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

sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 16. veljače 2015. 
godine u Maloj sali Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, s početkom u 09,03 sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. Ivana 
Kožića, KLASA: 021-05/15-01/1, URBROJ: 2115/01-01-15-01 od 10. veljače 2015. godine. 
 Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Anica Sabo, Stanislav Bogdanić, Nedeljko 
Kovačić, Josip Adamovć, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Željko Macanić, Koviljka 
Šrajer, Tihana Trcović, Danko Štefanac. 
 Izostanak je opravdao Vlatko Mikolašević. 
 Izostanak nije opravdao Krunoslav Kovačević. 
 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, Mihael Barić, viši stručni suradnik za 
komunalno gospodarstvo, Dražen Trcović, viši stručni suradnik za prostorno ureñenje i 
graditeljstvo, 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, Jadranka Landup ravnateljica Dječjeg vrtića „Pinokio“ 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: Zlatka Krip i Željko Macanić. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 13. 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 12. sjednice  
       Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 

 2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 

 3. Donošenje zaključka povodom razmatranja Izvješća o  
     sanaciji odlagališta Doroslov 
            IZVJESTITELJ: Daniel Rušanac 

  4. Donošenje Odluke o korištenju sredstava ostvarenih od  
     zakupa i zakupa za ribnjake, zakupa zajedničkih pašnjaka,  
     privremenog raspolaganja, zamjene, prodaje izravnom  
       pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva  
       poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
       na području Grada Donjeg Miholjca u 2015. godini 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
  5. Donošenje zaključka povodom razmatranja izvješća o  
      izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih grañevina i 
      programa gradnje objekata i ureñaja komunalne  
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      infrastrukture na području Grada Donjeg Miholjca za  
      2014. godinu. 
      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
  
6. Donošenje zaključka povodom razmatranja izvješća o  
     izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 
     za djelatnosti izi čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
     u 2014. godini Grada Donjeg Miholjca 
     IZVJESTITELJ: Dražen Trcović  

 7. Donošenje Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne 
      infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu za 2015. godinu 
      IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 

 
 8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastukture 
     za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom  
     gospodarstvu u 2015. godini 
     IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
 9. Donošenje odluke  o izmjenama Odluke o imenovanju  
   članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca 
     IZVJESTITELJ: Darko Mikić 
 
 10. Donošenje: 
  a) Godišnjeg Plana davanja koncesija iz područja 
       komunalnih djelatnosti i energetike za 2015. godinu 
  b) Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija 
       iz područja komunlanih djelatnosti i energetike za  
       razdoblje od 2015. do 2018. godine 
      IZVJESTITELJ: Mihael Barić 
 
11. Donošenje: 
  a) Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na  
      području Grada Donjeg Miholjca za 2014. godinu 
  b) Smjernica za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja 
      na području Grada Donjeg Miholjca za 2015. godinu 
  IZVJESTITELJ: Darko Mikić 
 
12. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti na pravilnik o  
  upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga  
  Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac 
  IZVJESTITELJ: Darko Mikić i Jadranka Landup 
 
13. Donošenje zaključka o utvrñivanju mrtvozornika na  
  području Grada Donjeg Miholjca. 
  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 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca s ispravkom  
  od strane gosp. Željka Macanića rečenice na stranici 5. izvoda gdje  
  rečenica treba glasiti: „Gosp. Željko Macanić želi istaknuti da je HSS  
  iskoristio priliku jer u Gradu se radi razvojni plan 2015. do 2020. godine  
  i naveo da HSS neće biti jedini koji će napravi nešto u ovom Gradu. To 
  je mišljenje njegove političke stranke“. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Ivica Čupić postavlja pitanje što se  
  poduzima kako bi se povećao broj novih priključaka na vodovodnu  
  mrežu i da li se šta poduzima? Pala je potrošnja vode i što bi se moglo  
  poduzeti kako bi se ista povećala? 
  Gña. Dragana Pnjak odgovara da unatoč smanjenju cijene priključka  
  i sami priključci nisu doveli do povećanja potrošenje vode.  
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je potrebno otvoriti  
  nova radna mjesta i pokrenuti investicijski ciklus proizvodnje jer je  
  grañanima cijena vode preskupa. 
  Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić postavlja upit koliko je 
  litara u sekundi trenutna potrošnja vode na vodocrpilištu? 
  Gña. Dragana Pnjak odgovara da je potrošnja 15 litara po sekundi  
  i to za vrijeme najveće potrošnje, a kapacitet je 85 litara u sekundi. 
  Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić postavlja upit kolika je 
  cijena priključka? 
  Gña. Dragan Pnjak odgovara da je cijena oko 3.000 kn što ovisi o metru 
  više ili manje dužine cijevi te se taj iznos daje na otplatu 12 rata.  
  Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić postavlja upit kolika 
  je naplativost? 
  Gña. Dragana Pnjak odgovara da je 2014. godina završena s  
  naplativošću od 90%. 
  Gosp. Željko Macanić predlaže tematsku sjednicu za koju će gña. 
  Pnjak pripremiti materijale kako bi vijećnici mogli kvalitetno razgovarati 
  o budućnosti tvrtke KG Park. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač smatra da je ovo državni problem, 
  problem Hrvatskih voda koje su neracionalno išli u investicije koje nisu 
  bile opravdane te će to sada zahtijevati povećanje cijene vode, a isto  
  tako su postavljeni i visoki standardi Europske unije koji se moraju  
  poštivati. Smatra da je najveći problem što je privreda na koljenima  
  kako u D.Miholjcu tako i u cijeloj državi, ljudi ne rade, nemaju osobni 
  dohodak i jedno drugo povezuje.  
  Gosp. Željko Macanić postavlja pitanje da li je zakupnik poslovnog  
  prostora gdje je smješten caffe bar Twister platio sve obveze prema  
  Gradu? 
  Pročelnik, gosp. Goran Mataija odgovara da nije. 
  Gosp. Željko Macanić dalje postavlja pitanje zašto je onda dobio na 
  korištenje drugi poslovni prostor u industrijskoj zoni i bavi se drugom  
  djelatnošću? 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da se u potpunosti slaže 
  s gosp. Macanićem da nitko ne može dobiti poslovni prostor dok nije 
  podmirio svoja dugovanja prema Gradu. Ističe da je isti gospodin bio 
  upozoravan, slale su mu se opomene no on se oglušavao na sve  
  zahtjeve za podmirenje dugovanja. Navodi da će na kolegiju razmotriti 
  ovu situaciju i donijeti će se mjere za zaštitu svih potraživanja Grada.  
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  Gosp. Valent Poslon želi pojasniti da je poslovni prostor dodijeljen  
  pravnoj osobi u poduzetničkom inkubatoru a ne fizičkoj osobi koja je 
  bila u zakupu poslovnog prostora Grada Donjeg Miholjca. 
  Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje nastavka izgradnje obilaznice. 
  Postavlja pitanje prioriteta izgradnje mrtvačnice na groblju Sv. Križa ili 
  biciklističke staze jer smatra da biciklistička staza nakon izgradnje  
  zaobilaznice neće biti nužna, te ističe problem izvještavanja javnosti 
  putem Radia  Donji Miholjac za koje smatra da bi trebalo biti češće.  
  Smatra da je  jedan od gorućih problema u Gradu ureñenje kino dvorane 
  jer su plinske instalacije unutra neispravne i predstavljaju opasnost za sve 
  koji se tamo nalaze. Moli gradonačelnika da iskoristi vlast i oformi  
  dimnjačarsku službu u poduzeću u vlasništvu Grada. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač navodi što se tiče izvještavanja  
  javnosti ne želi izlaziti s poluinformacijama nego sigurnim i provjerenim 
  te dogovorenim konstrukcijama koje će biti provedene. Nadalje  
  zaobilaznica je bila i ostala projekt Hrvatskih cesta. Izvještava sve  
  vijećnike da u razgovoru koji je voñen prije 3 tjedna na kojem su bili 
  nazočni investitori, Hrvatske ceste, predstavnik nadzora i izvoñač,  
  Osijek-Koteks dogovoreno je čim se završi rekonstrukcija valpovačke 
  zaobilaznice strojevi dolaze u Miholjac. Ovog trenutka strojevi ne mogu 
  raditi zbog vremenskih uvjeta. Očekuje se završetak projekta do kraja 
  studenog ove godine. Što se tiče projekata ova vlast je zaključila da je 
  projekt biciklističke staze bitan jer zaobilaznica neće odvući sav promet 
  kroz Harambašićevu i Kolodvorsku prema Republici Mañarskoj.  
  Izgradnja mrtvačnice na groblju Sv. Križa takoñer je važan projekt koji 
  će ići ove godine te je u izradi projektno tehnička dokumentacija a na  
  jesen se planira postaviti temelje. Projekt kino dvorane je preskup 
  projekt u koji se za sada neće ići jer radovi koji bi se sada izveli ne bi  
  suštinski riješili problem. Što se tiče dimnjačarske službe raspisivani su 
  natječaji za koncesiju, pa poništavani. Taj posao se svakako treba  
  što prije organizirati i isto će se pripremiti za slijedeću sjednicu  
  Gradskog vijeća. 
  Gosp. Daniel Rušanac iznosi da dimnjačari nisu tako unosan posao kao 
  što se misli te da će na jednoj od sjednica iznijeti točne podatke. 
   Gña. Koviljka Šrajer navodi da nije sve samo u prihodovnoj strani nego 
  je potrebno vidjeti i potrebe grañana a ne samo razdvojiti tvrtku na dva 
  dijela, gledati samo profit i biti „veliki šef“. 
   
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen Zaključak o  
  prihvaćanju Izvješća o sanaciji odlagališta Doroslov. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o 
  o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake,  
  zakupa zajedničkih pašnjaka, privremenog raspolaganja, zamjene,  
  prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziv 
  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  
  Grada Donjeg Miholjca u 2015. godini. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen Zaključak o  
  o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih  
  grañevina i programa gradnje objekata i ureñaja komunalne  
  infrastrukture na području Grada Donjeg Miholjca za 2014. godinu. 
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Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda  jednoglasno je prihvaćen Zaključak  
  o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  
  infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom  
  gospodarstvu u 2014. godini Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program gradnje  
  objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u Gradu Donjem Miholjcu 
  za 2015. godinu s ispravkom kod stavke vodoopskrba dodati izradu 
  cjevovoda do Stare Drave. 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesen Program 
  održavanja komunalne infrastukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona 
  o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  izmjenama Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja  
  Grada Donjeg Miholjca gdje se umjesto pok. gosp. ðebića za novog  
  člana imenuje gña. Dragana Pnjak. 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda jednoglasno su doneseni: 
  a) Godišnji plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i  
       energetike za 2015. godinu i 
  b) Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija iz područja 
       komunlanih djelatnosti i energetike za razdoblje od 2015. do 2018.  
       godine. 
 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda jednoglasno su doneseni: 
  a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada  
      Donjeg Miholjca za 2014. godinu 
  b) Smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na području  
      Grada Donjeg Miholjca za 2015. godinu. 
 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen Zaključak 
  o davanju suglasnosti na pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i  
  obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac. 
 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen Zaključak  
  o utvrñivanju mrtvozornika na području Grada Donjeg Miholjca. 
 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje rad sjednice u 10,53 sati. 
 
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1.  Zlatka Krip,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
   
  2. Željko Macanić,v.r.  
 


