ZAPISNIK
13. sjednice Odbora za financije i proračun, održane 17. prosinca 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, Zoran Pavošević, član, Ivica Galičić, vanjski član, Oliver Vazdar, pročelnik Službe za
financije i proračun, Zvonko Barišić, tajnik Grada i Zvonko Kajunić, viši stručni suradnik u
Uredu gradonačelnika.
Nenazočni: Zdravko Ćorić, član, Kristina Čamagajevac, član, Nevenka Majdenić,
vanjski član i Ružica Ibrahimpašić, vanjski član.
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 12. sjednice Odbora za financije i proračun;
2. Prijedlog 3. izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu;
Izvjestitelj: Oliver Vazdar
3. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Nakon toga prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 12. SJEDNICE ODBORA ZA FINANCIJE I
PRORAČUN
Predsjednik konstatira, nakon izjašnjavanja članova Odbora za financije i proračun da
je Zapisnik 12. sjednice usvojen sa 3 glasa ZA.
TOČKA 2. PRIJEDLOG 3. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VALPOVA
ZA 2018. GODINU
Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, obrazložio je prijedlog 3.
izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova.
Ova 3. izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu nužna je zbog
potrebe izmjene na određenim stavkama kako bi se ishodila suglasnost Ministarstva financija
Republike Hrvatske za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
Osim toga potrebna je dodatna stavka u Proračunu vezana za radove na
elektroinstalacijama i na kanalizaciji javne zgrade DVD-a Šag. Navedeni radovi su neophodni
kako bi se nastavio projekt energetske obnove te zgrade.

- 2 Na stavkama vezanim uz projekt BIT NET, energetske obnove zgrada DVD Šag, NK
Tomislav Šag, DVD Zelčin, DVD Marjančaci i projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste u
Harkanvcima promjene su izvršene u nazivima kako bi odgovarali nazivu projekta za čiju su
nam provedbu odobrene bespovratna sredstva, te u izvorima sredstava, kako bi iznosi
planiranih kreditnih sredstava odgovarali potrebnim podacima za odobrenja Ministarstva
financija i HBOR-a.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na
glasovanje da se Prijedlog 3. izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu
uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 3.
TOČKA 4. PITANJA I PRIJEDLOZI
Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik zaključuje rad sjednice Odbora
za financije i proračun u 10,15 sati.

Zapisničar
Zvonko Kajunić

Predsjednik Odbora za financije i proračun
Željko Varžić

