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

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 24. ožujka 
2014. godine u Maloj sali Grada D.Miholjca, Vukovarska 1/I., s početkom u 9,00 sati. 
 Sjednica je sazvana pisanim pozivom predsjednika Gradskog vijeća gosp. 
Ivana Kožića, KLASA: 021-05/14-01/3, URBROJ: 2115/01-01-14-01 od 19. ožujka 
2014 godine.  
 Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Anica Sabo, Stanislav Bogdanić, 
Nedeljko Kovačić, Josip Adamović, Zlatka Krip, Ivan Kožić, Ivica Čupić, Željko 
Macanić, Koviljka Šrajer, Tihana Trcović, Danko Štefanac. 
 Izostanak je opravdao: Krunoslav Kovačević. 
 Izostanak nisu opravdali: Ivan Knežević i Vlatko Mikolašević. 
 Od pozvanih sjednici su nazočni: Zoran Kovač, gradonačelnik Grada 
D.Miholjca, Darko Mikić, zamjenik gradonačelnika 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, Biserka Mijatović voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša, Valent Poslon direktor MPC 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: Nedeljko Kovačić i Zlatka Krip. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 7. sjednicu Gradskog 
vijeća, pozdravlja sve nazočne, konstatira da postoji kvorum za pravovaljano 
odlučivanje te predlaže dnevni red kao u sazivu za sjednicu. Postavlja upit za 
izmjenu i dopunu dnevnog reda. Budući nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu 
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 6. sjednice  
      Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 

 
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

 o komunalnom redu 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 

 
4. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra  

   u općoj uporabi u  svrhu grañenja južne obilaznice 
   Grada, Faza II. 

      IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
     
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  

   Odluke o izboru najpovoljnije ponude za davanje  
   koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti   

      prijevoza pokojnika na području Grada Donjeg Miholjca 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
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6. Donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke  

   o stimulaciji za sanitarni odstrjel lisičjih grla na  
   području Grada Donjeg Miholjca 

      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 

7. Donošenje Rješenja o prijenosu knjigovodstvene 
vrijednosti investicijskog ulaganja iz projekta  
„Nastavak izgradnje infrastrukture u Industrijskoj zoni 
 „JANJEVCI“ s Grada Donjeg Miholjca na KG Park 
 d.o.o. Donji Miholjac 

 IZVJESTITELJ: Valent Poslon 
 
8. Donošenje Zaključka o sklapanju nagodbe izmeñu  

   Grada Donjeg Miholjca i KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac 
      IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti 

   na Pravilnik o  unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u 
   Dječjem vrtiću „Pinokio“ Donji Miholjac  

      IZVJESTITELJ: Jadranka Landup 
 

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na 
   pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza 
   korisnika usluga te uvjeti i način ostvarivanja  

      prednosti pri upisu u Dječji vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac 
      IZVJESTITELJ: Jadranka Landup 

 
 

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
 
Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika 
  sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Nedeljko Kovačić postavlja pitanje 
  ruševnih zgrada po gradu Donjem Miholjcu, konkretno pitanje zgrada 
  u vlasništvu bivšeg PIK-a. Smatra da bi po tom pitanju trebalo  
  svim vlasnicima nekretnina uvesti porez na nekorištene nekretnine. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ističe da je Grad za sada u ovlasti 
  samo uputiti dopis nesavjesnim vlasnicima nekretnina da obrate pažnju 
  na sam izgled nekretnine jer narušava izgled grada. Dok nekretnina ne 
  postane opasna za prolaz grañana do tada Grad ne može ništa više  
  poduzeti. 
   Gosp. Stjepan Viduka postavlja pitanje kanalizacije za ulice u Gorici  
  i Ivana Zajca u Donjem Miholjcu budući ljudi već duži niz godina plaćaju 
  ono što nemaju. Budući postoji sada i ureñaj za pročišćavanje otpadnih  
  voda nema zapreke da se tim ljudima ne riješi pitanje kanalizacije.  
  Drugo pitanje odnosi se na rezervat Potpanj koji sa presušivanjem više 
  ne spada u kategoriju rezervata te bi se trebalo pokrenuti pitanje  
  ukidanja statusa rezervata. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da što se tiče kanalizacije 
  u postupku je odabir tvrtke koja će izraditi tehničku dokumentaciju. Svi 
  programi biti će nominirani na natječaje iz programa ruralnog razvoja. 
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  U razgovoru s Hrvatskim vodama obećano je izrada fizibility studije u  
  100% iznosu. Nakon toga se ide s nominacijom programa na  

strukturne i kohezijske fondove Europske unije. Sva naselja na  
području Grada Donjeg Miholjca do 2023. godine moraju imati riješen  
kanalizacijski sustav. Što se tiče rezervata Potpanj slaže se s  
vijećnikom gosp. Vidukom da je potrebno pokrenuti postupak ukidanja  
statusa rezervata Potpanj no prije toga će se održati još jedna javna  
rasprava na tu temu. 
Gña. Anica Sabo postavlja pitanje rušenja drveća po parkovima a nema 
sadnje novih mladica. 
Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da se sanitarna sječa radi  
redovito kao i fitozaštita drveća. Postavljene su ploče na ulazima u park 
radi zaštite grañana pri većim vremenskim neprilikama.  
Gosp. Josip Adamović postavlja pitanje do kojeg se stadija došlo 
sa rješavanjem problema pojedinih naselja na području Grada Donjeg 
Miholjca budući je gradonačelnik obišao sva prigradska naselja i  

  saslušao njihove probleme.  
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je obavio razgovore sa  
  svim članovima mjesnih odbora na području Grada Donjeg Miholjca i  
  ističe da dinamika rješavanja njihovih problema iziskuje odreñena  
  sredstva. Bit će potrebno izraditi odreñene prioritete, te krenuti u  
  rješavanje problema. 
 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. 
 
Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u svrhu grañenja  
  južne obilaznice Grada, Faza II. 
 
Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda sa jednim glasom protiv i jednim  
  glasom suzdržan donesena je Odluka o izmjenama i dopunama  
  Odluke o izboru najpovoljnije ponude za davanje koncesije za  
  obavljanje komunalnih djelatnosti prijevoza pokojnika na području 
  Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  
  prestanku važenja Odluke o stimulaciji za sanitarni odstrjel lisičijih 
  grla na području Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je doneseno Rješenje o  

prijenosu knjigovodstvene vrijednosti investicijskog ulaganja iz projekta 
„Nastavak izgradnje infrastrukture u Industrijskoj zoni „JANJEVCI“ s  
Grada Donjeg Miholjca na KG Park d.o.o. Donji Miholjac. 

 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda sa osam glasova za, dva protiv i dva 
  glasa suzdržan donesen je Zaključak o sklapanju nagodbe izmeñu 

Grada Donjeg Miholjca i KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac. 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak  

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o  unutarnjem ustrojstvu 
načinu rada u Dječjem vrtiću „Pinokio“ Donji Miholjac 
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Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak o 
davanju suglasnosti na pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i  
obaveza korisnika usluga te uvjeti i način ostvarivanja prednosti pri  
upisu u Dječji vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac. 

 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje sjednicu Gradskog vijeća u 10,07 sati i 
zahvaljuje na učešću u raspravi.  
 
 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 
1.Nedeljko Kovačić,v.r. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

  Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 
   
  2. Zlatka Krip,v.r.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


