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Z A P I S N IK 

 

23. sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova, održane 25. travnja 2019. godine u 

Vijećnici  broj 1 Gradskog vijeća Grada Valpova, M. Gupca 32. 

 

 Sjednica je počela sa radom u  17:00 sati.    

 

Sjednici su nazočni sljedeći vijećnici: Ivana Bagarić, Jozo Bogdanović, Kristina 

Čamagajevac, Zdravko Ćorić, Dubravko Kučinac, Marijan Mandić, Vitomir Matoković, 

Stanislav Milošević, Zoran Pavošević, Zoran Pepić, Dejan Pisačić, Jozo Piškorjanac, Marko 

Tomoković, Tihomir Tomić,  Miroslav Šmit, Igor Uranjek i Željko Varžić. 

  

Ostali nazočni: Matko Šutalo, gradonačelnik, Ana Brajnović, zamjenica 

gradonačelnika, Hrvoje Gašparović, zamjenik gradonačelnika,  Zvonko Barišić, tajnik Grada, 

Marko Vuksanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Oliver 

Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, Goran Šimić, v.d. pročelnika Upravnog 

odjela za komunalne i stambene djelatnosti, Zvonko Kajunić, viši stručni suradnik za lokalnu 

samoupravu, Damir Pepić, direktor tvrtke Dvorac d.o.o. Valpovo, Siniša Peterlić. direktor 

tvrtke Urbanizam d.o.o. Valpovo, Milutin Narančić, Valentina Škorvaga, predsjednica VMO 

Šag, Ines Brezovac, novinarka HRV-a, Lidija Aničić, novinarka Glasa Slavonije, Vladimir 

Vazdar, novinar Portal-a Valpovština info, Monika Đogaš, novinarka Gradskog radia 

Belišće.  

  

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 17 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.  

 

Dubravko Kučinac 

- imam tri prijedloga za promjenu dnevnog reda, prvi prijedlog je da se sa dnevnog reda 

skinu točke 5, 6. i 7., iz razloga što prošla sjednica nije održana, jer je klub vijećnika HDZ i 

koalicijskih partnera više puta molio, tražio, pisao dopise, jer uvijek je neki prijepor oko tih 

financijskih akata. Smatramo da mi kao većina u Gradskom vijeću, koja diže ruke za 

najbitnije financijske akte ovdje trebamo materijale dobivati detaljno razrađene na 4. razini, 

jer ovako mi ne znamo o čemu raspravljamo, za što dižemo ruku, pozivamo se na 

transparentnost, stoga smo i imali sastanak u 11 mj. 2017. godine kod zamjenice 

gradonačelnika u uredu, gdje smo na tom sastanku usuglasili, da će ubuduće svi materijali ići 

tako detaljno razrađeni, ja stvarno ne znam zašto je to problem napraviti, s obzirom da je 

zakonska obaveza do 3. razine, da pojasnim, 4. razina detaljno obrazlaže koji iznos novca ide 
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za koju stavku, baš detaljno. Ovako mi dobijemo u grubo jedan iznos, mi ne znamo za čega će 

se potrošiti. Isto tako vezano za taj prijedlog za točku 6., ne možemo prihvatiti, da moramo 

dići ruku za kratkoročno zaduživanje od 3 mil. kn, uz jednu rečenicu „radi premošćivanja 

jaza“, prijedlog je da se dostave tako razrađeni materijali za slijedeću sjednicu, i mi ćemo 

najvjerojatnije onda to prihvatiti, pogotovo izmjene i dopune Proračuna i dugoročno 

zaduženje. Drugi prijedlog za dopunu dnevnog reda je, da Gradsko vijeće donese odluku o 

dostavi financijskih materijala, vezane za sjednicu Gradskog vijeća Grada Valpova, ovdje 

sam pripremio kako bi ta odluka trebala izgledati, pa ću ju sada pročitati jer je kratka, ona 

može imati neke tehničke izmjene, ukoliko smo nešto propustili navesti (čita prijedlog). Treći 

prijedlog za dopunu dnevnog reda, da glasamo o zaključku, o povratku policijske postaje u 

Grad Valpovo. (čita prijedlog). 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća proglašava stanku, budući je vijećnik Igor Uranjek u ime 

kluba vijećnika VNL zatražio stanku. 

 

Igor Uranjek 

- u ime kluba vijećnika VNL, mi smatramo da je ovo nastavak destruktivnog ponašanja HDZ i 

njihovih koalicijskih partnera, kao što je i bio, ovo Gradsko vijeće i Odbor za financije je 

prihvatilo dugoročno i kratkoročno zaduženje Grada Valpova kod donošenja Proračuna i kod 

donošenja prvog rebalansa Proračuna, i očigledno da vi, vaša tumačenja i vaše glasovanje 

prilagođavate dnevno političkim potrebama, odnosno samoj promociji pojedinaca u ovom 

Gradu, koji neki ni ne stanuju više u Gradu Valpovu, ali nisu promijenili prebivalište, pa 

misle da mogu voditi iz Osijeka Grad. Očigledno da vama ne treba gradonačelnik, a ne da 

gradonačelniku ne treba Gradsko vijeće, jer vi donosite svoje odluke mimo svih, donosite ih 

na način kako vama odgovara i u kojem trenutku vam odgovara. Za objašnjenje bilo kojeg 

financijskog akta imate Odbor za financije u kojem vi imate većinu, taj Odbor uvijek može 

tražiti od pročelnika da objasni iz kojeg razlog i kuda ide bilo koje financijsko sredstvo. 

Mislimo da je ovo još jedan pokušaj kočenja svih projekata u Gradu Valpovu i prigradskim 

naseljima koji trebaju krenuti u realizaciju, jer vam odgovara da se ne radi ništa, to vam je 

prirodno ponašanje, ali je bit ovih kratkoročnih zaduženja, da se projekti nastave dalje, ako 

vi niste za sve to, naravno da ćete glasati da se to sve skine s dnevnog reda. 

 

 Predsjednik stavlja na glasovanje prijedlog da se 5., 6. i 7. točka dnevnog reda skinu s 

dnevnog reda. Vijećnici su glasali (10 glasova ZA, 6 glasova PROTIV, 1 glas SUZDRŽAN) 

za ovaj prijedlog. Prijedlog da se u dnevni red uvrsti točka „Prijedlog Zaključka o dostavi 

financijskih materijala vijećnicima vezanih za sjednice Gradskog vijeća“. Vijećnici su glasali 

(11 glasova ZA, 6 glasova PROTIV) za ovaj prijedlog. Prijedlog da se u dnevni red uvrsti 

točka „Prijedlog Zaključka o inicijativi za povratak policijske postaje u Grad Valpovo“. 

Vijećnici su glasali (10 glasova ZA, 6 glasova PROTIV, 1 glas SUZDRŽAN) za ovaj 

prijedlog. Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik stavlja na glasovanje prijedlog 

dnevnog reda u cjelini. Nakon provedenog glasovanja, vijećnici su usvojili (11 glasova ZA, 5 

glasova PROTIV, 1 glas SUZDRŽAN) ovaj 

 

d n e v n i   r e d 

 

   1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova. 

    2. Aktualni sat. 

   3. Prijedlog Zaključka o inicijativi za povratak policijske postaje u Grad Valpovo. 

   4. Prijedlog Zaključka o dostavi financijskih materijala vijećnicima vezano za 

        sjednice Gradskog vijeća. 

  5. Izvješće o radu Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u 2018. godini. 

   6. Izvješće o radu Upravnih tijela Grada Valpova u 2018. godini. 
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   7. Prijedlog Odluke o rashodovanju nefinancijske imovine. 

  8. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama  Statuta Grada Valpova. 

   9. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Valpova. 

 10. Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika  

       i namještenika u upravnim tijelima Grada Valpova. 

 11. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu  

       Grada Valpova. 

 12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja  

       Grada Valpova u jaslicama i dječjim vrtićima drugih jedinica lokalne  

       samouprave. 

 13. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog  

       plana uređenja poslovno-stambene zone u ulici Matije Gupca u Valpovu 

 14. Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada  

       Valpova za razdoblje od 2019. do 2020. godine. 

 15. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Valpova  

       u 2019. godini. 

 16. Prijedlog Provedbenog plan zaštite od požara za područje Grada Valpova  

       za 2019. godinu. 

 17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Valpova za  

       2018. godinu. 

18. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva 

      Grada Valpova za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. 

 19. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za pripremu  

       i provedbu Programa zadovoljavanja socijalnih potreba socijalno  

       ugroženih osoba 

 20. Pitanja i prijedlozi. 

 

Matko Šutalo 

- materijale za 23. sjednicu Gradskog vijeća vijećnici su zaprimili dana 28. ožujka 2019. 

godine, dakle prije mjesec dana, od tada do danas, a ni danas nisam zaprimio niti jedan 

dopis, niti jedan telefonski poziv od strane HDZ ili njihovih koalicijskih partnera, da se 

materijali vijećnicima dostavljaju na 4. razini, niti je to naša zakonska obaveza. Međutim, iz 

tog razloga pročelnik Službe za financije i proračun u materijalima za ovu sjednicu koje se 

tiču izmjena i dopuna Proračuna, te dugoročnog i kratkoročnog zaduženja „plastično“, jer 

doista je tako opisao i obrazložio razloge kratkoročnog i dugoročnog zaduženja, koji su 

doista i laiku jasni, a pogotovo bi trebali biti jasni gradskim vijećnicima. Na dan održavanja 

zakazane sjednice za dan 04. travnja 2019. godine, predsjednik Gradskog vijeća je došao u 

moj ured, donio dopis kojim odgađa sjednicu na prijedlog kluba vijećnika HDZ pod jalovim 

obrazloženjem, da zbog nedorečenosti i nedovoljno razrađenosti materijala vezanih za 

rebalans Proračuna i kratkoročno zaduženje, dakle, ovdje ne govorim o dugoročnom, jer to 

nije bio njihov razlog odgode, a danas to skidaju s dnevnog reda, znači ne mogu odlučivati o 

tim prijedlozima. Nadalje, članovi HDZ i njihovi koalicijski partneri, bez ikakvog valjanog 

obrazloženja nisu se pojavili na sjednici Odbora za financije i proračun dana 03. travnja 

2019. godine, niti su o tome bilo koga obavijestili, svi ostali članovi uključujući i one vanjske 

su došli na sjednicu, oni nisu, opstrukcija, modus operandi HDZ. U svom dopisu upućenom 

predsjedniku Gradskog vijeća, nakon odgode sjednice zakazane za 04. travnja 2019. godine, 

jasno sam upozorio na posljedice otkazivanja zakazane sjednice i to kako slijedi: prije svega 

upozorio sam na rok dostave općih akata Grada Valpova Upravnoj inspekciji koje smo 

morali uskladiti i koje smo uvrstili u materijale za ovu sjednicu, te prijetećih kazni 

predsjedniku Gradskog vijeća, gradonačelniku i Gradu Valpovu. Predsjednik Odbora za 

Statut i Poslovnik ovdje nazočan vijećnik Dubravko Kučinac, kojeg je tajnik 
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osobno zvao dva mjeseca, on mu se nije odazvao, rekao je da ne stigne sada. Ja sam rekao 

tajniku i Uredu gradonačelnika, da bez obzira što se prozvani gospodin ne javlja, da 

pripremimo apsolutno sve materijale, budući nam prijeti kazna Upravne inspekcije, da 

pripremi materijale za sjednicu i naravno za odbor koji treba pregledati te materijale. 

Gospodin je 01. travnja zakazao sjednicu za 03. travnja 2019. godine, onda se sjetio da je dan 

obilježavanja akcije Baranja, pa je zakazao sjednicu za 02. travnja 2019. godine kada se ista 

i održala. Naravno, kako se sjednica Gradskog vijeća odgodila, Grad može očekivati 

sankcije, pa tako kada budu sankcije pristigle, onda se nemojte čuditi i prozivati 

gradonačelnika. Donošenje i početak provedbe Programa poticanja razvoja poduzetništva na 

području Grada Valpova za razdoblje 2019.-2020., gospodo vijećnici, izvolite objasniti našim 

poduzetnicima zašto je ona sjednica odgođena, a samim time i raspisivanja natječaja za 

potpore koje su nužne u njihovom radu i poslovanju. I na kraju, vjerojatno i najbitnije 

provedba projekata koji su prošli i za koje su potpisani ugovori, govorim NK Šag, ovdje 

imamo vijećnika Pepića, NK Valpovka, imamo vijećnika iz Valpova, DVD Marjančaci, gosp. 

Matoković, vrtić i zgrada DVD u Ladimirevcima, predsjedniče, projekt revitalizacija parka 

kojim se isto tako vi dičite, za koje projekte su već provedene javne nabave, kao i za završetak 

Zone malog gospodarstva 2, biciklistička staza u ulici I. L. Ribara i M. Gupca, za koje 

projekte nas tek očekuju potpisivanje ugovora i radovi do kraja godine. Ukoliko doista kao 

gradski vijećnici smatrate, a očito smatrate budući ste glasali, da se ove točke skinu sa 

dnevnog reda, da nisu dovoljno razrađene, zašto niste jednostavno raspravljali o tim točkama 

na sjednici Gradskog vijeća, pa upravo zato Gradsko vijeće i služi, znači trebali ste, ovdje su 

vam pročelnici koji će vam odgovoriti apsolutno na sva pitanja, trebali ste im postaviti 

konkretna pitanja i navesti razloge zbog kojih vam materijali nisu jasni, ovo je samo nastavak 

doista opstrukcije, kao što je rekao i vijećnik Uranjek, a doista sam znao da to nećete učiniti, 

da nećete raspravljati o točkama, razlog tome što nemate pravo na svoje mišljenje, to je očito, 

i što je vaša jedina deviza, da i dalje opstruirate rad nove gradske vlasti i stopirate razvoj 

našeg Grada i prigradskih naselja. To doista ide vama na dušu, i to čete sutra objasniti našim 

sugrađanima, nadam se da će to i Glas Slavonije prenijeti. 

 

 Gradonačelnik Matko Šutalo, zamjenici gradonačelnika Ana Brajnović i Hrvoje 

Gašparović su napustili sjednicu. Vijećnici Kristina Čamagajevac, Marijan Mandić, Zoran 

Pavošević, Tihomir Tomić i Igor Uranjek su napustili sjednicu, pa je sada na sjednici 

nazočno 12 vijećnika.  

 

Dubravko Kučinac  

- čisto radi javnosti, mi smo naučili na ovakav način ophođenja i obraćanja gradonačelnika,  

uopće mi nije u cilju se spuštati na taj nivo, pričati o nekim privatnim stvarima, upirati 

prstom poimenično u vijećnike i pričati o nekim njihovim stvarima tko je kada nešto rekao. Ja 

samo želim reći jednu stvar, upotrijebit ću lijepu riječ, gradonačelnik govori neistinu. Što se 

tiče Odbora za Statut i Poslovnik, imamo mailove. Prvi poziv tajnika Zvonka Barišića na mail 

sam dobio 14. ožujka 2019. godine. Inspekcijski nalaz je u 12. mjesecu napisan, 14. ožujka 

pozvao me da sazovemo sjednicu, da trebamo neke izmjene napraviti, ja sam ga zamolio da 

mi pošalje Inspekcijski nalaz koji je na 27 strana da ga pročitam, i da onda sazovemo 

sjednicu Odbora i da izmijenimo Statut. Znači nije ništa privatno, njegovo odgovor, kaže, 

poslao bi ti još jučer, ali je slučajno tvoj mail završio u trashu, slučajno sam otkrio kada sam 

brisao suvišne mailove, znači, neistina da ja dva mjeseca nisam odgovorio. Druga neistina je, 

da nije dobio ni jedan službeni poziv, ima dopis kada je tražena odgoda sjednice, ima dopis 

predsjednika kluba vijećnika, da molimo da nam se napravi samo detaljnije obrazloženje, ja 

ne vidim u čemu je tu problem, ni jedan od tih projekata, kako on voli naglasiti neće propasti, 

pročelnik za financije to ima pripremljeno, napravi obrazloženje u roku od 7 dana, mi to 

prihvatimo i dignemo ruke za to, ovdje se samo radi, ja ću stvarno pokušati biti korektan, 

neću se spuštati na tu razinu prozivanje iznošenja neistina od privatnih stvari do drugih, 
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kako mi kao namjerno radimo opstrukciju, tako gradonačelnik cijelo vrijeme opstaje i hrani 

se na glumljenu žrtve i patnika. Zašto skriva razradu financijskih akata?, detaljno, da li nešto 

tu skriva, proziva non-stop transparentno, pa što je problem?, sva Gradska vijeća u okolici, 

velika većina, Županijska skupština na traženje dostavlja te materijale, nije nitko osporio da 

smo imali sastanak u 11 mjesecu 2017. godine na tu temu, samo isključivo na temu, da 

molimo da nam se dostavljaju akti na 4. razini, tu je cijeli HDZ koji će prihvatiti to, projekti 

propasti neće, ali vas molim da to pripremite, dostavite nam, održi se sjednica, digne se ruka i 

idemo dalje. I ovo žalosti, da se ide tako osobno, ja sam naučio, tu su kolege vijećnici koji 

imaju i godina i iskustva, i koji privatno nitko od nas nije ukaljan nigdje, a želi nas se 

prikazati kao hrpu kriminalaca, pa da li je to način, mi trebamo dići ruke za 17. mil. kn, mi ne 

znamo o čemu se tu radi, u materijalima piše 3 mil. kn kratkoročni kredit radi premošćivanja 

jaza, napišite 5 rečenica, u čemu je tu problem. 

 

Zdravko Ćorić 

- kada se glasalo za Proračun, ja sam bio protiv, upravo zbog materijala, jer nisu bili 

potpuni, nisu bili pregledni, mi danas imamo situaciju, da čovjek veoma teško može izčitati 

ovaj minimum informacija koje je u Proračunu, i inače kada se radi o financijama, čemu mi 

trebamo skrivati nekakvu informaciju, da li gradski vijećnici uopće imaju pravo na uvid što se 

dešava u ovom Gradu, ako nemaju, onda neka kažu, gradski vijećnici nemaju pravo na 

nikakvo objašnjenje, i mi ćemo funkcionirati tako kako ćemo funkcionirati. Nije trebalo doći 

do ovoga, ovo je jedan inat koji ne ide nikome na ruku, mislim da gradonačelnik treba spustiti 

tenzije, sa svojim pročelnikom za financije dogovoriti da u budućnosti imamo uistinu 

kvalitetne materijale, jer je to interes i Gradskog vijeća i Grada Valpova, i onda sigurno neće 

doći ni jedan projekt u pitanje da se ne realizira, jer sigurno da će svaki gradski vijećnik 

glasati za sve projekte koji su od interesa za Grad Valpovo. 

 

Prelazi se na rad prema usvojenom dnevnom redu. 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 22 . SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA  

      GRADA  VALPOVA 

 

Predsjednik konstatira, nakon izjašnjavanja članova Gradskog vijeća da je zapisnik 

22. sjednice jednoglasno usvojen (12 glasova ZA). 

 

TOČKA 2. AKTUALNI SAT 

 

 Predsjednik predlaže, budući da nema gradonačelnika, da sva pitanja vijećnika budu 

onda dostavljena pisanim putem. 

 

TOČKA 3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O INICIJATIVI ZA POVRATAK POLICIJSKE 

        POSTAJE U GRAD VALPOVO 

 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik 

zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili (10 

glasova ZA, 1 glas PROTIV, 1 glas SUZDRŽAN) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DOSTAVI FINANCIJSKIH MATERIJALA  

       VIJEĆNICIMA VEZANO ZA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik 

zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili (11 

glasova ZA, 1 glas PROTIV) ovaj prijedlog. 
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TOČKA 5. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA 

        GRADONAČELNIKA U 2018. GODINI 

 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik 

zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da predmetno Izvješće nije 

usvojeno. 

 

TOČKA 6. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNIH TIJELA GRADA VALPOVA U 2018. 

        GODINI 

 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik 

zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da predmetno Izvješće nije 

usvojeno. 

 

TOČKA 7. PRIJEDLOG ODLUKE O RASHODOVANJU NEFINANCIJSKE IMOVINE 

 

 Oliver Vazdar  - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 18. sjednici, održanoj 24. 

travnja 2019. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojio ga jednoglasno (4 glasa ZA), te 

predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu. Samo bi dodao ispred Odbora 

za financije i proračun, što se tiče današnjeg izlaganja gradonačelnika, gdje je prozvao i 

Odbor zbog ne održane sjednice, da ne stoji njegova informacija i tvrdanja koju je već iznio u 

medijima da se nismo javili, ja sam se osobno javio tajniku i gosp. Kajuniću koji to mogu 

potvrditi za otkazivanjem sjednice, jer se u srijedu nije znalo da li će se uopće održati 

najavljena sjednica Gradskog vijeća za četvrtak, a bilo je kontakta i sa pročelnicima, budući 

se sjednica trebala održati bez nekih točaka kao i danas na Gradskom vijeću.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. U raspravi je sudjelovao Dubravko Kučinac.  

 

 Predsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili jednoglasno (12 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 8. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA  STATUTA  

       GRADA VALPOVA 

 

Dubravko Kučinac  - 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 (12 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 9. PRIJEDLOG ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH 

        TIJELA GRADA VALPOVA 

 

 Marko Vuksanić - 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 (12 glasova ZA) ovaj prijedlog. 
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TOČKA 10. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA 

          OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM  

         TIJELIMA GRADA VALPOVA 

 

 Marko Vuksanić - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 18. sjednici, održanoj 24. 

travnja 2019. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojio ga jednoglasno (4 glasa 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 (12 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 11. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG 

          PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA VALPOVA 

 

 Marko Vuksanić - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 18. sjednici, održanoj 24. 

travnja 2019. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojio ga jednoglasno (4 glasa ZA), te 

predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ivana Bagarić, Marko Vuksanić i 

Dubravko Kučinac. 

 

Ivana Bagarić 

- nekoliko pitanja za pročelnika, vidjeli smo iz materijala da će cijenu utvrđivati ovlašteni 

procjenitelj, ali prema kojim kriterijima, tržišnim uvjetima, zanima nas da li ste ovdje utvrdili 

određene koeficijente za namjenu prostora, nije isto za neke tržišne uvjete i za ove neke 

društvene djelatnosti, i po zonama, nije isto imati prostor u Centru kulture ili negdje u 

prigradskom naselju, to ne vidimo ovdje, mislimo da to treba biti utvrđeno i zanima nas 

prvenstveno, znamo da je dosta udruga u Centru kulture, da li će se oni javljati na natječaj, 

vidimo iz Odluke da će namjenu određivati gradonačelnik putem natječaja, da li ste to već 

regulirali, i kako će biti to doneseno, svi znamo da udruge nemaju sredstava da se jave na 

natječaj. 

 

Marko Vuksanić 

- dao je dodatno pojašnjenje na upite vijećnice Ivane Bagarić. 

 

Dubravko Kučinac 

- u ime Kluba vijećnika HDZ i koalicijskih partnera predlažem da se ova točka skine s 

dnevnog reda, te da se materijal detaljnije nadopuni za neku od narednih sjednica Gradskog 

vijeća.  

 

 Predsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili (10 glasova ZA, 1 glas PROTIV, 1 glas SUZDRŽAN) prijedlog Kluba 

vijećnika HDZ i koalicijskih partnera, da se ova točka skine s dnevnog reda, te da se 

materijal bolje nadopuni za neku od narednih sjednica Gradskog vijeća. 
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TOČKA 12. PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA BORAVKA 

          DJECE S PODRUČJA GRADA VALPOVA U JASLICAMA I DJEČJIM  

         VRTIĆIMA DRUGIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 

 

 Marko Vuksanić - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 18. sjednici, održanoj 24. 

travnja 2019. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojio ga jednoglasno (4 glasa 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 (12 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 13. PRIJEDLOG ODLUKE O PROVOĐENJU POSTUPKA STAVLJANJA 

          IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA POSLOVNO- 

         -STAMBENE ZONE U ULICI MATIJE GUPCA U VALPOVU 

 

 Marko Vuksanić - 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 (12 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 14. PRIJEDLOG PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA 

         NA PODRUČJU GRADA VALPOVA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020.  

         GODINE 

 

 Marko Vuksanić - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 18. sjednici, održanoj 24. 

travnja 2019. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojio ga jednoglasno (4 glasa ZA), te 

predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Željko Varžić, Marko Vuksanić, 

Ivana Bagarić i Jozo Bogdanović. 

 

Ivana Bagarić 

- nekoliko pitanja za pročelnika u vezi ovih navedenih mjera, svi znamo da će županija 

raspisati ovaj tjedan javni poziv za stambene kredite, u svrhu subvencija kamata, naravno da 

je to u svrhu poticanja gospodarstva, oni su uspjeli ispregovarati kamatnu stopu od 2,5%, 

županija će se uključiti sa 1%, uključilo se 6 jedinica lokalne samouprave, svi koji žele kupiti 

kuću ili stan na području naše županije, ako se uključi naš Grad može dobiti kamatnu stopu 

po 0,5 %, zanima me da li će te se uključiti u tu mjeru. 

 

Marko Vuksanić 

- dao je dodatna pojašnjenja na komentar o mjerama i pitanja vijećnice Ivane Bagarić. 

 

 Predsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili jednoglasno (12 glasova ZA) ovu točku dnevnog reda 
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TOČKA 15. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

          PODRUČJU GRADA VALPOVA U 2019. GODINI 

 

 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. 

 

TOČKA 16. PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 

          PODRUČJE GRADA VALPOVA ZA 2019. GODINU3 

 

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. 

. 

TOČKA 17. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI 

          GRADA VALPOVA ZA 2018. GODINU 

 

 Marko Vuksanić - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 18. sjednici, održanoj 24. 

travnja 2019. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojio ga jednoglasno (4 glasa ZA), te 

predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. U raspravi je sudjelovao Jozo Piškorjanac. 

 

Jozo Piškorjanac 

- imam prijedlog za pročelnika, gradonačelnik je već upoznat s njim, kada su u pitanju 

potrebe u kulturi, u sljedećim rebalansima da se stavi pozicija „financiranje kulturnih 

manifestacija u prigradskim naseljima“, predlažem to sada zato što dolaze smotre po 

prigradskim naseljima, sve su to kulturne manifestacije gdje je onda problem kada je u 

pitanju financiranje, ne samo udrugama, nego i Gradskoj upravi kako to isfinancirati, na koji 

način sudjelovati u tome, da li će se kupiti ovo ili ono, da se stavi nekakva pozicija za sve te 

manifestacije po prigradskim naseljima kao što ima pozicija za Ljeto valpovačko, iz toga se 

onda mogu plaćati sve ostale potrebe, tako da bude lakše funkcionirati udrugama i Gradskoj 

upravi kroz financije, da udruge mogu računati svake godine na dio sredstava koje su 

potrebne za organizaciju tih kulturnih manifestacija. 

 

 Predsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili jednoglasno (12 glasova ZA) ovu točku dnevnog reda 

 

TOČKA 18. PRIJEDLOG RJEŠENJA O OSNIVANJU I IMENOVANJU GRADSKOG 

          POVJERENSTVA GRADA VALPOVA ZA PROCJENU ŠTETA OD 

          PRIRODNIH NEPOGODA 

 

 Željko Varžić - Komisija za izbor i imenovanja je na svojoj 9. sjednici, održanoj 25. 

travnja 2019. godine razmatrala predmetni prijedlog, ovdje se radi o tehničkoj izmjeni 

promjene Zakona, do sada smo imali elementarne nepogode, sada su prirodne nepogode, mi 

smo početkom rada ovog Gradskog vijeća 2017. godine predložili 5 imena koja su bili članovi 

ove dvije godine u Povjerenstvu, predlažemo da oni i dalje nastave sa radom, a to su; Jozo 

Martinović za predsjednika, Dražen Birovljević, Dragan Čolaković, Vlatko Gašparović i 

Dario Novoselić, za članove. 
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Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, potpredsjednik 

zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili 

jednoglasno (12 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU 

          ODBORA ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROGRAMA ZADOVOLJAVANJA 

          SOCIJALNIH POTREBA SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA 

 

Željko Varžić - Komisija za izbor i imenovanja je na svojoj 9. sjednici, održanoj 25. 

travnja 2019. godine razmatrala predmetni prijedlog, u ovom Odboru imali smo na žalost 

smrtni slučaj gospodina Josipa Magušića, koji je bio član, danas umjesto njega Odbor 

predlaže Kasju Vukić za člana Odbora. 

 

Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, potpredsjednik 

zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili 

jednoglasno (12 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 20. PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

 Goran Šimić - ukratko je obrazložio zamolbu gospodina Siniše Tabora iz Valpova. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Dubravko Kučinac, Goran Šimić, 

Marko Tomoković i Marko Vuksanić. 

 

Marko Tomoković 

- smatram da bi trebalo za sve važiti isto, prijedlog da se glasa o tome da za sve važi jednako, 

dakle i za fizičke i za pravne osobe. 

 

Dubravko Kučinac 

- podržavam prijedlog da se izrade izmjene i dopune te odluke na način da u iznimnim 

slučajevima Gradsko vijeće može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa i fizičke osobe. 

 

 Predsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici jednoglasno (12 glasova ZA) donijeli Zaključak, da se odobrava Siniši Taboru iz 

Valpova, M. Gupca 121, plaćanje komunalnog doprinosa na 24 mjesečna obroka računajući 

od dana dospijeća obveze. 

 

.......... 

 

Budući se više nitko ne javlja za riječ pod ovom točkom dnevnog reda, predsjednik 

Gradskog vijeća Grada Valpova zakazuje slijedeću sjednicu Gradskog vijeća Grada Valpova 

za UTORAK, 14. SVIBNJA 2019. godine u Vijećnici broj 1 u 17:00 sati, te zaključuje rad 

23. sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova u 19,00 sati. 

 

………. 

 

      ZAPISNIČAR:               TAJNIK GRADA:              PREDSJEDNIK 

                 GRADSKOG VIJEĆA: 

 

Tonka Bartulović-F.       Zvonko Barišić, dipl. iur.           Dejan Pisačić, prof. 


