na prošloj
sjednici Vijeća da se objekti koji su izgrañeni s desne obale Stare
Drava moraju rušiti. Takvu izjavu nije dao, nego je rekao da je to
ilegalna gradnja budući taj pojas nije zahvaćen ni GUP-om ni PUP-om
te bi se tu nešto trebalo poduzeti. Nadalje ističe ponovno problem
svakodnevnog prolaska autobusa kroz ulicu Pavla Radića gdje se
neki dan dogodio jedan incident da je kamion iz ulice A.Šenoe pokidao
znak koji je Grad postavio u ulici S.Radića i srušio ogradu gosp.
Maroslavcu.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač moli pročelnicu da pošalje dopis
u svezi problema prometa u ulici P.Radića Policijskoj postaji.
Pročelnica gña. Sanja Hatvalić odgovara da je već dva puta slala
dopis.
Gosp. Željko Macanić još samo želi naglasiti da se treba održati iduće
godine tematska sjednica u svezi KG Park-a i Doroslova zbog njihovog
daljnjeg uspješnog rada.
Pročelnica gña. Sanja Hatvalić ističe kao predsjednica Gradskog
izbornog povjerenstva da izbori ne služe za rješavanje socijalnih
problema. Uvijek je uputa Županijskog izbornog povjerenstva da se
ne eksperimentira sa novim predsjednicima i zamjenicima jer oni
odrañuju većinu posla. Navodi da ne želi staviti nekoga u odbor o
kome ne zna apsolutno ništa i nije sigurna da li ta osoba to može
odraditi ili ne može.
Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić ističe što se tiče
pogreba za Ivu Kneževića možda je govor trebao održati netko od
predstavnika DVD-a čiji je bio dugogodišnji član. „Gaf“ je napravljen
ali to nije opravdanje.
Gosp. Ivica Čupić osvrće se na konstataciju gosp. Macanića a
odnosi se na izvještajnu skupštinu HSS-a na kojoj su bile predstavljene
projekcije i planovi za buduće razdoblje i da nije lijepo napadati
druge stranke ako SDP ne održava takav skup.
Gosp. Željko Macanić želi istaknuti da je HSS iskoristio priliku jer
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u Gradu se radi razvojni plan 2015. do 2020. godine i naveo da će
biti jedini koji će nešto napraviti u ovom gradu. To je mišljenje njegove
političke stranke.
Gña. Koviljka Šrajer moli gradonačelnika da ipak nekad i
razmisli o ovim pitanjima što ih postavljaju vijećnici. Iznenañena je
da dan nakon što je na sjednici Gradskog vijeća razgovarano o
podjeli mandarina, dogradonačelnik dijeli mandarine u vrtiću.
Smatra da je to čisto politiziranje. Nakon toga više nije htjela
organizirati podjelu mandarina.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da se jedna takva akcija
ne može organizirati za jedan dan i da je to slučajno ispalo baš
kada je gña. Koviljka dala prijedlog na Vijeću.
Pročelnica gña. Sanja Hatvalić izvješćuje nazočne da na web
stranicama Ministarstva poljoprivrede postoji uputa da svi koji žele
besplatne mandarine mogu se obratiti Agenciji za plaćanje u
poljoprivredi koja će se obratiti proizvoñačima za besplatnu
podjelu mandarina i jabuka, a proizvoñače će za tu cijenu obeštetiti
Europska unija. U taj projekt se uključila Srednja škola u Donjem
Miholjcu i naručili su 8 tona jabuka koje će besplatno podijeliti u školi.
Gosp. Nedeljko Kovačić moli da mu se u pisanom obliku pošalje
odgovor na pitanje u kojoj je fazi zaobilaznica i da li su iskorištena
predviñena sredstva.
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je to projekt
Hrvatskih cesta, sredstva su osigurana i projekt će biti završen
za godinu dana. Usporedo se radi projekt rekonstrukcije zaobilaznice
oko Valpova i osječka zaobilaznica. Hrvatske ceste su prilično
zatvorene oko pitanja financiranja i na naš upit dobili smo samo da
će ista biti dovršena u roku godine dana.
Gosp. Nedeljko Kovačić iznosi da ga isključivo zanima da li su
iskorištena predviñena financijska sredstva za drugu fazu zaobilaznice.
Pročelnica gña. Sanja Hatvalić ističe da ne može dati podatak koji
nema.
Gosp. Nedeljko Kovačić moli neka se pismeno onda napiše kako
Grad Donji Miholjac nema taj podatak.
Točka 3.

Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesen
Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju proračuna Grada
Donjeg Miholjca za razdoblje I-IX. za 2014. godinu.

Točka 4.

Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena izmjena i
dopuna proračuna te plana razvojnih programa Grada Donjeg Miholjca
za 2014 godinu.

Točka 5.

Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno su donesene Odluke o
izmjenama
a) Financijskog plana programa javnih potreba u predškolskom
odgoju Grada Donjeg Miholjca za 2014.godinu
b) Financijskog plana programa javnih potreba u zdravstvu i
socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2014.godinu
c) Financijskog plana programa investicijskih projekata Grada
Donjeg Miholjca za 2014.godinu

Točka 6.

Pod točkom 6. dnevnog reda sa dva glasa suzdržan donesen je
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Plan proračuna Grada Donji Miholjac za 2015. godinu i projekcija
za 2016. i 2017. godinu, te plan razvojnih programa Grada
Donjeg Miholjca.
Točka 7.

Pod točkom 7. dnevnog reda sa dva glasa suzdržan donesena
je Odluka o izvršavanju proračuna Grada Donjeg Miholjca za
2015. godinu.

Točka 8.

Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno su donesene
Odluke o donošenju:
a) Financijskog plana programa javnih potreba
u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2015.godinu
b) Financijskog plana programa javnih potreba
u predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca za
2015.godinu
c) Financijskog plana programa javnih potreba
u športu Grada Donjeg Miholjca za 2015.godinu
d) Financijskog plana programa javnih potreba u zdravstvu i
socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2015.godinu
e) Financijskog plana programa investicijskih projekata Grada
Donjeg Miholjca za 2015.godinu

Točka 9.

Pod točkom 9. dnevnog reda jednoglasno je donesen
Zaključak o prihvaćanju izvješća Vatrogasne zajednice i DVD-a Donji
Miholjac u provedenim aktivnostima i provedbi posebnih mjera zaštite
od požara u vrijeme žetvenih aktivnosti na području Grada Donjeg
Miholjca.

Točka 10.

Pod točkom 10. dnevnog reda sa 7 glasova za 4 protiv i 2 suzdržana
donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknada
dužnosnicima i vijećnicima.

Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 10,36 sati.

ZAPISNIČAR:
Silvija Stojić,v.r.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Krunoslav Kovačević,v.r.

2. Nedeljko Kovačić,v.r.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.

