ZAPISNIK
17. sjednice Odbora za financije i proračun, održane 27. veljače 2019. 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, Kristina Čamagajevac, član, Zoran Pavošević, član, Nevenka Majedenić, vanjksi član,
Ivica Galičić, vanjski član, Ružica Ibrahimpašić, vanjski član, Đuro Glavaš, pomoćnik
pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Zvonko Barišić, tajnik
Grada i Zvonko Kajunić, viši stručni suradnik u Uredu gradonačelnika.
Nenazočni: Zdravko Ćorić, 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
1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Odbora za financije i proračun;
2. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo
u 2018. godini;
Izvjestitelj: Marko Vuksanić
3. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje
od 2017. do 2022. godine na području Grada Valpova za 2018. godinu;
Izvjestitelj: Marko Vuksanić
4. Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Nakon toga prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 16. SJEDNICE ODBORA ZA FINANCIJE I
PRORAČUN
Predsjednik konstatira, nakon izjašnjavanja članova Odbora za financije i proračun da
je Zapisnik 16. sjednice usvojen sa 4 glasa ZA.
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RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD VALPOVO
Đuro Glavaš, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene
djelatnosti, obrazložio je Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstva od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo u 2018. godini.
Naglasio je da je člankom 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisana obveza
jedinice lokalne samouprave donošenja i programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa,
prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom, te
donošenja godišnjeg izvješća o ostvarenju tog programa najkasnije do 31. ožujka za prethodnu
godinu koje se podnosi Ministarstvu poljoprivrede.
Gradsko vijeće je na 13. sjednici održanoj 19. srpnja 2018. godine sukladno gore
citiranim propisom donijelo Program korištenja sredstva od raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo u 2018. godini.
Sredstva koja su ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja
na korištenje izravnom pogodbom, prihod su državnog proračuna 25%, 10% proračuna
jedinice područne (regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne samouprave, na
čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi. Navedena sredstva strogo su namjenska i
moraju se koristiti isključivo za namjene koje su propisane Zakonom o poljoprivrednom
zemljištu.
Programom korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo u 2018. godini planirani su prihodi u ukupnom
iznosu od 830.000,00 kuna. Zaključno s danom 31. prosinac 2018. godine isti su ostvareni u
ukupnom iznosu od 840.506,70 kuna.
Programom korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo u 2018. godini planirani su rashodi u ukupnom
iznosu od 830.000,00 kuna. Zaključno s danom 31. prosinac 2018. godine isti su ostvareni u
ukupnom iznosu od 307.763,94 kune.
Tijekom 2018. godine sredstva koja su ostvarena od raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske utrošena su za izgradnju i održavanje sustava
otvorene kanalske mreže u ukupnom iznosu do 17.875,00 kuna, zatim za sanaciju i izgradnju
nerazvrstanih cesta i otresnica (poljskih putova) na području Grada Valpova u iznosu od
231.830,84 kune, te za podmirenje troškova slivne vodne naknade u iznosu od 58.058,10 kuna.
Navedena sredstva su strogo namjenska i moraju se koristiti za namjene koje su
propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, a sukladno tome Gradsko vijeće na 19.
sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je Program korištenja sredstava od
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo u
2019. godini, kojim je dio ostvarenih a neutrošenih prihoda iz 2018. godine u iznosu od
522.236,06 kuna planiran za slijedeću proračunsku godinu.

-

Jozo Bogdanović, član Odbora za financije i proračun,

Naglašava kako nema pohvale na učinak u poljoprivrednom sektoru iz razloga što je u
2018. godini ostalo dosta neutrošenih sredstava koja se akumuliraju u 2019. godini.
-

Nevenka Majdenić, vanjski član Odbora za financije i proračun,

Izražava zadovoljstvo s obzirom na ostvarene prihode od poljoprivrednog zemljišta, te
je upitala zašto se nije utrošilo nimalo sredstava za katastarsko geodetske izmjere i sređivanje
zemljišnih knjiga?
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Željko Varžić, predsjednik Odbora za financije i proračun,

Naglašava koko se nije adekvatno radilo na ostvarivanju Programa korištenja
sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, te kako je bilo vrlo malo zainteresiranih
za ova sredstva, a sredstva su utrošena na uređenje poljskih putova, te je potrebno revidirati
navedeni Program.
Na postavljena pitanja odgovorio je Đuro Glavaš, pomoćnik pročelnika Upravnog
odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na
glasovanje da se Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo u 2018. godini
uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 3, PROTIV 1.
TOČKA 3. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE NA PODRUČJU
GRADA VALPOVA ZA 2018. GODINU
Đuro Glavaš, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene
djelatnosti, obrazložio je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
za razdoblje od 2017. do 2022. godine na području Grada Valpova za 2018. godinu.
Člankom 20. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisano je da su
jedinice lokalne samouprave obvezne dostaviti jedinici područne (regionalne) samouprave
godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od
2017. do 2020. godine za svoje područje najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu
kalendarsku godinu, te isto moraju objaviti u svojem službenom glasilu.
Temelj politike gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj sadržani su u Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom, Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planu
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine, te nizu
podzakonskih propisa koji omogućuju provedbu odredbi iz zakona, kao i ciljeva i mjera iz
Strategije i Plana, a za područje Grada Valpova donesen je Plan gospodarenja otpadom Grada
Valpova za razdoblje od 2014. do 2020. godine
Grad Valpovo je tijekom 2016. godine izgrdio reciklažno dvorište u Zoni malog
gospodarstva II u Valpovu. Navedena investicija sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 80% ukupne vrijednosti projekta, dok je preostalih
20% osigurao Grad Valpovo i susjedne općine Bizovac, Petrijevci i Koška. Navedeno
reciklažno dvorište na raspolaganju je svim korisnicima sa područja Grada Valpova, te općina
Bizovac, Petrijevci i Koška svakim radnim danom.
Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o gospodarenju
komunalnim otpadom, Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.
do 2022. godine, Pravilnika o gospodarenju otpadom, Pravilnika o ambalaži i otpadnoj
ambalaži, a u cilju uspostave kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava
sakupljanja komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave u skladu s načelima
održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa, Fond za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 05. travnja 2018. godine Javni poziv
za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za jedinice
lokalne samouprave. Uvjet za prijavu na navedeni Javni poziv bio je donesen plan
gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave od strane predstavničkog tijela.
Grad Valpovo prijavio se na gore navedeni Javni poziv dana 30. svibnja 2018. godine
sa zahtjevom za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Dana 16.
srpnja 2018. godine potpisan je ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
ukupne procijenjene vrijednosti 1.683.826,90 kuna.

- 4 Od ukupne procijenjene vrijednosti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
sufinancira iznos od 85% iz sredstava Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Navedenim Ugovorom nabaviti će se ukupno 6.780 spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada i to 2.770 spremnika za papir/karton, 10 spremnika za staklo, 3.220 spremnika za
plastiku te 780 spremnika za biootpad za potrebe građana Grada Valpova.
Očekivani rok isporuke od strane Fonda očekuje se sukladno terminskim planovima
odabranih ponuditelja u procesu javne nabave koja će se provesti u prvom kvartalu 2019.
Cilj 2.6. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do
2022. godine definira mjere koje je potrebno provesti u svrhu unaprijeđena sustava
gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada, gdje je mjerom 2.6.2. propisana izrada
Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama gdje su nositelji jedinice
lokalne samouprave i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Rok izvršenja navedene mjere je
2019. godina.
Grad Valpovo je u mjesecu studenom 2018. godine, sukladno svojoj zakonskoj obvezi,
objavio Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađeni
azbest kao građevni materijal. Temeljem navedenog Javnog poziva prikupljeni su relevantni
podaci o građevinama koje sadrže azbest te su svi podaci poslani Fondu za zaštitu okoliša na
daljnje postupanje.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u siječnju 2018. godine raspisalo je Javni poziv
za dostavu projektnih prijedloga Provedbe Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o
održivom gospodarenju otpadom.
Prema Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju
otpadom, a za potrebe Poziva, jedinice lokalne samouprave podijeljene su na 4 kategorije i
Grad Zagreb, temeljem kojeg je Grad Valpovo dodijeljen u II. kategoriju koju čine jedinice
lokalne uprave s više od 10.000 do 40.000 stanovnika.
Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda po pojedinom projektnom prijedlogu
koji se može dodijeliti u sklopu Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih
troškova projekta, dok se jedinice lokalne samouprave kao prijavitelji obvezuju iz vlastitih
sredstava ili vanjskim financiranjem pokriti preostali dio troškova.
U sklopu navedenog Poziva Gradu Valpovu odobren je projekt pod nazivom „Zeleno
Valpovo“ sa iznosom prihvatljivih troškova od 433.338,16 kn.
U 2018. godini za provedbu Plana gospodarenja otpadom na području Grada Valpova
utrošeno je ukupno 606.735,00 kuna. 169.861,50 kuna utrošeno je na nabavku boksova za
kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada, za nabavku stroja za usitnjavanje otpada ( u
suradnji s općinama Bizovac i Petrijevci) 210.145,00 kuna, za nadogradnju opreme na
komunalno vozilo za odvoz prikupljenog otpada 210.228,50 kuna, za donacije za rad udruga
na ekološkim projektima 10.000,00 kuna, te na edukaciju stanovništva 6.500,00 kuna.
-

Nevenka Majdenić, vanjski član Odbora za financije i proračun,

Predložila je da se u Plan gospodarenja otpadom na području Grada Valpova uvrsti
sufinanciranje zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na
glasovanje da se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje od 2017. do 2022. godine na području Grada Valpova za 2018. godinu uputi
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 4.
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TOČKA 4. PITANJA I PRIJEDLOZI
Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik zaključuje rad sjednice Odbora
za financije i proračun u 11,00 sati.

Zapisničar
Zvonko Kajunić

Predsjednik Odbora za financije i proračun
Željko Varžić

