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

sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 02. lipnja 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: 021-05/14-01/9, URBROJ: 2115/01-01-14-01 od 26. svibnja 
2014 godine.  
 Sjednici su nazočni: Stjepan Viduka, Anica Sabo, Krunoslav Kovačević, Ivan 
Knežević, Stanislav Bogdanić, Nedeljko Kovačić, Josip Adamović, Zlatka Krip, Ivan 
Kožić, Ivica Čupić, Vlatko Mikolašević, Željko Macanić, Koviljka Šrajer, Tihana 
Trcović. 
 Izostanak je opravdao: Danko Štefanac. 
 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, Zdravka Tadić, voditeljica Odsjeka za proračun, Biserka Mijatović voditeljica 
Odsjeka za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Mirko ðebić 
direktor KG Park d.o.o. Donji Miholjac, Ljerko Majdenić voditelj računovodstva u KG 
Park d.o.o. Donji Miholjac, Daniel Rušanac direktor Doroslova d.o.o. Donji Miholjac, 
Valent Poslon direktor MPC Lokalna razvojna agencija Donji Miholjac, Andrijana 
Dolančić, novinarka 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 Željko Macanić. 
 Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić otvara 8. 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 s 7. sjednice  
      Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
 
2. Pitanja, prijedlozi, komentari i mišljenja vijećnika 
 
3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

    Grada D.Miholjca za 2013. godinu 
      IZVJESTITELJI:  Zoran Kovač i Goran Mataija  
 
4. Donošenje Zaključka povodom razmatranja izvještaja o  
 izvršenju Proračuna Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 

01. siječnja do 31. ožujka 2014. godine  
      IZVJESTITELJI:  Zoran Kovač i Goran Mataija  
 
5. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Godišnjeg 
 financijskog izvještaja o poslovanju KG „Park“ d.o.o. 
 za 2013. godinu 
 IZVJESTITELJI: Mirko ðebić i Ljerko Majdenić 
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6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala KG  
    „Park“ d.o.o. Donji Miholjac prijenosom potraživanja 
    IZVJESTITELJ:  Sanja Hatvalić 
 
7. Donošenje Odluke o izradi Strateškog plana razvoja  
     - Programa ukupnog razvoja Grada Donjeg Miholjca 
    IZVJESTITELJ: Valent Poslon 
 
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog 
    plana Grada Donjeg Miholjca 
    IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
9. Donošenje Odluke o oslobañanju plaćanja komunalnog 
    doprinosa u postupku legalizacije LD Kobac Golinci 
    IZVJESTITELJ: Sanja Hatvalić 
 
10. Donošenje Odluke o utvrñivanju popisa poslovnih prostora 
      u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca koji su predmetom 
      kupoprodaje  
      IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
      zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 
      IZVJESTITELJ: Biserka Mijatović 
 
12. Donošenje Odluke o utemeljenju PARKA 107. BRIGADE 
      HV na prostoru ispred bivše vojarne u Donjem  
      Miholjcu, Vukovarska 9 
      IZVJESTITELJ: Boris Mandekić 
 
13. Donošenje Odluke: 
 a) o izmjenama Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite 
          i spašavanja Grada Donjeg Miholjca, 
 b) o izmjenama Odluke o imenovanju Zapovjedništva CZ  
      Grada Donjeg Miholjca 
 IZVJESTITELJ: Boris Mandekić 
 
14. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća 
      o provedbi  Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj  
      županiji za Grad Donji Miholjac u 2013. godini. 
 IZVJESTITELJ: Dražen Trcović 
 
15. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića  
 „Pinokio“ Donji Miholjac. 
 IZVJESTITELJ: Darko Mikić 

 
 

RAD PO UTVRðENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA. 
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Točka 1. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika 
  sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca. 
 
Točka 2. Pod točkom 2. dnevnog reda gosp. Željko Macanić želi poručiti Radiu 
  Donji Miholjac odnosno direktoru da počne raditi novinarski posao 
  inače će na slijedećoj sjednici biti za to da se 33% udjela Grada u  
  Radiu otpiše i da idu na slobodno tržište. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač postavlja pitanje zašto? 
  Gosp. Željko Macanić ističe da je SDP imao sjednicu Gradskog odbora 
  na kojoj je konstatirano da je SDP nezadovoljan sa izvještavanjem sa  
  sjednica Gradskog vijeća i općenito s informacijama s područja Grada 
  Donjeg Miholjca. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač ističe da ako itko ima kakvu  
  spoznaju da se na Radiu dogaña nekakva cenzura pogotovo prema  
  vijećnicima Gradskog vijeća intervenirati će kao član Skupštine. 
  Gosp. Željko Macanić ističe da je iznio samo mišljenje  

Gradskog odbora i svoje osobno jer se ne radi po novinarskoj etici.  
Smatra da treba biti jednaka zastupljenost onih koji su na vlasti i onih  
koji nisu. Nadalje želi ukazati na manjkavosti u radu Gradske uprave jer  
je na prošloj sjednici smijenjen iz Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Pinokio, uz objašnjenje da je štetio u radu te još nije dobio nikakav  
dokument o razrješenju. Smatra da treba dobiti rješenje o razrješenju  
uz obrazloženje.  

  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač navodi da će rješenje dobiti. 
  Gosp. Željko Macanić ukazuje na problem ulice Pavla Radića po  
  kojoj voze autobusi i teški kamioni. Postoji znak o ograničenju 3 tone 
  no on se ne poštiva. Nadalje ukazuje na trgovanje robom ispred  
  bivšeg Konzuma kao i ispred autobusne stanice. Ističe da postoji  
  tržnica na kojoj se ta roba može prodavati. Niti jedan grad u okruženju 
  nema takvo što na ulicama. Slijedeće pitanje odnosi se na dugovanje 
  tvrtke Megametal u iznosu od 1.600.000 kn za kupnju poslovnog  
  prostora. Zna da je podnijeta tužba no smatra da to nije dovoljno. 
  Postavlja pitanje dobivanja na uvid statuta zadruge Osvit. Ističe da  
  se ne zna koliko je djelatnika tamo zaposleno te da ima nekih koji bi  
  se učlanili u zadrugu a ne znaju kako i na koji način. Konstatira da  
  nisu zadovoljni razvojem Grada je ima puno stvari koje se stavljaju 
  pod „tepih“, npr. poljoprivredno zemljište. Da li tu ima pogodovanja? 
  Predsjednik Gradskog vijeća gosp. Ivan Kožić odgovara za ulicu  
  Pavla Radića da je potrebno preusmjeriti promet pogotovo što postoji 
  znak zabrane 3 tone. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da je povodom ovog  
  pitanja s prošle sjednice Gradskog vijeća odmah kontaktirao  
  načelnika Policijske postaje Donji Miholjac koji mu je rekao da  
  će pojačati patrole budući postoji znak zabrane 3 tone za vozila težine 

veće od 3 tone. Ističe da će ponovno kontaktirati načelnika Policijske  
postaje te dogovoriti poduzimanje drugih mjera kako bi riješili  
prometovanje vozila težih od 3 tone u ulici Pavla Radića.  
Što se tiče pitanja prodaje robe na ulicama grada smatra da je potrebno  
o toj temi izjašnjenje svih vijećnika.  
Na pitanje potraživanja prema tvrtki Megametal odgovara 

  da je pokrenut sudski postupak za povrat imovine u vlasništvo Grada. 
  Čeka se sudski rasplet budući nije uplaćena niti jedna lipa od  
  ugovorene sume. Što se tiče dobivanja statuta zadruge Osvit na to  
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  pitanje će odgovoriti gosp. Valent Poslon direktor MPC-a Lokalne 
razvojne agencije. Naglašava da su akti zadruge Osvit bili oglašeni na  
oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca mjesec dana i mogao je svaki  
grañanin doći pogledati. Žao mu je što su se davale izjave u javnosti  
koje su temeljene na neistinitim premisama te se dolazi do neistinitog  
zaključka. Ističe da je inkubator dobio sredstva za adaptaciju prostora  
ne za izgradnju nove zgrade.  

  Inkubator je morao rasčistiti odnose s Gradom budući nije imao ugovor 
  o korištenju nekretnine. Logično je da ako Grad želi imati uvid u  
  poslovanje inkubatora da uñe u suvlasništvo a ima primjera u bližoj  
  okolici gdje je Grad i 100% osnivač inkubatora. Moli gosp. Macanića 
  da kaže o čemu se tu radi ukoliko nešto nije jasno. 
  Gosp. Željko Macanić ističe da nikada u javnosti za taj objekt nije  
  davao nikakve izjave.  
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač upozorava da se javnost dovodi 
  u zabludu. Moli za korektnost i pomoć u radu. Što se tiče  
  poljoprivrednog zemljišta ističe da su pravne službe upozoravale da 
  svi napuci koji su dolazili iz Agencije za poljoprivredno zemljište i  
  Ministarstva poljoprivrede su protukazoniti te da se ne temelje na  
  zakonu odnosno čl. 74. Zakona o zemljištu. Na kraju će o tome opet  
  odluku donijeti Gradsko vijeće. Na kraju želi dati  
  malu digresiju na stanje u Radiu Donji Miholjac objašnjavajući da  
  je Vijeće u prošlom mandatu razmatralo izvješća Radia 3 puta i svaki 
  puta odbijalo izvješća kao i Skupština Radia. Ističe da je nakon 10  
  godina napokon povučen potez te želi da Radio ubuduće bude otvoren 
  prema svima bez cenzure. Ističe kako u Radiu nema politike jer su  
  tri glavna dioničara svi iz različitih stranaka kao i direktor.  
  Gosp. Željko Macanić izjavljuje da direktor ima više stranačkih knjižica 

- po potrebi. Vraća se na pitanje dobivanja statuta poduzetničkog  
inkubatora jer Gradski odbor SDP-a smatra da je Gradu učinjena šteta 
te da ozbiljni privrednici neće dolaziti.  
Gosp. Krunoslav Kovačević postavlja isto pitanje dobivanja statuta  
zadruge. Navodi kuloarske priče da je gosp. Banda izišao iz zadruge. 
Zanima ga takoñer zašto se ne primaju novi zadrugari budući je jedan 
obrtnik želio ući u članstvo zadruge. Ističe da danas je pozvan na  
sastanak udruge obrtnika pa moli pojašnjenje.  
Gosp. Valent Poslon, upravitelj zadruge pojašnjava da ne postoji  
statut zadruge. Postoje pravila koje je donijela skupština koja su javna 
i objavljena na internetu. Pravila su bila oglašena i na oglasnoj ploči  
Grada Donjeg Miholjca oko mjesec dana i svaki grañanin ih je mogao 
pročitati. Iz zadruge je izišao gosp. Banda čim je riješio problem svog 
poslovnog prostora. Onaj tko želi biti novi član zadruge mora dokazati 

  svoj pravni interes zašto to želi biti i Skupština će o tome odlučiti. 
  Trenutno nije ni moguće primiti nove zadrugare zbog adaptacije  
  prostora. Ističe da nitko nije podnio do sada zahtjev za članstvom u  
  zadruzi. Oni koji to žele uvijek mu se mogu obratiti kao upravitelju. 
  Gña. Koviljka Šrajer traži povratnu informaciju na pitanje koje je  
  postavila na 6. sjednici Gradskog vijeća a odnosi se na kupnju knjiga 
  za prve razrede osnovnih škola na području Grada Donjeg Miholjca. 
  Što se tiče komentara na direktora Radia koji je član HNS-a moli da 
  se tako ne raspravlja o čovjeku koji nije nazočan sjednici a i radi  
  digniteta svih nazočnih vijećnika.  
  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač slaže se s gñom. Koviljkom o  
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  rušenju digniteta vijećnika. Izvješćuje sve nazočne da će Grad Donji 
  Miholjac za nastavnu 2014.-2015. godinu sufinancirati nabavku  
  udžbenika u visini 400,00 kn po djetetu.  
  Gña. Koviljka Šrajer zahvaljuje se gradonačelniku i vjeruje da će  
  prvaščići biti zadovoljni. 
  Gña. Anica Sabo postavlja pitanje tretiranja komaraca u Gradu Donjem 
  Miholjcu. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač odgovara da će biti tretiranja  
  komaraca samo ne višestrukog tretiranja jer Grad Donji Miholjac nema  
  toliko sredstava predviñenih u svom proračunu. 
  Gña. Anica Sabo ističe da bi trebalo biti barem jedno tretiranje  
  avionom. 
  Gradonačelnik, gosp. Zoran Kovač odgovara da to neće biti moguće ali 
  može se o tome razgovarati. 
  Gosp. Stjepan Viduka konstatira da već po tko zna koji put se u isto  
  vrijeme održavaju sjednica Gradskog vijeća i sjednica Županijske  
  skupštine Osječko-baranjske županije. Smatra da to nije lijepo i 
  ubuduće bi trebala postojati koordinacija u svezi tog pitanja. Postavlja 
  pitanje kanalizacije u ulici Ivana Zajca na koje moli gosp. ðebića koji 
  je nazočan sjednici da odgovori. Postavlja pitanje izgradnje nogostupa 
  i javne rasvjete budući u ovih godinu dana se ne vide neke aktivnosti. 
  U to ulazi ureñenje ulica Basaričekove, Šenoine i Ivana Gorana  
  Kovačića. Smatra da bi to trebala biti tema za fondove budući će se  
  raditi i drugi dio obilaznice te će se ureñivati sam centar Miholjca. 
  Gradonačelnik gosp. Zoran Kovač slaže se kod termina održavanja  
  sjednice da nije trebalo biti tako ali se previdjelo u dogovoru sa  
  službama i koalicijom da je danas dan Osječko-baranjske županije.  
  Gledat će da se ovakve situacije više ne dogode. 

Što se tiče kanalizacije u ulici Ivana Zajca biti će projektirano i završeno 
 uz pomoć fondova na što će odgovor dati direktor KG Parka gosp. 

ðebić. Što se tiče investicija u Gradu one su u planu i po mogućnosti  
proračuna biti će realizirane. 
Ističe da je potrebno prvo sanirati proračun i riješiti se obveza.  
Smanjen je i dug prema dobavljačima. S jedne strane ima se  
rješavanje dugovanja a s druge apliciranje prema europskim fondovima 
za što je potrebno imati svu tehničku dokumentaciju. Usporedo s tim  
radi se i na manjim projektima u suglasnosti s vijećima mjesnih odbora 
na području grada Donjeg Miholjca. Zahvaljuje gñi. Koviljki Šrajer i  
gosp. Macaniću za pomoć kod pojedinih ministarstava. Takoñer ima 
problema s potraživanjima od Ministarstva financija za obveznice koje 
su trebali izdati prema Gradu D.Miholjcu, te bi se moglo dogoditi da  
se ide s njima na obročnu otplatu. 
Gña. Koviljka Šrajer postavlja pitanje ureñenja staklenika u parku. 
Gosp. Zoran Kovač odgovara da tempo davanja sredstava od države 
ide sporo, te da grad nema sredstava sam financirati sanaciju tako  
da se ne može veći dio posla odraditi samo dio po dio. Smatra da  
takav način rada nije dobar, jer dok se sve bude uspjelo sanirati moći 
će se ponovno ići ispočetka.  

 
Točka 3. Pod točkom 3. dnevnog reda  sa 2 glasa suzdržan donesen je 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 
  Grada D.Miholjca za 2013. godinu. 
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Točka 4. Pod točkom 4. dnevnog reda sa 3 glasa suzdržan donesen je Zaključak 
o prihvaćšanju izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Donjeg Miholjca  
za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2014. godine. 

Točka 5. Pod točkom 5. dnevnog reda sa 4 glasa suzdržan i 8 glasova za  
  donesen je Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja o  
  poslovanju KG „Park“ d.o.o. za 2013. godinu. 
 
 
Točka 6. Pod točkom 6. dnevnog reda sa 2 glasa protiv i 4 glasa suzdržan  
  donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala KG „Park“ d.o.o.  
  Donji Miholjac prijenosom potraživanja. 
 
 
Točka 7. Pod točkom 7. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  

izradi Strateškog plana razvoja - Programa ukupnog razvoja Grada  
Donjeg Miholjca. 

 
 
Točka 8. Pod točkom 8. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o  

izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Donjeg Miholjca. 
 
 
Točka 9. Pod točkom 9. dnevnog reda sa 7 glasova za i 5 glasova suzdržan 

nije prihvaćena Odluka o oslobañanju plaćanja komunalnog 
doprinosa u postupku legalizacije Lovačkom društvu Kobac Golinci. 

 
 
Točka 10. Pod točkom 10. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o 

utvrñivanju popisa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Donjeg  
Miholjca koji su predmetom kupoprodaje. 

 
 
Točka 11. Pod točkom 11. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o 

izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora. 

 
 
Točka 12. Pod točkom 12. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluk 
  o utemeljenju PARKA 107. BRIGADE HV na prostoru ispred bivše  
 vojarne u Donjem Miholjcu, Vukovarska 9. 
 
 
Točka 13. Pod točkom 13. dnevnog reda jednoglasno je donesena odluka: 
 a) o izmjenama Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite 
     i spašavanja Grada Donjeg Miholjca, 
 b) o izmjenama Odluke o imenovanju Zapovjedništva CZ 
     Grada Donjeg Miholjca. 
 
 
Točka 14. Pod točkom 14. dnevnog reda jednoglasno je donesen Zaključak 
 povodom razmatranja Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
 u Osječko-baranjskoj županiji za Grad Donji Miholjac u 2013. godini. 
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Točka 15. Pod točkom 15. dnevnog reda jednoglasno je doneseno Rješenje o 
 imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac u osobi 
  gñe. Jadranke Landup.  
 
  Predsjednik Gradskog vijeća završava rad sjednice u 11,45 sati. 
 
 

ZAPISNIČAR: 
Silvija Stojić,v.r. 

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

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


