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Z A P I S N IK
9. sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova, održane 13. ožujka 2018. godine u
Vijećnici broj 1 Gradskog vijeća Grada Valpova, M. Gupca 32.
Sjednica je počela sa radom u 17:05 sati.
Sjednici su nazočni sljedeći vijećnici: Jozo Bogdanović, Zdravko Ćorić, Dubravko
Kučinac, Marijan Mandić, Stanislav Milošević, Zoran Pavošević, Zoran Pepić, Dejan
Pisačić, Jozo Piškorjanac, Marko Tomoković, Tihomir Tomić, Ljiljana Šimić, Miroslav Šmit,
Igor Uranjek, Željko Varžić i Leon Žulj.
Ne nazočni vijećnici: Vitomir Matoković.
Ostali nazočni: Matko Šutalo, gradonačelnik, Ana Brajnović, zamjenica
gradonačelnika, Hrvoje Gašparović, zamjenik gradonačelnika, Zvonko Barišić, tajnik Grada,
Đuro Glavaš, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Zora Pavić,
pročelnica Upravnog odjela za komunalne i stambene djelatnosti, Antonija Ištoković, v.d.
pročelnika Službe za financije i proračun, Zvonko Kajunić, viši stručni suradnik za lokalnu
samoupravu, Dragica Sopek, stručni referent za urbanističke poslove i zaštitu okoliša, Milena
Lukić, direktorica tvrtke Dvorac d.o.o. Valpovo, Željko Harkanovac, direktor tvrtke
Urbanizam d.o.o., Stjepan Koški, zapovjednik VZG Valpovo, Lidija Aničić, novinarka Glasa
Slavonije, Ines Brezovac, novinarka HRV-a, Vladimir Vazdar, novinar Portal-a Valpovština
info.
Zapisnik na sjednici vodi Tonka Bartulović-Franković, djelatnica Gradske uprave.
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Dejan Pisačić, pozdravio sve
nazočne, utvrđuje da je nazočno 16 vijećnika. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog
dnevnog reda. Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu i dopunu
predloženog dnevnog reda, da ih podnesu.
Zdravko Ćorić
- imam jedan prigovor, dogovoreno je da se jednom mjesečno održi Gradsko vijeće, s obzirom
da se prošli mjesec nije održalo, a da za dnevni red imamo 25 točaka, držim da ih od jednog
Gradskog vijeća ne možemo kvalitetno odraditi, zato ubuduće tražim da se poštiva naš
dogovor i da se Gradsko vijeće svaki mjesec održi.
Dejan Pisačić
- u dogovoru smo donijeli odluku da nemamo sjednicu Gradskog vijeća u veljači, budući da
nam je zadnji tjedan u mjesecu ožujku veliki tjedan, nisam ni ja računao da će biti toliko
točaka dnevnog reda, ali u budućnosti kako smo i imali u proteklom sazivu ćemo imati svaki

- 2 mjesec Gradsko vijeće.
Matko Šutalo
- predlažem da se točka 16. „Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Valpova“ skine s dnevnog reda, budući
smo došli do zaključka da prijedlog nije dovoljno pripremljen, i da ćemo pokušati pronaći
dogovor i predložiti ga za iduću sjednicu.
Prijedlog je jednoglasno usvojen. Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik
stavlja na glasovanje prijedlog dnevnog reda. Nakon provedenog glasovanja, vijećnici su
usvojili jednoglasno (16 glasova ZA) ovaj
dnevni red
1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova.
2. Aktualni sat.
3. Izvješće o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Valpova za 2017.
godinu.
4. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Valpova za razdoblje od 01. siječnja do
31. prosinca 2017. godine.
5. Izvješće o radu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Valpova za
razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine.
6. Izvješća o radu upravnih tijela Grada Valpova u 2017. godini.
7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Valpova u 2017.
godini.
8. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Valpova.
9. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Valpova u
2018. godini.
10. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada
Valpova za 2018. godinu.
11. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Valpova.
12. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja i
obnove povijesne jezgre Grada Valpova.
13. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Valpova.
14. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Valpova za 2017. godinu.
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika Grada Valpova iz radnog odnosa.
16. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu u Gradu Valpovu.
17. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
Infrastrukture za 2017. godinu.
18. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i domaćih
životinja, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim
životinjama.
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu.
20. Prijedlog Odluke o odabiru pravne osobe za obavljanje komunalnih djelatnosti na
temelju pisanog ugovora za provođenje higijeničarska službe, skloništa za
životinje, hvatanje i vraćanje u prirodno stanište divljih životinja i sakupljanje i
neškodljivo zbrinjavanje lešina divljih životinja na području Grada Valpova na
razdoblje od 4 godine.

- 3 21. Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju
pisanog ugovora u naselju Ladimirevci.
22. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini.
23. Prijedlog Odluke o otpisu dijela kamata radi naplate potraživanja.
24. Pitanja i prijedlozi.
Nakon toga prelazi se na rad prema usvojenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
GRADA VALPOVA
Predsjednik konstatira, nakon izjašnjavanja članova Gradskog vijeća da je zapisnik 8.
sjednice jednoglasno usvojen (16 glasova ZA).
TOČKA 2. AKTUALNI SAT
PITANJA VIJEĆNIKA
Dubravko Kučinac
- imam dva pitanja za gradonačelnika, dobili smo informaciju da su ovih dana u Gradskoj
upravi bile razne inspekcije, pa vas molim da nam objasnite koje su inspekcije bile, povodom
čega, i da nas izvijestite što su na neki način tražili. Drugo pitanje, da li po vašim saznanjima
prijeti Gradu Valpovu ili možda Vama kao ovlaštenoj osobi neke prekršajne ili neke druge
prijave, vaše razmišljanje o tome svemu?
Marko Tomoković
- htio bi obavijestiti predstavnike medija da su vijećnici potpisali moju inicijativu za ukidanje
VMO-a na području Grada Valpova, smatram da je ta inicijativa jako dobra i ključna za
nastavak kvalitetnog rada Gradskog vijeća, jer svi smo se složili sa time, imali smo u petak
sastanak predsjednika klubova vijećnika koji su donijeli neke zaključke, i složili se s time da
se ukinu VMO-a. Ta inicijativa ide na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća, kao prijedlog. Prije
toga mora odučiti o tome Odbor za Statut i Poslovnik da li je sve u skladu sa zakonom.
Nadalje, poslao sam par upita Dvorcu d.o.o. i naišao sam na jednu zanimljivu stvar, pitao
sam vrši li se iskapčanje sa vodovodne mreže, odnosno rezanje cijevi, zatvaranje ventila,
oduzimanje vodomjera, ukoliko da, koliki su troškovi za ponovno spajanje?, odgovorili su mi
ovako: „Dvorac d.o.o. Valpovo prema odluci Uprave ne radi iskapčanje korisnika sa
vodovodne mreže, već se naplata dugovanja korisnika rješava pravnim putem, odnosno
ovrhama računa korisnika ili načinom opisanim u točki 3. ovog odgovora. U cjeniku usluga
isporučitelja vodnih usluga postoji stavka demontaže vodomjera, te ponovna montaža istog
nakon podmirenja duga koji iznosi 250,00 kn“. Ovo je protuzakonita odluka Dvorca d.o.o. da
se vrši demontaža vodomjera, to apsolutno nije u skladu za zakonom, i molim direktora
Dvorca da se očituje o tome, i da izmjeni tu stavku.
Jozo Bogdanović
- imam dva pitanja za gradonačelnika, naslijedili ste od prethodnika projektnu ideju za
izgradnju Glazbene škole u Valpovu. Svi svjedočimo velikom zanimanju za glazbenu kulturu i
umjetnost u našem gradu. Isto tako svjedočimo nedostatnosti prostora za Glazbenu školu u
Centru kulture u Valpovu. Učenici svakodnevno prolaze kroz ugostiteljski objekt i koriste
prostor koji nije primarno projektiran za Glazbenu školu. Stoga je odluka o potrebi izgradnje
takvog objekta bila razložna i opravdana. Za tu namjenu pripremljen je projekt i usuglašena
prostorna i građevinska dokumentacija. Međutim, ovih se dana Valpovom pronose različite
informacije u svezi Glazbene škole. Nadam se da nije riječ o opstrukciji prijeke potrebe za

- 4 prostorom, i stvaranju uvjeta za Glazbenu školu i glazbeni život grada uopće. Molim
gradonačelnika za odgovor na pitanje sadašnjeg statuta tog projekta. Koristim priliku reći da
je riječ o strateškom objektu za obrazovanje i kulturu Valpovštine. Mislim da o sličnim
objektima trebamo imati ujednačeni stav, te da budemo kontinuirano informirani o njegovoj
evaluaciji. Ne želim ni pomisliti da mi ne bismo u sadašnjim okolnostima bili u stanju
izgraditi objekt takve namjene. Drugo pitanje, Proračunom za 2018. godinu smo osigurali
poziciju u iznosu 100.000 kn pomoći za umirovljenike. S obzirom na približavanje Uskrsa,
bilježimo na tu temu aktivnosti u gradovima i općinama u našem okruženju. S obzirom da sam
inicirao pitanje isplata pomoći umirovljenicima, pitam da li imamo prijedlog rješenja za ovu
pomoć. Predložio sam da se za umirovljenike s mirovinom do 2.000 kn isplati po 100 kn. U
tom se okviru nalazi oko 1000 umirovljenika Grada Valpova i prigradskih naselja?
Zdravko Ćorić
- imam dva pitanja, jedno je pitanje u vezi Šaga, ulaz ulice M. Gupca kod crkve, gdje je
zatvoren više od mjesec dana, s bzirom da se radi o jednosmjernoj ulici gdje ljudi svaki puta
kada uđu, a kada izlaze su u prekršaju, pitanje je kada se misli konačno taj problem riješiti, s
obzirom da se nije radila ulica M. Gupca nego samo preko ceste i da je zbog toga tamo
zatvorena ulica, iz kojeg razloga je to točno, želim odgovor. Drugo pitanje je već ovdje bilo
postavljeno, a radi se o prostoru za predsjednika Gradskog vijeća i njegove zamjenike, s
obzirom da ste na vlasti 9 mjeseci, a da taj problem niste riješili, znači dovodite u pitanje
legitimitet i sam rad Gradskog vijeća, po meni je to potpuno neprihvatljivo i tražim da se taj
problem u što skorije vrijeme riješi?
Stanislav Milošević
- imam dva pitanja, prvo pitanje odnosi se na Udrugu invalida Valpovštine, mi znamo da ta
udruga obuhvaća Općinu Petrijevci, Općinu Bizovac, Grad Valpovo i Grad Belišće, ona je
imala svoje sjedište u Valpovu, stjecajem okolnosti oni su taj prostor izgubili, i sada im je
sjedište u Belišću. Budući da oni obnašaju djelatnost pomoći invalidima sa područja cijele
Valpovštine, smatram da su neopravdano izostali prilikom dodjele sredstava svim udrugama
na području Grada Valpova, upravo iz tog razloga što je na jednoj od prošlih sjednica
donesena odluka da udruge koje nemaju sjedište na području Grada Valpova ne mogu biti ni
financirane iz našeg Proračuna, međutim, ovdje se na radi o udruzi čije je sjedište izvan, jer
obuhvaća svojom djelatnošću i područje Grada Valpova, pa na prošloj skupštini je bilo
obećano sa nivoa gradskih struktura da će se pronaći prostor za Udrugu invalida, ta udruga
broji 700 članova, 200 sa područja Grada Valpova, 300 sa područja Grada Belišća, 200 sa
područja Općine Bizovac i 20-tak sa područja Općine Petrijevci, pa me zanima kada će im
biti osiguran prostor kako bi mogli djelovati 2 ili-3 dana tjedno za potrebe invalida Grada
Valpova, kada se misli osigurati taj prostor, i kada će im se doznačiti sredstva za njihovo
neophodno djelovanje. Drugo pitanje odnosi se na sakralne objekte na groblju u Gradu
Valpovu, mi smo u Proračun uvrstili sredstva, pa me zanima u kojoj je fazi i kada će biti
realiziran projekt obnove križnog puta na groblju, obnove kapelice i obnove grobova bivših
župnika sa području župe Valpovo?
Leon Žulj
- po financijskim izvješćima vidimo da je utvrđeni financijski rezultat krajem prošle godine
minus od 7.170.000 kn, a kako je projiciran manjak u dokumentima za Proračun ove godine 5
mil. kn, možete li nam reći razloge ovog rezultata, kao i kada planiramo ići u izmjene i
dopune Proračuna Grada Valpova, s obzirom da smo ostvarili preko 2 mil. kn veći manjak
nego što je on bio planiran u dokumentima za ovu godinu. I jedno pitanje o samom
funkcioniranju Grada, sa naslova obilježavanja prigodnih datuma, posjeta raznim

- 5 institucijama, da li gradonačelnik i dalje u idućem razdoblju planira više slati zamjenicu
gradonačelnika na te događaje ili on misli osobno prisustvovati na tim istim događajima, ne
samo kada se radi o udrugama na području našeg Grada, nego i institucijama na višim
razinama?
Željko Varžić
- imam jedno pitanje za gradonačelnika i jednu inicijativu, pitanje se odnosi na
subvencioniranje najma obrtnicima koje smo osigurali u Proračunu, kada se namjerava
krenuti u javni natječaj, da bi proveli to u djelo, jer imao dosta upita o korištenju te mjere,
ima zainteresiranih, pa da li se to namjerava uskoro krenuti, jer već je gotovo 4 mjesec.
Vidimo da su ovih dana visoki vodostaji, rijeka Vučica, mjesto Marjančaci trenutno imaju
najviše problema na našem području, oranice, poljoprivredne površine, pa jedna inicijativa
ukoliko je moguće ispred Gradskog vijeća Grada Valpova prema Hrvatskim vodama, da se
tok rijeke Vučice pročisti, jer znamo da on nije diran već dugi niz godina, kako mještani koji
imaju svoje površine uz samu rijeku ne bi svakih nekoliko godina dolazili u problem sa svojim
urodima?
Igor Uranjek
- pitanje za gradonačelnika, bili smo svjedoci da je bilo dosta padalina (snijega) u zadnje
vrijeme, katastrofalno je stanje na našim cestama, zanima me da li se planira nekoga prozvati
na odgovornost za takvo stanje, i da li je do vas došla informacija da neki kooperanti koje
plaća Grad pored naših komunalnih poduzeća su čistili prvo privatne površine koje isto tako
plaćaju privatnici, a tek onda su čistili ceste koje plaća Grad?
Dejan Pisačić
- imam dva pitanja za gradonačelnika, prvo pitanje se odnosi na Centar kulture Fabijan
Šovagović u Ladimirevcima, 21. prosinca 2017. godine smo donijeli Proračun Grada
Valpova u kojem je upisana stavka od 900.000 kn za ovu, i u projekciji za iduću godinu, isto
to je napravila OBŽ-a sa 900.000 kn za ovu i u projekciji 900.000 kn za iduću godinu, zanima
me da li smo potpisali Sporazum sa županijom, da li je taj novac prebačen na račun Grada, i
također u razgovoru sa ministricom Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova,
Ministarstvo je obećalo također 1 mil. kn za realizaciju ovog projekta, s tim da se Grad
Valpovo trebao javiti na natječaj koji je završio 5. ožujka ove godine, pa me zanima je li to
napravljeno. I drugo pitanje, ponovno ću se vratiti na prošlu sjednicu, i na par sjednica prije,
na prošloj sjednici sam postavio pitanje vezano za putne naloge i račune putovanja
izaslanstva Grada Valpova u Bruxelles, to putovanje se dogodilo 13. prosinca 2017. godine,
ja te putne naloge i račune iako sam ih tražio službeno još uvijek nisam dobio, ne znam, ja
kada potrošim neki novac na American expressu, onda odmah idući mjesec dobijem račun za
taj potrošeni novac, a ovo je već prošlo 4 mjeseca, ja nisam još uvijek dobio odgovor na to
pitanje, osim vašeg gradonačelniče objašnjenja, pa me zanima zbog čega, da li postoje ti
računi ili ne postoje, i zbog čega ih nisam dobio?
ODGOVORI GRADONAČELNIKA
Gradonačelnik Matko Šutalo je pozdravio sve nazočne, te odgovorio na postavljena mu
pitanja.
- odgovor na pitanja vijećnika Dubravka Kučinca, prošli tjedan došla nam je inspekcija
Ministarstva financija u Grad, sa v.d. pročelnicom za financije su prošli kroz našu
dokumentaciju, da vam budem iskren ne znam što su tražili, ono što su rekli prilikom odlaska,
da ćemo njihov odgovor i odluku dobiti kroz neko određeno vrijeme kada je napišu, kada
bude odluka došla u Grad, svatko će ju moći dobiti u Uredu gradonačelnika na uvid, a
jednako tako ju može dobiti na uvid Gradsko vijeće i Valpovačka javnost, tako da ne bih htio

- 6 prejudicirati pa govoriti o bilo kakvim prijavama sa njihove strane, nadam se da neće biti
nikakvih.
- odgovor na pitanje vijećnika Marka Tomokovića, pitanje duga Dvorca, vjerujem da može
odgovoriti direktorica u pisanom obliku, jer ovo je bilo dosta opširno, ne bi ulazio u detalje
budući da nisam upoznat sa konkretnim problemom.
- odgovor na pitanja vijećnika Joze Bogdanovića, vezano za Glazbenu školu, razgovarao sam
sa ravnateljem osnovne škole koji je ujedno i ravnatelj Glazbene škole u Valpovu gosp.
Košutićem, i pronalazimo najbolje adekvatno rješenje za Glazbenu školu. Slažem se s vama
da to nije Centar kulture, ali samo zbog nedostatka prostora, taj Centar kulture koriste čak 5
udruga, one se isprepliću sa terminima, ali ono što vam mogu reći, da jednostavno
pronalazimo jedno adekvatno rješenje, a to nije sada gradnja nove Glazbene škole koja košta
oko 6 mil. kn, a za koju Grad nema novaca. Preko RRA smo došli do Ministarstva
regionalnog razvoja koji su rekli da trenutno oni nemaju tu mogućnost da nam financiraju
Glazbenu školu na bilo koji način i sa bilo kojim iznosom, a ne postoje ni projekti na koje bi
se mogli prijaviti. Grad Valpovo trenutno nije u mogućnosti da sam gradi Glazbenu školu,
tako da je taj projekt prolongiran, ali u bliskoj budućnosti možda nađemo i neko drugo
rješenje u nekim našim prostorima. Vezano za umirovljenike i uskrsnice, danas sam
obavijestio medije i našu javnost da sam odlučio podijeliti od onog iznosa koje je Gradsko
vijeće odvojilo za umirovljenike 100.000 kn, 150,00 kn po umirovljeniku koji ima primanja
manja od 1.500,00 kn. Preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje došli smo do brojki
koliko umirovljenika prima određeni iznos mirovina, ovaj iznos do 1.500 kn prima oko 600
umirovljenika na području Grada Valpova i prigradskih naselje, dok ovaj iznos koji ste vi
spomenuli do 2.000 kn prima više nego dvostruko od te brojke, budući da taj iznos nemamo u
Proračunu, odlučio sam se nagraditi, odnosno pomoći najpotrebitijima i ovaj iznos od 150,00
kn po osobi uputiti onima čija su primanja manja od 1.500 kn. To ćemo napraviti na taj način
da smo obavijestili putem medija Valpovština info i HRV-a, nadam se da će Glas Slavonije to
objaviti, da svaki umirovljenik pošalje nekoga ili dođe u Grad Valpovo, da donese tri zadnja
odreska od mirovine i presliku osobne iskaznice, da bi se utvrdilo prebivalište na području
Grada Valpova i prigradskih naselja, i nakon toga ćemo sa našim komunalnim redarima
podijeliti njima uskrsnice na njihovu kućnu adresu, ili će moći istu podići u Gradu oni koji su
to u stanju.
- odgovor na pitanja vijećnika Zdravka Ćorića, vjerujem da će pročelnica za komunalne
djelatnosti moći više odgovoriti zašto je zatvorena cesta kod Šaga, pretpostavljam da je
razlog ovo nevrijeme što smo bili svjedoci zadnjih mjesec dana. Nakon ovih radove koji su
rađeni u Šagu na kanalizaciji, izvođač radova nije još uspio sanirati štetu koju je napravio,
ali ćemo se potruditi da ju saniraju i dovedu u stanje koje je bilo prije izvođenja radova, tako
da ukoliko pročelnica ima neke druge informacije može vam reći, a ako ne, mogu pozvati
direktoricu Dvorca da ona uputi dopis izvođaču radova zašto i ako uopće je taj put zatvoren,
a to bi možda više mogao reći vijećnik Pepić koji je i sam iz Šaga. Prostor za rad
predsjednika i zamjenike Gradskog vijeća, niste još nikada bili kod mene u uredu, molim vas
da dođete i da zajedno prođemo Gradsku upravu, da doista nemamo gdje fizički smjestiti
predsjednika i zamjenike Gradskog vijeća, ja više ne znam kakav odgovor očekujete od mene,
ne znam koga da maknem iz Gradske uprave, da bi vi mogli doći ovdje raditi, ja sam vam
ponudio malu vijećnicu, ponudio sam vam i svoj ured i ured svoje zamjenice kada nismo
ovdje, to je najviše što mogu napraviti u ovom trenutku, ukoliko se otvori nekakav adekvatan
prostor, nadam se da će se uskoro možda i otvoriti u staroj vijećnici, budući krećemo u
unutarnju obnovu, onda ćemo napraviti ono što sam i obećao.
- odgovor na pitanja vijećnika Stanislava Miloševića, vezano za Udrugu invalida Valpovštine,
ja sam s gosp. Korovom obavio nebrojeno razgovora, slažem se s tim da im je prostor u
Valpovu doista potreban, u traženju smo adekvatnog prostora za njih, a drugi dio pitanja koji
se odnosi na financije, ja sam gosp. Korova upozorio još prošle godine u 10 mjesecu, da je
najbezbolniji način da Grad Valpovo sudjeluje u financiranju Udruge invalida Valpovštine
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napravile neke druge udruge koje su došle ovdje tražiti pomoć, rekao sam i koje su to udruge
i kome se mogu obratiti i koji ljudi bi im to napravili u jednom danu, međutim zašto to do
sada nisu napravili, to doista morate njega pitati, ako postoji mogućnost s naše strane, rekao
sam da ćemo pomoći koliko nam to dozvoljava Pravilnik i Statut Grada Valpova. Vezano za
sakralne objekte, kada vrijeme dozvoli onda ćemo krenuti u obnovu, mislim da bi bilo
nelogično da smo to radili pod metrom snijega.
- odgovor na pitanja vijećnika Leona Žulja, v.d. pročelnica za financije će vam dati odgovor
na prvo pitanje. Vezano za događaje, imamo doista jako puno događaja naših udruga, kao i
onih što organiziraju različite institucije, zato imam dva zamjenika da jednostavno
raspoređujemo posao i obavljamo to na najbolji mogući način, kao što ste vjerujem i vi radili
dok ste bili gradonačelnik, tako da ako imate nekih primjedbi, bolje od toga ne možemo.
- odgovor na pitanja vijećnika Željka Varžića, vezano za subvencioniranje najma obrtnicima,
dogovorili smo za idući tjedan da ćemo sazvati sastanak sa onima koji su poslali zahtjeve,
imamo oko 20 zahtjeva od onih potencijalnih korisnika, međutim samo 2 su zainteresirana od
potencijalnih iznajmljivača što me je jako iznenadilo, budući da smo svjedoci da je centar
Valpova doista prazan, a Grad Valpovo im nudi pomoć, ne znam zašto iznajmljivači ne žele
iznajmiti svoje prostore. Što se tiče vodostaja, obišao sam jučer i danas kritična područja, za
sada je sve pod kontrolom, iako sam dobio danas poslije podne informaciju da je se nekakav
proboj desio u Marjančacima, koliko je meni poznato na tom terenu nije ništa kritično što se
tiče usjeva, a i imovine što se tiče fizičkih i pravnih osoba, doista bi trebali napraviti ono, kao
što smo napravili ranije u ovom području prema ušću Karašice-Vučice, da se ne događa to da
se rijeka izljeva i da uništava imovinu. Sutra smo u Marjančacima, doći će i župan, obići
ćemo zajedno to područje, međutim vodostaj stagnira i voda pada, bit će tamo predstavnici
Karašica-Vučica, možemo odmah s njima razgovarati, bit će prilika kažem da i župan bude
uključen u to, da nam obećaju da ćemo pronaći rješenje, da i na tom dijelu napravimo
nekakav nasip, da više ne dolazi do ovakvih situacija kao što je došlo prije nekoliko godina
kada su bili uništeni usjevi naših sugrađana.
- odgovor na pitanje vijećnika Igora Uranjeka, vezano za čišćenje snijega, ja sam prilikom
prvih snježnih padalina uputio jedan dopis direktoru Urbanizma, uputio sam u biti kroz ovo
razdoblje tri dopisa, na svaki mi je direktor odgovorio sa opravdanim ili ne opravdanim
razlozima, to neka odluče građani i ovo Gradsko vijeće. Također sam uputio i dopis vezan za
čišćenje privatnih površina za vrijeme dok kooperant, za kojega onda nisam znao da li je
kooperant ili nije, je čistio, znači u vrijeme dok je trebao čistiti ulice Grada Valpova i
prigradskih naselja od jutra do podne čistio je privatno parkiralište u vlasništvu tvrtke Potez,
na kraju se ispostavilo, tako smo iz usmenog razgovora doznali da se radi o Turaliji auto
prijevozniku, što moram reći pred ovim auditorijom da je to jako neozbiljno od tog
poduzetnika, i neću dozvoljavati da se to ubuduće događa, tako da ćemo malo pažljivije birati
kooperante s kojima će surađivati Grad i gradske tvrtke, a u svakom slučaju predlažem da
nam i direktor Urbanizma dostavi pisano izvješće vezano ne samo na moje pritužbe, nego
vjerujem da je bilo pritužbi od strane građana, naravno sukladno Pravilniku o čišćenju ulica
Grada i prigradskih naselja.
- odgovor na pitanja predsjednika Gradskog vijeća Dejana Pisačića, vezano za Centar
kulture Fabijan Šovagović, danas sam bio sa projektantom gosp. Ivanovićem koji radi na tom
projektu, još se radi na nekim detaljima, vjerujem da ćemo imati do četvrtka kada dolazi
župan konačan prijedlog projekta. Županu ćemo predložiti da pregleda projekt, budući smo u
tom projektu nekakvi suradnici, kao što znate dogovorio sam da 1,8 mil. kn kroz dvije godine
da Grad Valpovo, 1,8 mil. kn da da županija, nadam se da ćemo dogovoriti i dan kada ćemo
potpisati Sporazum te da će nam županija prebaciti prvi dio novca, ono što sam dogovorio sa
dožupanom Ivanovićem, to je, budući da je on sam mještanin Ladimirevaca, jest da, čim nam
dozvole uvjeti, čim budemo potpisali Sporazum, krećemo u izgradnju. Što se tiče obećanja
Ministarstva regionalnog razvoja, da će dati 1 mil. kn, ja nisam dobio takvu informaciju od
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čega je natječaj zaključen doduše neki dan, mi smo pripremili projektnu dokumentaciju za taj
natječaj, ona je poslana, ali mislim da je jako neozbiljno od vas da govorite o nečemu i
prejudicirate unaprijed dok jednostavno natječaj nije završio, ili vi imate možda nekakve
bolje informacije. Izlazi mjera 7.4.1. kroz mjesec dana, možemo prijaviti i Centar kulture
Fabijan Šovagović i na taj natječaj, mislim dožupanu se očito jako žuri da nešto napravi u
Ladimirevcima, kao i vama, ne kažem da se to ne mora, da nije vrijeme, međutim, mi smo
htjeli krenuti u to još početkom godine, dok je vrijeme dozvoljavalo, ali smo iz županije dobili
obavijest da čekamo dok ne prođe natječaj koji još uvijek nije prošao, rezultati nisu
objavljeni, gdje smo prijavili Ladimirevce i Nard, da se sada odjednom nešto požuruje od
strane županije i od strane vas kao jednog od članova i predsjednika Gradskog vijeća. Ono
što vam mogu reći, naravno taj projekt ide svojim tokom, projektant kada završi, čim bude
prilika ići ćemo u javnu nabavu i počet ćemo sa izgradnjom. Vezano za put u Bruxelles, dobit
ćete dokumentaciju, jednostavno kroz zadnjih 15 dana od kada je otišao pročelnik za
financije, koji je i odgovorio na dopis i Ministarstva uprave, a i vaš, dokumentacija se nalazi
u Gradu, tako da možete doći do nje, bit će vam poslana, a jednako tako bilo kome koga to
zanima.
Milena Lukić
- odgovor na pitanje vijećnika Marka Tomokovića, prije svega bi htjela zahvaliti ispred
Grada Valpova, gradonačelnika, koji je u Skupštini Dvorca d.o.o. na imenovanju, jer sam sa
01. ožujka 2018. godine imenovana novom direktoricom, odnosno jedinim članom Uprave
zajedno sa ostalim članovima Skupštine jednoglasno. Ne znam u kojem kontekstu je napisana
ova rečenica, u najkraćem roku ću je svakako pročitati, i dati vam kratko pisano izvješće o
tome.
Zora Pavić
- odgovor na pitanje vijećnika Zdravka Ćorića, što se tiče ulice M. Gupca u Šagu, nemam
saznanja da je zatvorena, a ukoliko je, to se dogodilo zbog izvođenja radova, i kao što je
gradonačelnik rekao, treba zahtijevati od investitora da od izvoditelja radova traži da se
sanira, odnosno dovede se u prvobitno stanje, to je inače i ugovorna obveza.
Antonija Ištoković
- odgovor na pitanje vijećnika Leona Žulja, mislim da je na ovaj manjak veliki učinak imalo i
to što se kasno krenulo u realizaciju kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvoj, nije se na
vrijeme stigla pripremiti dokumentacija, tako da su nam u tom dijelu izostala sredstva u
iznosu od 600.000 kn koja smo planirali za kružni tok. Učinci porezne reforme su opet učinili
svoje, tako da smo tijekom kolovoza i rujna imali vrlo mali, gotovo neznatan priljev sredstava
u Proračun, i morali smo koristiti sredstva za redovno poslovanje, koje smo realizirali putem
kredita, Isto tako i u trećem kvartalu 2017. godine imali smo jedan veći dio nepredviđenih
rashoda, oni su se uglavnom odnosili za energetsku obnovu zgrada. Mislim da je to uveliko
utjecalo i na povećanje manjka do kraja 2017. godine.
Jozo Bogdanović
- ja se zahvaljujem gradonačelniku na odgovoru, međutim, nisam s njime zadovoljan, prvo
mislim da mi, naša generacija mora imati više hrabrosti i mi moramo iza sebe ostaviti neki
trag, nema smisla da prođe 4 ili 8 godina i da mi iza sebe na ostavimo nekakav objekt koji će
promijeniti fizionomiju i arhitektonsku strukturu ovoga prostora, a nije bez razloga, radi se o
školi koja je u interesu te naše populacije, mi vidimo što za Valpovo znači glazbena kultura,
ja mislim da se ne treba predati, možda trenutno sada ima određenih rupa koje se ne mogu
pokriti, ali ne treba sada uletjeti u nekakvu improvizaciju, i od nekakvog prostora koji nije za
to namijenjen opet ne riješiti kako to treba. Postoje neki standardi koji se moraju poštivati, i
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da budemo uporni, da jednostavno pokušamo, da odlučimo neko vrijeme i da dođemo do
spoznaje, da smo mi potencijalno određeni da riješimo te probleme, nije samo ta škola u
pitanju, u pitanju su i drugi strateški objekti o kojima ćemo razgovarati, ja bi molio da tu
našu konverzaciju shvatimo i jedni i drugi vrlo ozbiljno, jer vrijeme će proći i pitat će se što
smo mi napravili. Kada je riječ o umirovljenicima, naravno očekivao sam da ćemo imati malo
veći obuhvat toga prostora, ali ako sada ne možemo naravno 150,00 kn dati na 1000 onda bi
to premašilo poziciju određenog Proračunom, ali bi molio svakako da imamo to u vidu, da
zapravo u projiciranju sljedećega poteza kada budemo radili Proračun za iduću godinu, da to
imamo u vidu, da pokušamo možda biti malo velikodušniji prema toj populaciji, vidjeli smo
po toj statistici koje su to pozicije tih ljudi.
Matko Šutalo
- kao što sam već rekao, kontaktirali smo RRA-u da nas spoji sa Ministarstvom regionalnog
razvoja, trenutno nemamo sredstava da radimo novu zgradu Glazbene škole, naravno da bi
svi htjeli da u Gradu Valpovu postoji jedan kapitalni objekt kao što je Glazbena škola, što ona
i zaslužuje po broju članova i po rezultatima koje daje. U komunikaciji sam sa ravnateljem
Glazbene škole, tražimo najadekvatnije i najbolje rješenje za Glazbenu školu. Vezano za
uskrsnice, koliko je meni poznato, za vrijeme trajanja vašeg mandata niste niti jednom
isplatili vašim umirovljenicima ni jednu kunu.
Zdravko Ćorić
- vidim da je gradonačelnik otprilike mišljenja, ovo što je izrekao oko suradnje dužnosnika
Gradskog vijeća i gradonačelnika, da suradnja nije na onom nivou koji je za očekivati. Da bi
Grad kvalitetno funkcionirao i napredovao, ta suradnja se mora dići na jedan viši nivo, a
preduvjet je jedan od tih da se riješi prostor za dužnosnike Gradskog vijeća. S obzirom da
smo do sada imali situaciju gdje su predsjednik Gradskog vijeća i njegovi zamjenici koristili
zajednički prostor i tu nije bilo ništa sporno, sada dajem jedan prijedlog, mislim da bi se
trebao za početak prihvatiti, s obzirom da zamjenica gradonačelnika ima prostor od dvije
prostorije koje trenutno nisu podijeljene, nego samo pola zida ima, da se taj zid do kraja
ozida i da se dodjeli predsjedniku i zamjenicima predsjednika, vladajućim u Gradskom vijeću
taj prostor na korištenje.
Dejan Pisačić
- ja sam samo htio reći, da smo od Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova
dobili informaciju da je izgledno da bi projekt koji se zove Dom kulture Fabijan Šovagović
mogao dobiti novac do 1 mil. kn, a moje je pitanje gradonačelniče bilo, možda ga niste
shvatili, da li smo mi taj projekt prijavili ili nismo?, vi ste mi odgovorili na pitanje da smo ga
prijavili.
Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća zaključuje raspravu, budući da nije više bilo
pitanja.
TOČKA 3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA VALPOVA ZA 2017. GODINU
Dejan Pisačić - ukratko je obrazložio predmetni materijal.
Zamjenik predsjednika otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu,
zamjenik predsjednika zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su
vijećnici usvojili jednoglasno (16 glasova ZA) ovu točku dnevnog reda.
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RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE
Antonija Ištoković - ukratko je obrazložila predmetni materijal.
Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 6. sjednici, održanoj 12.
ožujka 2018. godine razmatrao predmetno izvješće, te ga nakon rasprave i glasovanja nije
usvojio.
Zamjenik predsjednika otvara raspravu. U raspravi je sudjelovao Leon Žulj.
Zamjenik predsjednika zaključuje raspravu, konstatira nakon provedenog glasovanja
da su vijećnici glasovali (5 glasova ZA, 9 glasova PROTIV, 2 glasa SUZDRŽANA), te da
izvješće nije usvojeno.
TOČKA 5. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA
GRADONAČELNIKA GRADA VALPOVA ZA RAZDOBLJE LIPANJPROSINAC 2017. GODINE
Matko Šutalo - ukratko je obrazložio predmetni materijal.
Zamjenik predsjednika otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Zdravko Ćorić, Matko
Šutalo i Leon Žulj.
Zamjenik predsjednika zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog
glasovanja da izvješće nije usvojeno.
Vijećnik Marko Tomoković je napustio sjednicu, pa je glasovalo 15 vijećnika.
TOČKA 6. IZVJEŠĆA O RADU UPRAVNIH TIJELA GRADA VALPOVA U 2017.
GODINI
Zvonko Barišić - ukratko je obrazložio predmetni materijal.
Zamjenik predsjednika otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu,
zamjenik predsjednika zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su
vijećnici usvojili jednoglasno (15 glasova ZA) ovu točku dnevnog reda.
TOČKA 7. ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
GRADA VALPOVA U 2017. GODINI
Stjepan Koški - ukratko je obrazložio predmetni materijal.
Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik
zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili
jednoglasno (15 glasova ZA) ovu točku dnevnog reda.
TOČKA 8. PRIJEDLOG PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA NA PODRUČJU
GRADA VALPOVA
Zvonko Kajunić - ukratko je obrazložio predmetni materijal.
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zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili
jednoglasno (14 glasova ZA) ovaj prijedlog.
Zamjenik predsjednika Jozo Piškorjanac je bio van vijećnice za vrijeme glasovanja, pa
je glasovalo 14 vijećnika.
TOČKA 9. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU GRADA VALPOVA U 2018. GODINI
Stjepan Koški - ukratko je obrazložio predmetni materijal.
Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik
zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili
jednoglasno (15 glasova ZA) ovaj prijedlog.
TOČKA 10. PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD
POŽARA ZA PODRUČJE GRADA VALPOVA ZA 2018. GODINU
Stjepan Koški - ukratko je obrazložio predmetni materijal.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Jozo Piškorjanac i Zdravko Ćorić.
Predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su
vijećnici usvojili jednoglasno (15 glasova ZA) ovaj prijedlog.
TOČKA 11. PRIJEDLOG ODLUKE O AUTOTAKSI PRIJEVOZU NA PODRUČJU
GRADA VALPOVA
Đuro Glavaš - ukratko je obrazložio predmetni materijal.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Dejan Pisačić, Igor Uranjek,
Zdravko Ćorić, Matko Šutalo, Dubravko Kučinac i Đuro Glavaš.
Predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su
vijećnici usvojili jednoglasno (12 glasova ZA) ovaj prijedlog.
Vijećnici Miroslav Šmit, Dubravko Kučinac i Jozo Piškorjanac su bili van vijećnice za
vrijeme glasovanja, pa je glasovalo 12 vijećnika.
TOČKA 12. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA I OBNOVE POVIJESNE JEZGRE
GRADA VALPOVA
Dragica Sopek - ukratko je obrazložila predmetni materijal.
Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik
zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili
jednoglasno (12 glasova ZA) ovaj prijedlog.
Vijećnici Miroslav Šmit, Dubravko Kučinac i Jozo Piškorjanac su bili van vijećnice za
vrijeme glasovanja, pa je glasovalo 12 vijećnika.
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PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA
Dragica Sopek - ukratko je obrazložila predmetni materijal.
Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik
zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili
jednoglasno (12 glasova ZA) ovaj prijedlog.
Vijećnici Miroslav Šmit, Dubravko Kučinac i Jozo Piškorjanac su bili van vijećnice za
vrijeme glasovanja, pa je glasovalo 12 vijećnika.
TOČKA 14. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA
VALPOVA ZA 2017. GODINU
Dragica Sopek - ukratko je obrazložila predmetni materijal.
Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik
zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili
jednoglasno (13 glasova ZA) ovu točku dnevnog reda.
Vijećnici Miroslav Šmit, i Jozo Piškorjanac su bili van vijećnice za vrijeme
glasovanja, pa je glasovalo 13 vijećnika.
TOČKA 15. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM
PRAVIMA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA
GRADA VALPOVA IZ RADNOG ODNOSA
Matko Šutalo - ukratko je obrazložio predmetni materijal.
Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 6. sjednici, održanoj 12.
ožujka 2018. godine razmatrao predmetni prijedlog, te ga nakon rasprave i glasovanja nije
usvojio.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Dubravko Kučinac, Tihomir
Tomić, Antonija Ištoković, Zvonko Barišić i Igor Uranjek.
Predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da
vijećnici nisu usvojili ovaj prijedlog.
TOČKA 16. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU U GRADU VALPOVU
Zora Pavić - ukratko je obrazložila predmetni materijal.
Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 6. sjednici, održanoj 12.
ožujka 2018. godine razmatrao predmetno izvješće, usvojilo ga jednoglasno (5 glasova ZA),
te predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Igor Uranjek i Leon Žulj.
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vijećnici glasovali (13 glasova ZA, 1 glasom SUZDRŽANIM) za ovu točku dnevnog reda.
Vijećnik Miroslav Šmit je bio van vijećnice za vrijeme glasovanja, pa je glasovalo 14
vijećnika.
TOČKA 17. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
Zora Pavić - ukratko je obrazložila predmetni materijal.
Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 6. sjednici, održanoj 12.
ožujka 2018. godine razmatrao predmetno izvješće, usvojilo ga jednoglasno (5 glasova ZA),
te predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Leon Žulj i Zora Pavić.
Predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su
vijećnici usvojili jednoglasno (14 glasova ZA) ovu točku dnevnog reda.
Vijećnik Miroslav Šmit je bio van vijećnice za vrijeme glasovanja, pa je glasovalo 14
vijećnika.
TOČKA 18. PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH
LJUBIMACA I DOMAĆIH ŽIVOTINJA, NAČINU POSTUPANJA S
NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM
ŽIVOTINJAMA
Zora Pavić - ukratko je obrazložila predmetni materijal.
Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 6. sjednici, održanoj 12.
ožujka 2018. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojilo ga jednoglasno (5 glasova ZA),
te predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi je sudjelovao Zdravko Ćorić.
Predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su
vijećnici usvojili jednoglasno (14 glasova ZA) ovaj prijedlog.
Vijećnik Miroslav Šmit je bio van vijećnice za vrijeme glasovanja, pa je glasovalo 14
vijećnika.
TOČKA 19. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
Zora Pavić - ukratko je obrazložila predmetni materijal.
Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik
zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili
jednoglasno (14 glasova ZA) ovaj prijedlog.
Vijećnik Miroslav Šmit je bio van vijećnice za vrijeme glasovanja, pa je glasovalo 14
vijećnika.

- 14 TOČKA 20. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NATEMELJU PISANOG UGOVORA ZA
PROVOĐENJE HIGIJENIČARSKA SLUŽBE, SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE,
HVATANJE I VRAĆANJE U PRIRODNO STANIŠTE DIVLJIH ŽIVOTINJA
I SAKUPLJANJE I NEŠKODLJIVO ZBRINJAVANJE LEŠINA DIVLJIH
ŽIVOTINJA NA PODRUČJU GRADA VALPOVA NA RAZDOBLJE OD 4
GODINE
Zora Pavić - ukratko je obrazložila predmetni materijal.
Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 6. sjednici, održanoj 12.
ožujka 2018. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojilo ga s (4 glasa ZA, 1 glasom
SUZDRŽANIM), te predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Matko Šutalo, Dubravko Kučinac,
Zora Pavić, Leon Žulj, Zdravko Ćorić i Igor Uranjek.
Predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su
vijećnici usvojili jednoglasno (14 glasova ZA) ovaj prijedlog.
Vijećnik Miroslav Šmit je bio van vijećnice za vrijeme glasovanja, pa je glasovalo 14
vijećnika.
TOČKA 21. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU OSOBE ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA U
NASELJU LADIMIREVCI
Zora Pavić - ukratko je obrazložila predmetni materijal.
Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 6. sjednici, održanoj 12.
ožujka 2018. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojilo ga jednoglasno (5 glasova ZA),
te predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik
zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili
jednoglasno (14 glasova ZA) ovaj prijedlog.
Vijećnik Miroslav Šmit je bio van vijećnice za vrijeme glasovanja, pa je glasovalo 14
vijećnika.
TOČKA 22. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG
DOPRINOSA U 2018. GODINI
Đuro Glavaš - ukratko je obrazložio predmetni materijal.
Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 6. sjednici, održanoj 12.
ožujka 2018. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojilo ga jednoglasno (5 glasova ZA),
te predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik
zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili
jednoglasno (14 glasova ZA) ovaj prijedlog.

- 15 Vijećnik Miroslav Šmit je bio van vijećnice za vrijeme glasovanja, pa je glasovalo 14
vijećnika.
TOČKA 23. PRIJEDLOG ODLUKE O OTPISU DIJELA KAMATA RADI NAPLATE
POTRAŽIVANJA
Đuro Glavaš - ukratko je obrazložio predmetni materijal.
Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 6. sjednici, održanoj 12.
ožujka 2018. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojilo ga jednoglasno (5 glasova ZA),
te predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Matko Šutalo, Igor Uranjek, Leon
Žulj, Ljiljana Šimić i Zdravko Ćorić.
Predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su
vijećnici glasovali (13 glasova ZA, 1 glasom SUZDRŽANIM) za ovaj prijedlog.
Vijećnik Miroslav Šmit je bio van vijećnice za vrijeme glasovanja, pa je glasovalo 14
vijećnika.
TOČKA 24. PITANJA I PRIJEDLOZI
Budući da se nitko nije javio za riječ pod ovom točkom dnevnog reda, predsjednik
Gradskog vijeća Grada Valpova zaključuje rad sjednice u 20,55 sati.
……….
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