ZAPISNIK
11. sjednice Odbora za financije i proračun, održane 24. listopada 2018. godine, u
vijećnici br. 2, Gradskog vijeća Grada Valpova, M. Gupca 32.
Sjednica je počela s radom u 10,00 sati.
Nazočni: Željko Varžić, predsjednik Odbora za financije i proračun, Jozo Bogdanović,
član, Zdravko Ćorić, član, Ljiljana Šimić, članica, Zoran Pavošević, član, Nevenka Majdenić,
vanjska članica, Ivica Galičić, vanjski član i Ružica Ibrahimpašić, vanjska članica, Oliver
Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, Zvonko Barišić, tajnik Grada i Zvonko
Kajunić, viši stručni suradnik u Uredu gradonačelnika.
Zapisnik na sjednici vodi Zvonko Kajunić, viši stručni suradnik u Uredu
gradonačelnika.
Sjednicu je otvorio predsjednik Odbora, Željko Varžić, pozdravio sve nazočne, utvrdio
da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova, te da Odbor može pravovaljano raditi i
odlučivati, te nakon toga daje na glasovanje slijedeći dnevni red

dnevni red
1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Odbora za financije i proračun;
2. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Valpova za I - VI mjesec 2018. godine;
Izvjestitelj: Oliver Vazdar
3. Prijedlozi:
a) II Izmjene i dopune Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu,
b) Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu;
c) Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Valpova u 2018. godini.
Izvjestitelj: Oliver Vazdar
4. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Nakon toga prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 10. SJEDNICE ODBORA ZA FINANCIJE I
PRORAČUN
Predsjednik konstatira, nakon izjašnjavanja članova Odbora za financije i proračun da
je Zapisnik 10. sjednice usvojen sa 5 glasova ZA.

- 2 TOČKA 2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VALPOVA ZA I – VI MJESEC
2018. GODINE
Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, obrazložio je Izvješće o
izvršenju Proračuna Grada Valpova za I – VI mjesec 2018. godine.
Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Valpova sadrži – Opći dio
proračuna koji se sastoji od Računa prihoda i rashoda te Računa zaduživanja/financiranja i
Posebni dio proračuna u kojemu je iskazano izvršenje proračuna na 4 razini.
Ukupni prihodi Proračuna za navedeno razdoblje ostvareni su u iznosu od
13.888.185,04 kune što je 30% prvotno planiranog iznosa za 2018. godinu. U odnosu na isto
razdoblje prošle godine ukupni prihodi veći su za 35%.
Ostvareni rashodi i izdaci iznose 11.786.783,94 kune što je 22% planiranog iznosa.
Tijekom prvih 6 mjeseci Grad Valpovo kratkoročno se zadužio kod Privredne banke
Zagreb d.d. u iznosu od 3 milijuna kuna. Kredit je u cijelosti utrošen za podmirivanje obveza
prema dobavljačima te na obveze iz proteklih razdoblja. Otplata kredita još nije započela u
prvoj polovini godine, kredit će biti otplaćen u 10 jednakih mjesečnih rata.
Stanje na žiro-računima Grada Valpova na dan 01. siječnja 2018. godine iznosilo je
645.868,30 kuna, a na dan 30. lipnja 2018. godine tanje je bilo 4.670.289,70 kuna. Uzrok
znatno većeg stanja sredstava na žiro-računima Grada je povećani priljev sredstava prihoda
od poreza te dobivanje predujma za Program Zaželi.
Stanje obveza na dan 01. siječnja 2018. godine iznosilo je 11.713.546 kuna, a na dan
30. lipnja 2018. godine iznosilo je 14.046.330 kuna, od čega je 4.365.928 kuna dospjelih
obveza, a 9.680.402 kuna nedospjelih. Povećanje obveza uzrokovano je dobivanjem predujma
u iznosu od 3.687.636 kuna za Program Zaželi koji se do pravdanja sredstava vodi kao naša
obveza.
U prvih šest mjeseci 2018. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka raspoloživ u
sljedećem razdoblju u iznosu od 4.503.624 kune.
Željko Varžić, predsjednik Odbora za financije i proračun
Postavio je pitanje zašto u ovaj Izvještaj nije ukalkuliran manjak Grada Valpova?
Jozo Bogdanović, član Odbora za financije i proračun
Naglašava da treba učiniti odgovornim realizatore Proračuna, te da će se na kraju
godine pokazati velika odstupanja. Postavio je pitanje koliko je ukupno planirano fiskalno
izravnanje?
Nevenka Majdenić, vanjska članica Odbora za financije i proračun
Postavila je pitanje o informaciji o tome koliki su prihodi i rashodi u prvih devet mjeseci
ove godine, te zbog čega je veliki iznos na stavki povremeni porez na nekretnine?
Ružica Ibrahimpašić, vanjska članica Odbora za financije i proračun
Naglašava da su materijalni rashodi za poslovanje 40%, te da preneseni manjak mora
biti u Izvještaju. Nadalje, postavila je i pitanje vezano uz intelektualne usluge – koje su to
usluge?

- 3 Na postavljena pitanja odgovorio je Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i
proračun, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje
na glasovanje da se Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Valpova za I – VI mjesec 2018.
godine uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 2, SUZDRŽAN - 3.
TOČKA 3. PRIJEDLOZI:
a) II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VALPOVA ZA 2018. GODINU.
b) ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VALPOVA
ZA 2018. GODINU,
c) ODLUKE O DUGOROČNOM ZADUŽIVANJU GRADA VALPOVA U 2018.
GODINI.
Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, obrazložio je II. Izmjene i
dopune Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu, Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju
Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu te Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada
Valpova u 2018. godini.
Ova druga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu najvećim
dijelom nužna je zbog potrebe osiguravanja dodatnih proračunskih sredstava za nastavak
realizacije projekata na području Grada Valpova.
Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu predlaže se
slijedeće: planirani prihodi povećavaju se na 55.527.800 kuna, što je povećanje od 486.300
kuna u odnosu na prve Izmjene i dopune Proračuna.
Planirani rashodi se povećavaju na 71.706.800 kuna, što je povećanje od 6.060.500
kuna u odnosu na prve Izmjene i dopune Proračuna.
Kako bi bilo moguće nastaviti s projektom izgradnje Društvenog doma u Ladimirevcima
potrebno je planirati određena dodatna sredstva u Proračunu, a osim toga dodatna sredstva
su potrebna za podmirenje troškova stroja za usitnjavanje biorazgradivog otpada kojeg je Grad
Valpovo nabavio u suradnji s okolnim jedinicama lokalne samouprave, Dječji vrtić „Maza“
zatražio je veći iznos sudjelovanja Grada u financiranju poslovanja, dogovoren je i projekt
izgradnje pješačko-biciklističke staze koji spajala staze u ulicama Matije Gupca i J. J.
Strossmayera, Vatrogasnoj zajednici ćemo financirati dodatna dva zaposlena, izgradnja
otresnica u Marjančacima, te sanacija opločena oko sportske dvorane koja iziskuju dodadtna
sredstva.
Zbog potrebe predfinanciranja projekta BIT NET upućuje se prijedlog Odluke o
odobravanju zaduživanja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 11.902.307,19
kuna što je iznos prihvatljivih troškova odobrenih prema navedenom projektu, a ugovorena
bespovratna sredstva iznose 11.783.134,14 kuna te će za navedeni iznos biti izvršen povrat
kreditnih sredstava.
Željko Varžić, predsjednik Odbora za financije i proračun
Postavio je pitanje zašto u prijedlogu II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova
nema računa rashoda i računa financiranja, te zašto nismo koristili predujam
(predfinanciranje) za program BIT NET?
-

Jozo Bogdanović, član Odbora za financije i proračun

Postavio je pitanje da li postoji potpisan sporazum (ugovor) o financiranju izgradnje
Doma u Ladimirevcima?

- 4 Nevenka Majdenić, vanjska članica Odbora za financije i proračun
Postavila je pitanje o projektu BIT NET – da li dugoročno zaduživanje ide samp na
Grad Valpovo ili je u to uključen i Grad Donji Miholjac?
Na postavljena pitanja odgovorio je Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i
proračun, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje
na glasovanje da se Prijedlozi: II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu,
Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu te Odluke o
dugoročnom zaduživanju Grada Valpova u 2018. godini upute Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje – ZA – 2, SUZDRŽAN - 3.
TOČKA 4. PITANJA I PRIJEDLOZI
Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik zaključuje rad sjednice Odbora
za financije i proračun u 10,55 sati.

Zapisničar
Zvonko Kajunić

Predsjednik Odbora za financije i proračun
Željko Varžić

