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Obrazloženje

uz Izvješće Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata
i stavljanju mandata vijećnika u mirovanje i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

Gradskog vijeća Grada Valpova

Ivana Bagarić, dostavila je dana 17. travnja 2018. godine obavijest predsjedniku
Gradskog vijeća Grada Valpova da nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika Gradskog vijeća
Grada Valpova.

Sukladno članku 79. st. 7. Zakona o lokalnim izborima član predstavničkog tijela
nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od
dostave obavijesti predsjedniku predstavničkog tijela.

Vijećnik Leon Žulj, izabran s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice i
Hrvatske seljačke stranke, dostavio je 05. travnja 2018. godine pisanu obavijest o stavljanju
mandata u mirovanje zbog obnašanja nespojive dužnosti, te je sukladno članku 79. st. 2. Zakona
o lokalnim izborima obavijestio predsjednika predstavničkog tijela o prihvaćanju obnašanja
nespojive dužnosti u roku od 8 dana, te mu je mandat počeo mirovati protekom toga roka.

Sukladno članku 81. st. 1. Zakona članovi predstavničkih tijela imaju zamjenike koji
obnašaju tu dužnost ukoliko članu predstavničkog tijela mandat miruje ili prestane prije isteka
vremena na koje je izabran, a sukladno st. 3. člana predstavničkog tijela izabranog na
kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste
s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke
sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne
postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Hrvatska demokratska zajednica, Gradska organizacija HDZ-a Grada Valpova i
Hrvatska seljačka stranka, Gradska organizacija Valpovo dostavila je dana 18. travnja 2018.
godine pisanu obavijest o određivanju zamjenika vijećnika.

    Mandatna komisija



MANDATNA KOMISIJA, temeljem čl. 4. st. 3. Poslovnika o radu Gradskog vijeća
Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 2/13., 8/13 i 10/17 – pročišćeni tekst),
podnosi na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Valpova, održanoj --. travnja 2018. godine,
slijedeće

I Z V J E Š Ć E

I.

Utvrđuje se da je dana 17. travnja 2018. godine zaprimljena obavijest upućena
predsjedniku Gradskog vijeća od Ivane Bagarić da nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika
Gradskog vijeća Grada Valpova na temelju prestanka mirovanja mandata, a sve u smislu
članka 79. st. 7. Zakona o lokalnim izborima, osmog dana od dostave obavijesti, odnosno od
25. travnja 2018. godine, kojim trenutkom prestaje mandat zamjenskom vijećniku Zoranu
Pepiću.

II.

Utvrđuje se da je vijećnik Gradskog vijeća Grada Valpova Leon Žulj, stavio svoj
mandat u Gradskom vijeću Grada Valpova u mirovanje na dan 05. travnja 2018. godine, budući
da ga je Vlada Republike Hrvatske imenovala pomoćnikom ministra državne imovine, a s
obzirom na nespojivost obnašanja dužnosti pomoćnika ministra državne imovine s članstvom u
Gradskom vijeću Grada Valpova.

Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih
strana zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat
prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako
sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, te su političke stranke o sklopljenom
sporazumu, kao i postignutom dogovoru dužne obavijestiti nadležno upravno tijelo.

Dogovorno, Odlukom, Gradski odbor HDZ-a Valpovo i Gradska organizacija HSS-a
Valpovo odredili su da će kao zamjenik, dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Valpova
obnašati Zoran Pepić iz Šaga, Braće Radića 12.

MANDATNA KOMISIJA

KLASA: 021-05/18-01/10
URBROJ: 2185/01-1-18-3 Predsjednik:

Valpovo, --. travnja 2018. godine        Vitomir Matoković, v.r.

....................
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PREDMET : Obavijest o prestanak mirovanja mandata

PoStovani.

Dana,16. lipnja 2017. godine suklailno ilanku 78. st.L toika 37. Zakona o lokalnim izborima ( NN br. 114tir2.

121,'16. I obar,ijestiia sam Urcd gradonadelnika grada Valpova da mandat u Gradskorn vijeiu Grada Valpova

stavljam u milovanic zbog obar.ljan ja nespojir''ih du2nosti . Prcstankom obar'ljanja ncspojive duirlosti sr-Lklaclno

clanktr 78. sr. -< . Zakona o lokair.rim izborima ( i.\N br. 114i12. 12li 16. ) trenutno mi n.randat miruje iz osobnih

razloga .

Suklacino dlanku 79. st. 7. i t0. Zakona o iokalnim izborima ( NN br. \11i12. i 121116. ) orim putem Vas

obarricitayant cla ai<tii,ilirm rnandat ipodin3em s obnaSanjem duZnosti Ii.lecnika u Gradskom rriiccu Grada

Valpola.

Lijep pozdrar .
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POVJ ERNSTVO HDZ.A VALPOVO

Valpovo, 76. trovnja 20L8.

Predsjedniku Gradskog vijeio grodo Valpovo

Cc: Tajniku grado Valpovo

lob-r{-4 PoStovani !

Odlukom Povjerenstva HDZ-a Valpovo od 14. travnja 20L8. godine, duinost vijeinika

HDZ-a u Gradskom vije6u 6e umjesto g. Leona Zulja obavljatig. Zoran Pepii, Sag, Braie

Radi6a L2, LO na listi HDZ-HSS na izborima za Gradsko vijeie grada Valpova odrianim 2OL7.

godine.

Kako su se stekli svi uvjeti za promjenu , molimo predsjednika Gradskog vijeia grada

Valpova i nadleine gradske sluibe da poduzmu radnje kako bi g.Zoran Pepii preuzeo

duZnost vijednika Gradskog vijeia .

Predsjednik GO HSS Valpovo 'A grada Valpova
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PREDSJEDhIIK DEJAN P$AEIf

PREDMET: Obavijest o stavljanju vijednilkog mandata u mirovanje

Po$tovani,

ovim putem Vas Eelim obavijestiti da stavljarn mandat vijeinika u Gradskom vijeiu Grada Valpova u
mirovanje. Dana 29. olujka 2018. godine imenovan sam za pomoinika rninistra driavne imovine, a
te su duinosti nespojive sukladno dlanku 78. Zakona o lokalnim izborima (,,Narodne novine" br.
l4d,lLz i121/15).

U Valpovu,05. travnja" 2018.
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Z  A  P  I  S  N  I  K

9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VALPOVA

___________________________________________________________________________

KLASA: 021-05/17-01/9
UR.BROJ: 2185/01-1-18-1

Valpovo, 13. ožujka 2018. godine



R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A
       OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                    GRAD VALPOVO
                  GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/9
UR.BROJ: 2185/01-1-18-1

Valpovo, 13. ožujka 2018. godine

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
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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

d n e v n i   r e d

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.
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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
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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
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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
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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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taj, da Udruga invalida osnuje podružnicu na području Grada Valpova kao što su to
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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ministrice Žalac, a mislim da je jako neozbiljno da netko obeća 1 mil. kn nekome na osnovu
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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ne možemo Glazbenu školu strpati u nekakav prostor koji za to nije namijenjen. Ja bi molio
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,
predsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici
usvojili jednoglasno (16 glasova ZA) ovu točku dnevnog reda.
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TOČKA 4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VALPOVA ZA
      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 LIPANJ-
      PROSINAC 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,
predsjednik  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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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.

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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TOČKA 13. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA
        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 vijećnici 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 vijećnici 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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Predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su
vijećnici glasovali (13 glasova ZA, 1 glasom SUZDRŽANIM) za ovu točku dnevnog reda.

Vijećnik Miroslav Šmit je bio van vijećnici 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 vijećnici 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 vijećnici 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 vijećnici za vrijeme glasovanja, pa je glasovalo 14
vijećnika.
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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 vijećnici 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 vijećnici 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.
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Vijećnik Miroslav Šmit je bio van vijećnici 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 vijećnici 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.

……….

      ZAPISNIČAR:              TAJNIK GRADA:             PREDSJEDNIK
        GRADSKOG VIJEĆA:

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

GRAD VALPOVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA PROMJENU
STATUTA GRADA VALPOVA

Valpovo, travanj 2018. godine PREDLAGATELJ:

       VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA

IZVJESTITELJ: ZVONKO BARIŠIĆ



Obrazloženje
uz prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Valpova

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u članku 57. utvrđeno je da
se mjesni odbori osnivaju Statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog
utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih naselja ili za dio
većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu, razgraničenu
cjelinu.

Statutom Grada Valpova člankom 73. osnovano je osam (8) mjesnih odbora i to:
Valpovo, Šag, Nard, Ivanovci, Zelčin, Marjančaci, Harkanovci i Ladimirevci.

Područja mjesnih odbora obuhvaćaju područja navedenih naselja, odnosno granice su
im određene i idu granicama katastarskih općina.

Člankom 105. Statuta Grada Valpova propisano je da se postupak za promjenu Statuta
pokreće prijedlogom najmanje 1/3 vijećnika, na prijedlog gradonačelnika ili prijedlogom
Odbora za Statut i Poslovnik.

Prijedlog za pokretanje postupka promjene Statuta podnijelo je svih 17 vijećnika
Gradskog vijeća Grada Valpova dana 16. ožujka 2018. godine.

Kako Odbor za Statut i Poslovnik nije predlagatelj, isti je navedeni prijedlog razmatrao
na 3. sjednici održanoj 23. ožujka 2018. godine radi davanja prethodnog mišljenja, sukladno
članku 106. Statuta Grada Valpova.

Člankom 107. st. 1. Statuta Grada Valpova određeno je da na temelju mišljenja Odbora
za Statut i Poslovnik Gradsko vijeće odlučuje hoće li se pristupiti postupku predložene
promjene Statuta, a stavkom 2. je određeno da ukoliko se ne donese odluka o pokretanju
postupka promjene Statuta, isti prijedlog ne može se ponovo staviti na dnevni red sjednice
Gradskog vijeća prije isteka roka od 6 mjeseci od dana zaključenja rasprave o prijedlogu.

Prijedlog za promjenu Statuta vijećnici obrazlažu činjenicom da je zainteresiranost
građana za rad i sudjelovanje u radu vijeća mjesnih odbora slaba, da provođenje izbora za
vijeća mjesnih odbora iziskuje značajne troškove (cca 80.000,00 kuna), a izlaznost birača je
vrlo mala, te da je samostalnost u radu nedostatna.

Temeljem prethodno nabrojanih razloga predlagatelji pokretanja postupak izmjene
Statuta Grada Valpova, smatraju da se isti ili veći rezultati mogu polučiti uz znatno manje
troškove direktnim obraćanjem naših sugrađana Upravnim tijelima Grada Valpova,
vijećnicima Gradskog vijeća Grada Valpova i gradonačelniku u rješavanju lokalnih poslova
koji su od neposrednog utjecaja na njihov život i rad.

Ukoliko Gradsko vijeće prihvati ovo obrazloženje akt bi glasio kao u privitku:



ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK na 3. sjednici, održanoj 23. ožujka 2018. godine
temeljem članka 106. Statuta Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/09,
2/13, 7/13, 10/17 – pročišćeni tekst i 1/18) daje slijedeće

M I Š L J E N J E

I.

Odbor za Statut i Poslovnik razmatrajući Prijedlog za izmjenu Statuta Grada Valpova,
koji su podnijeli vijećnici Gradskog vijeća od 16. ožujka 2018. godine, konstatira slijedeće:

1. Prijedlog za pokretanje postupka promjene Statuta podnio je ovlašteni predlagatelj
sukladno članku 105. Statuta kojim je regulirano da prijedlog za promjenu Statuta može
podnijeti 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.

2. Vijećnici Gradskog vijeća Grada Valpova dostavili su prijedlog za ukidanje Vijeća
mjesnih odbora na području Grada Valpova.

II.

Obzirom na gore izneseno, Odbor za Statut i Poslovnik mišljenja je da su stvorene sve
zakonske i statutarne pretpostavke, te se može prići postupku izmjene Statuta Grada Valpova,
na temelju i u okviru podnesenog Prijedloga za pokretanje postupka izmjene Statuta Grada
Valpova koji su podnijeli svih 17 vijećnika Gradskog vijeća, te rasprave koja će se održati na
prvoj slijedećoj radnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Valpova.

III.

Odbor dostavlja prethodno mišljenje Gradskom vijeću na donošenje odluke o
pokretanju postupka za izmjenu Statuta Grada Valpova.

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

KLASA: 021-05/18-01/2
URBROJ: 2185/01-1-18-3      Predsjednik Odbora:

Valpovo, 23. ožujka 2018. godine                   Dubravko Kučinac, dipl. iur.

………………



GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na __. sjednici održanoj __. travnja 2018.
godine, na temelju članka 16. i 107. Statuta Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“, br.
8/01., 2/06.,  4/09., 2/13., 7/13., 10/17 - pročišćeni tekst i 1/18.), donosi

Z A K L J U Č A K
o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Valpova

I.

Pokreće se postupak za promjenu Statuta Grada Valpova.

II.

Zadužuje se Odbor za Statut i Poslovnik za izradu izmjena Statuta Grada Valpova u
dijelu koji se odnosi na ukidanje mjesnih odbora na području Grada Valpova.

III.

Ovaj Zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Grada Valpova.“

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

KLASA: 012-01/18-01/1
URBROJ: 2185/01-1-18-2                   Predsjednik Gradskog vijeća:

Valpovo, __. travnja 2018. godine        Dejan Pisačić, prof., v. r.

.....................



GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na __. sjednici, održanoj __. ____________
2018. godine temeljem članka 8. i članka 35. toč. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,
144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak i 123/17.) i članka 16. toč. 1. Statuta
Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 8/01., 2/06., 4/09., 2/13., 7/13., 10/17 –
pročišćeni tekst i 1/18.) donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama Statuta Grada Valpova

Članak 1.

U Statutu Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 8/01., 2/06., 4/09. 2/13.,
7/13., 10/17 - pročišćeni tekst i 1/18.) u članku 1. st. 1. alinea 9. briše se.

Članak 2.

U članku 10. iza riječi županija umjesto zareza dolazi točka, a riječi „odnosno poslove
od užeg interesa na mjesne odbore“ brišu se.

Članak 3.

U članku 16. točka 22. briše se.

Članak 4.

U članku 67. stavku 1. brišu se riječi „polovina mjesnih odbora na području grada
Valpova“.

U članku 67. stavku 3. brišu se riječi „ili većine vijeća mjesnih odbora“.

Članak 5.

U članku 70. stavku 1. brišu se riječi „ili mjesnih odbora“.
Stavak 2. briše se, a stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 6.

U članku 67. st. 1. zarez i riječi „,većina vijeća mjesnih odbora na području Grada
Valpova“ brišu se.

U članku 67. st. 2. riječi „ili većine vijeća mjesnih odbora na području Grada Valpova“
brišu se.

Članak 7.

Glava „IX MJESNA SAMOUPRAVA“ (članci 72. do 90.) briše se.

Članak 8.

Članak 104. briše se.
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Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Statutarne odluke prestaje važiti Odluka o izborima za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 2/14).

Članak 10.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Grada Valpova“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

KLASA: 012-01/18-01/1
URBROJ: 2185/01-1-18-3                   Predsjednik Gradskog vijeća:

Valpovo, __. ___________ 2018. godine        Dejan Pisačić, prof., v. r.

……………………



R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD VALPOVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA VALPOVA

Valpovo, travanj 2018. godine PREDLAGATELJ:

       GRADONAČELNIK

IZVJESTITELJ: MATKO ŠUTALO



Obrazloženje

uz prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Valpova

Odlukom o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u
Upravnim tijelima Grada Valpova određuju su koeficijenti za obračun plaće službenika i
namještenika u Upravnim tijelima Grada Valpova.

Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 28/10) određeno je da plaću službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova
radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za obračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom, a ako ista nije utvrđena
kolektivnim ugovorom utvrđuje se odlukom župana, gradonačelnika odnosno općinskog
načelnika, dok koeficijente za obračun plaće određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog župana, gradonačelnika odnosno
općinskog načelnika unutar raspona od 1,00 do 6,00 (članak 10. st. 2. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).

Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta propisani su nazivi radnih mjesta te su radna
mjesta svrstana u 13 klasifikacijskih rangova. Klasifikacijski rang je osnova za vrednovanje
radnih mjesta. Radna mjesta s klasifikacijskim rangom višeg rednog broja vrednovana su više
od radnih mjesta s klasifikacijskim rangom nižeg rednog broja.

Uredbom o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 4/18) u članku 28. iza stavka 2. dodaje novi
stavak 3. koji  glasi: „Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za potrebe rada na aktivnostima
vezanim uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova i programa Europske unije osoba
se može primiti u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta. Osobe koje se
zapošljavaju na ostalim projektnim aktivnostima ne smatraju se službenicima i namještenicima
lokalne jedinice te se na njih primjenjuju opći propisi o radu.“ Dosadašnji stavci 3.-5. postaju
stavci 4.-6.

Sukladno navedenom, predlaže se Gradskom vijeću Grada Valpova donošenje Odluke
kao u predloženom tekstu:



GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na __. sjednici, održanoj __. travnja 2018.
godine temeljem članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.), a u svezi s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10.) i članka 16.
Statuta Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova br. 8/01, 2/06, 4/09, 2/13, 7/13, 10/17 –
pročišćeni tekst i 1/18), donijelo je

O D L U K U

o određivanju koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika u Upravnim tijelima

Grada Valpova

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u
Upravnim tijelima Grada Valpova.

Članak 2.

U odredbama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika riječi
i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom
rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 3.

Koeficijenti po značenju dužnosti odnosno složenosti pojedinih poslova i zadataka
službenika i namještenika utvrđuju se prema popisu radnih mjesta kako slijedi:

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
Potkategorija
radnog mjesta N A Z I V Koeficijent Klasifikacijski

rang
Glavni
rukovoditelj Tajnik Grada 4,45 1.

Pročelnik upravnog odjela 4,44 1.
Pročelnik službe 4,44 1.

Viši
rukovoditelj

Pomoćnik pročelnika upravnog
odjela 3,74 2.

Pomoćnik pročelnika službe 4,00 2.
RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
Viši savjetnik

Unutarnji revizor 3,54 4.
Savjetnik

Savjetnik 3,44 5.
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Viši stručni
suradnik

Viši stručni suradnik 3,14 6.
Samostalni upravni referent 3,14 6.

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
Stručni
suradnik

Stručni suradnik 2,94 8.
Viši referent

Viši referent 2,84 9.
Referent

Referent 1. 2,74 11.
Referent 2. 2,44 11.
Referent 3. 2,14 11.
Referent 4. 2,04 11.

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
Namještenici I.
potkategorije

Voditelj poslova namještenika 2,24 10.

Namještenici II.
potkategorije

Namještenik za opće poslove 2,00 12.
Tehničar za održavanje, domar,
dostavljač 2,00 12.

Čistačica 1,45 13.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju
koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Valpova
(„Sl. glasnik Grada Valpova“, br. 6/10, 7/16, 6/17 i 1/18).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada
Valpova“, a primjenjuje se od 01. svibnja 2018. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

KLASA: 120-01/18-01/1
URBROJ: 2185/01-1-18-1          Predsjednik Gradskog vijeća:

U Valpovu, __. travnja 2018. godine         Dejan Pisačić, prof., v.r.

……………………



R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD VALPOVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA
JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VALPOVA
I PRIGRADSKIH NASELJA

Valpovo, travanj 2018. godine PREDLAGATELJ:

       GRADONAČELNIK

IZVJESTITELJ: ŽELJKO HARKANOVAC



Obrazloženje uz Odluku o izmjenama  Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada

Valpova i prigradskih naselja

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/17.)  stupila je  na
snagu 01. 11. 2017. godine. Člankom 25. Uredbe predviđena je odgoda korištenja digitalnog sustava
Evidencije do 01. svibnja 2018. godine, a za dio Evidencije koji se odnosi na dokazivanje  izvršene
usluge  do 1. studenog 2018. godine. Odluka o načinu  pružanja usluga MKO i BKO  na području
Grada Valpova i prigradskih naselja usklađena je s člankom 25. Uredbe, te  u članku 33. utvrđuje
početak primjene novog načina korištenja  digitalnog sustava Evidencije  i sustava prikupljanja MKO
i BKO  od 01. svibnja 2018. godine na području Grada Valpova i prigradskih naselja. Međutim, do
danas nisu nabavljene nove posude koje bi omogućile sakupljanje i odvoz BKO, kao niti žute kante
za odvojeno sakupljanje plastike,  metala i tetrapaka  u skladu s zahtjevima iz Uredbe, na čiju se
zajedničku nabavu  Fond za zaštitu okoliša za područje cijele RH obvezao, koju nabavu ujedno  i
subvencionira u određenom postotku. Postupak jednostavne nabave čipova  za kante  od strane JLS
je u  tijeku, a uskoro slijedi i nabava  IT sustava i opreme za nadogradnju autosmećara  i Evidencije
korisnika od strane  svih JLS na čijem području je URBANIZAM d.o.o. Valpovo davatelj usluge.
Dakle, postupci su pokrenuti, u tijeku su, te je   neophodno odgoditi  novi sustav  i  nov način
korištenja  digitalnog sustava Evidencije a s tim u svezi i primjenu novog načina obračuna Cijene
MKO i BKO odnosno  novog Cjenika na 01. studeni 2018. godine, zbog neispunjavanja tehničkih
preduvjeta za  uspostavom Evidencije, naplate i dokazivanja pražnjenja kanti.

Slijedom svega gore navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Valpova  donošenje
Odluke  u predloženom sadržaju.

S poštovanjem,

     UPRAVA - DIREKTOR
URBANIZAM d.o.o. Valpovo
Željko Harkanovac, dipl.ing.građ.



GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na     sjednici, održanoj ________ 2018. godine,
temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj:
94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine" broj:
50/17) i članka 16. Statuta Grada Valpovo („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 8/01,2/06, 4/09, 2/13,
7/13 i 10/17 – pročišćeni tekst)  donijelo je

ODLUKU
o izmjenama

 Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Valpova i prigradskih naselja

Članak 1.
U Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Valpova i prigradskih naselja („Službeni
glasnik Grada Valpova” broj: 1/18; u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se članak  33. i sada  glasi:

"Davatelj usluge dužan je uspostaviti i koristiti digitalni sustav Evidencije iz članka 24. ove
Odluke  najkasnije do 1. studenog 2018. godine."

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada

Valpova“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

KLASA:
URBROJ: Predsjednik Gradskog vijeća:

Valpovo, _________2018.      Dejan Pisačić, prof. v.r.

………………
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OSIJEK
UPRA\TNI ODTEL ZA

PROSTORNO PLANIRANJE,
zaSrrru ororKa r PRTRoDE

Ribarska 1, Osijek

KLASA: 351-01 I 18-A2/87
URBROJ: 21 581 l -01 -17 I 04-18-2
Osijek: 13. travnja 2018. godine

dPANIJAOSJECKU bA}Inru;on,
GffAE YALP$VO

GRAD VALPOVO
Upravni odjel za gospodarstvo i

dru5tvene djelahrosti
Matije Gupca 32,31550 Valpovo

PREDMET: Mi5tjenje o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno strateSke procjene za I. Izmjene i dopune
Detaljnog plana ureilenja stambenog naselja ,,Okrugljaia" Valpovo
- mi5ljenje, daje se

Veza va5 dopis: KLASA: 350-01/18-01/3, ITRBROJ:2185101-4-18-1 od 12. travnja 2018. godine

Povodom zahtjeva Grada Valpova za davanjem mi5ljenja iz dlanka 66. stavak 1. Zakona o za5titi okoli5a ("Narodne
novine" broj 80/13. i 78115.), Upravni odjel za prostorno planiranje, za5titu okoliSa i prirode Osjedko-baranjske
Zupanije, daje

MISLJENJ-E-

da zal.Izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja stambenog naselja ,,Okrugljada" Valpovo nije potrebno provesti
postupak ocjene o potrebi strateSke procjene niti postupak strateske procjene utjecaja na okoli5, uz sljede6e
obrazloZenje:

Yaiedim Detaljnim planom uredenja stambenog naselja,,Okrugljada" Valpovo (,,SluZbeni glasnik Grada Valpova",
broj 05/96.) planiranaje izgradnja novog naselja sa 149 obiteljskih ku6a, djedjegvrti6a, igrali5ta, zelenih povr5ina i
infrastrukturnih sadrZaja. Kako se do sada nije pristupilo projektiranju i izgradnji planiranog naselja cilj je I.
Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uredenja stambenog naselja ,,Okrugljada" Valpovo omogu6iti novu
koncepciju izgradnje stambenog naselja ,,Okrugljada". Obuhvat DPU se ne mijenja, a namjena ostaje ista, M1
(mjeSovita namjena preteZito stambena) i jedna parcela s namjenom D (avna i druStvena namjena).

dlanko* 64. Zakona o za5titi okoli5a je propisano da se za strategije, planove i programe kojima se odreduje uporaba
malih povriina na lokalnoj razini te za marye izmjene i dopune strategija, planova i programa iz dlanka 63. tog
Zakona,kao iza strategije, planove i programe koji daju okvirza zahvate koji podlijeZu procjeni utjecaja na okoli5,
obvezno provodi postupak u kojem se odluduje o potrebi provedbe strate5ke procjene, odnosno postupak ocjene. U
okviru postupaka ocjene provodi se i ocjena prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu.

Slijedom navedenog i dinjenica da se radi o izmjenama i dopunama u ve6 utvrdenom gradevinskom podrudju grada
Valpova, koje nije u obuhvatu ekolo5ke mreLe, da zahvati koji se planiraju realizirati tim planom ne podlijeZu
provedbi postupka procjene utjecaja zahvata na okoli5, mi5ljenje je ovog Upravnog tijela za I. Izmjene i dopune
Detaljnog plana uredenja stambenog naselja ,,Okrugljada" Valpovo nije potrebno provodenje postupka ocjene o
potrebi strate5ke procjene niti strate5ke procjene utjecaja na okoli5.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD VALPOVO
Upravni odjel za gospodarstvo i

društvene djelatnosti

.

KLASA: 350-02/18-01/1
URBROJ: 2185/01-4-18-1
Valpovo, 13. travnja 2018.

O b r a z l o ž e n j e

uz Prijedlog Odluke o izradi

I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja „Okrugljača“ Valpovo

Gradsko vijeće Grada Valpova donijelo je u rujnu 1996. godine  Detaljni plan
uređenja stambenog naselja „Okrugljača“ (,,Službeni glasnik Grada Valpova", br. 05/96.),
kojim je planirana izgradnja potpuno novog naselja sa 149 obiteljskih kuća, dječjeg vrtića,
igrališta i zelenih površina, te infrastrukturnih sadržaja, na prostoru površine oko 13 ha
(južno od Karašice i sjeverno od postojećeg naselja A. Šenoe).

Obzirom na protek dosta vremena od donošenja DPU-a stambenog naselja
"Okrugljača" Valpovo (više od 20 godina), te činjenicu da se nije pristupilo niti projektiranju
infrastrukture, a tako niti  realizaciji stambenog naselja, potrebno je kroz Izmjene i dopune
istog DPU-a razmotriti i osigurati mogućnosti nove koncepcije stambenog naselja
(građevinske parcele za obiteljske kuće i jedan prostor za javnu i društvenu namjenu)
uzimajući u obzir veličinu i oblik postojeće parcele u vlasništvu Grada Valpova (planiranje,
projektiranje i izgradnja - sadržaja i infrastrukture po dijelovima – zasebnim cjelinama koje
mogu funkcionirati i bez realizacije cijelog naselja).

Osnovne programske postavke I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača” utvrđene su
Urbanističkim planom uređenja grada Valpova (,,Službeni glasnik Grada Valpova",br.
11A/03. , 8/10.,  ispravak 8/11., 4/14., 10/14.i 8/15.) kao dokumentom prostornog uređenja
šireg područja koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Grada Valpova.
Namjena u zoni obuhvata DPU-a sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja grada
Valpova  je M1 (mješovita namjena pretežito stambena) i jedna parcela s namjenom D (javna
i društvena namjena). Namjena je određena planom višeg reda (Urbanistički plan uređenja
grada Valpova) tako da se I. izmjenama i dopunama DPU-a stambenog naselja
„Okrugljača“ namjena neće mijenjati.
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Realizacijom Detaljnog plana uređenja stambenog naselja „Okrugljača“, u cijelosti
ili u njegovom dijelu, stvorile bi se mogućnosti za izgradnju obiteljskih kuća, naročito za
mlade obitelji, kao i za one koji imaju potrebu za takvim načinom rješavanja svojih potreba.
Kako je zemljište u većem dijelu u vlasništvu Grada Valpova, na toj površini moći će se na
jednostavniji način riješiti izgradnja komunalne infrastrukture i drugi infrastrukturni sadržaji
što će omogućiti bržu realizaciju izgradnje kako infrastrukture, tako i pojedinačnih stambenih
zgrada.

Za I. izmjene i dopune DPU-a stambenog naselja „Okrugljača“ Valpovo od Upravnog
odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije ishođeno
je mišljenje da zahvati koji se planiraju realizirati tim planom ne podliježu provedbi postupka
procjene utjecaja zahvata na okoliš i da nije potrebno provođenje postupka ocjene o potrebi
strateške procjene niti strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno odredbi iz članka 66. st.
3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13.,153/13.,78/15. i 12/18.).Preslik
ishođenog Mišljenja prilaže se uz ovo Obrazloženje i Nacrt Odluke o izradi I. izmjena i
dopuna DPU-a stambenog naselja „Okrugljača“ Valpovo.

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Valpova da nakon rasprave donese Odluku kao u
prilogu.

v.d. Pročelnika:

    Đuro Glavaš,dipl.iur.



R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD VALPOVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA
UREĐENJA STAMBENOG NASELJA „OKRUGLJAČA“ VALPOVO

Valpovo, travanj 2018. godine PREDLAGATELJ:

       GRADONAČELNIK

  IZVJESTITELJICA: DRAGICA SOPEK



GRADSKO  VIJEĆE GRADA VALPOVA na__. sjednici, održanoj ___. travnja 2018. godine,
temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.)
i članka 16. Statuta Grada Valpova ("Službeni glasnik Grada Valpova" br. 8/01., 2/06., 4/09.,
2/13., 7/13. i 10/17. – Pročišćeni tekst), donijelo je

ODLUKU O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA

STAMBENOG NASELJA “OKRUGLJAČA” VALPOVO

Članak 1.
(1) Donosi se Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja

stambenog naselja “Okrugljača”("Službeni glasnik Grada Valpova", br.5/96.) – u nastavku:
I. izmjene i dopune DPU-a  “Okrugljača”.

(2) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja I. izmjena i dopuna
DPU-a “Okrugljača” je Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada
Valpova.

(3) Stručni izrađivač I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača” bit će pravna osoba
registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
("Narodne novine",broj 136/15.) – u nastavku: stručni izrađivač.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA
DPU-a “OKRUGLJAČA”

Članak 2.
(1) I. izmjene i dopune DPU-a “Okrugljača” izrađuju se u skladu s odredbama

Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13. i 65/17.) i Pravilnika o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova ("Narodne novine",broj 106/98., 39/04., 45/04.  i 163/04.), te
drugih zakona i propisa koji reguliraju problematiku prostornog uređenja, a koji nisu u
suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju.

(2) I. izmjene i dopune DPU-a “Okrugljača” izrađuju se temeljem prethodno
pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode
Osječko-baranjske županije (Klasa: 351-01/18-02/87; Urbroj:2158/1-01-17/04-18-2 od 13.
travnja 2018. godine) da za izradu nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške
procjene niti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš iz članka 63. stavak 4. Zakona o
zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13.,153/13.,78/15. i 12/18.).

RAZLOZI DONOŠENJA I. IZMJENA I DOPUNA DPU-a “OKRUGLJAČA”

Članak 3.
(1) Važećim DPU-om “Okrugljača” planirana je izgradnja stambenog naselja sa 149

obiteljskih kuća, dječjeg vrtića, igrališta i zelenih površina,te infrastrukturnih sadržaja, na
prostoru površine oko 13 ha (južno od Karašice i sjeverno od postojećeg naselja A. Šenoe).

(2) S obzirom da je od donošenja DPU-a “Okrugljača” proteklo više od 20 godina,
kroz izmjene i dopune plana preispitati će se potreba planiranja tako velikog broja stambenih
jedinica u svjetlu trenutne demografske situacije i potreba Grada Valpova,  odnosno novom
koncepcijom omogućiti realizaciju naselja (planiranje, projektiranje i izgradnja) - sadržaja i
infrastrukture po dijelovima – zasebnim cjelinama koje mogu funkcionirati i bez realizacije
cijelog naselja, a vodeći računa o postojećoj parceli u vlasništvu Grada Valpova.
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OBUHVAT I. IZMJENA I DOPUNA DPU-a “OKRUGLJAČA”

Članak 4.
(1) I. izmjene i dopune DPU-a “Okrugljača” odnose se na izmjenu svih dijelova

važećeg plana (kartografskih prikaza i odredbi za provedbu).
(2) I. izmjenama i dopunama DPU-a “Okrugljača” obuhvaćeno je i usklađenje plana

sa Zakonom o prostornom uređenju i ostalim u međuvremenu donesenim propisima koji imaju
utjecaja na prostorno uređenje, kao i druge izmjene i/ili dopune koje će biti rezultat zahtjeva
nadležnih javnopravnih tijela, te primjedbi sudionika u javnoj raspravi, koje nisu utvrđene
ovom Odlukom, a odnose se na područje obuhvata DPU-a “Okrugljača”.

OCJENA STANJA U OBUHVATU I. IZMJENA I DOPUNA DPU-a “OKRUGLJAČA”

Članak 5.
(1) Gradsko vijeće Grada Valpova donijelo je Odluku o donošenju Detaljnog plana

uređenja stambenog naselja “Okrugljača”, kojim je planirana izgradnja potpuno novog
naselja sa 149 obiteljskih kuća, dječjeg vrtića, igrališta i zelenih površina, te infrastrukturnih
sadržaja (,,Službeni glasnik Grada Valpova", br. 05/96.).

(2) Obzirom na protek dosta vremena od donošenja DPU-a stambenog naselja
"Okrugljača" Valpovo (više od 20 godina), te činjenicu da se nije pristupilo niti projektiranju,
a tako niti  realizaciji stambenog naselja, potrebno je kroz Izmjene i dopune istog DPU-a
razmotriti i osigurati mogućnosti nove koncepcije stambenog naselja (građevinske parcele za
obiteljske kuće) uzimajući u obzir veličinu i oblik postojeće parcele u vlasništvu Grada
Valpova (planiranje, projektiranje i izgradnja sadržaja i infrastrukture po dijelovima –
zasebnim cjelinama koje mogu funkcionirati i bez realizacije cijelog naselja).

(3) Osnovne programske postavke I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača” utvrđene
su Urbanističkim planom uređenja grada Valpova (,,Službeni glasnik Grada Valpova",br.
11A/03. , 8/10.,  ispravak 8/11., 4/14., 10/14.i 8/15.) kao dokumentom prostornog uređenja
šireg područja koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Grada Valpova.
Namjena u zoni obuhvata DPU-a sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja grada
Valpova  je M1 (mješovita namjena pretežito stambena) i jedna parcela s namjenom D (javna
i društvena namjena).

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA I. IZMJENA I DOPUNA DPU-a “OKRUGLJAČA”

Članak 6.
(1) I. izmjenama i dopunama DPU-a “Okrugljača” omogućava se  nova koncepcija

stambenog naselja (izgradnja obiteljskih kuća i ostalih sadržaja) uzimajući u obzir veličinu i
oblik postojeće parcele u vlasništvu Grada Valpova, te realizacija naselja - sadržaja i
infrastrukture po dijelovima – zasebnim cjelinama koje mogu funkcionirati i bez realizacije
cijelog naselja.

POPIS SEKTORSKIH  STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI

ZA IZRADU I. IZMJENA I DOPUNA DPU-a “OKRUGLJAČA”

Članak 7.
(1) Za potrebe izrade Grad Valpovo osigurava Detaljni plan uređenja stambenog

naselja “Okrugljača” (izrađivač: Zavod za prostorno planiranje Osijek), kao temeljni



dokument koji se mijenja.
(2) Za izradu I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača” nije planirana izrada

posebnih stručnih podloga.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA I. IZMJENA I DOPUNA
DPU-a “OKRUGLJAČA”

Članak 8.
(1) Stručno rješenje I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača” izradit će ovlašteni

stručni izrađivač iz članka 1.ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.
(2) I. izmjene i dopune DPU-a “Okrugljača” izrađivati će se na digitalnoj

katastarskoj podlozi koju će osigurati Grad Valpovo.
(3) Kartografski prikazi I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača” izrađivati će se u

mjerilu 1:1.000.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU I. IZMJENA I DOPUNA DPU-a “OKRUGLJAČA”, TE DRUGIH
SUDIONIKA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA DPU-a

“OKRUGLJAČA”

Članak 9.
(1)  Zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade I. izmjena i

dopuna DPU-a “Okrugljača” Grad Valpovo će iz područja svog djelokruga zatražiti
od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski
odjel u Osijeku, Kuhačeva 27, 31000 OSIJEK,

- Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO - BARANJSKE
ŽUPANIJE, Europske avenije 11, 31000 OSIJEK,

- OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i
graditeljstvo, Trg Lava Mirskog 1/I, 31000 OSIJEK,

- OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu
okoliša i prirode, Europske avenije 11, 31000 OSIJEK,

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Osječko - baranjska,
Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Prolaz kod
Snježne gospe 2, 31000 OSIJEK,

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Osijek, Gornjodravska obala 95-96, 31000 OSIJEK,

- UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE, Vijenac I. Meštrovića
14e, 31000 OSIJEK,

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Osijek,
Splavarska 2a, 31000 OSIJEK,

- HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta
Frangeša Mihanovića 9, 10000 ZAGREB,

- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. “ELEKTROSLAVONIJA
OSIJEK”, Služba za razvoj i investicije, Šetalište kardinala F. Šepera 1a, 31000
OSIJEK,

- HEP  -  PLIN  d.o.o.,  POGON  DISTRIBUCIJE  PLINA  OSIJEK,  Cara  Hadrijana  7,
31000 OSIJEK,

- DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, Matije Antuna Reljkovića 16, 31550
VALPOVO.



(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača” je 15
dana od dana dostave ove Odluke.

(3) Zahtjevi se mogu dati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat I. izmjena i dopuna
DPU-a “Okrugljača”.

(4) Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu I. izmjena i dopuna DPU-a
“Okrugljača”u roku od 15 dana smatra se da zahtjeva nema.

(5) Ako se u tijeku izrade I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača” za to ukaže potreba u
postupak izrade biti će uključeni i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU I. IZMJENA I DOPUNA DPU-a “OKRUGLJAČA”,
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.
(1) Rokovi za izradu pojedinih faza I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača”:

- dostava zahtjeva za izradu I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača” -15dana
- izrada Prijedloga I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača” -45 dana po

isteku roka za dostavu zahtjeva
- javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača” -u trajanju

od 15 dana
- izrada Izvješća o javnoj raspravi I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača”- 8 dana

od proteka roka za davanje primjedbi.
(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja I. izmjena i dopuna DPU-a

“Okrugljača”utvrđeni  ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE I. IZMJENA I DOPUNA DPU-a “OKRUGLJAČA”

Članak 11.
Izvori financiranja za izradu I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača”osiguravaju se

iz Proračuna Grada Valpova.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima koja su

navedena u članku 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva
za izradu I. izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača”.

(2) Grad Valpovo će po objavi ove Odluke u "Službenom glasniku Grada Valpova"na
mrežnoj stranici Grada Valpova i kroz informacijski sustav prostornog uređenja na mrežnoj
stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja obavijestiti javnost o  izradi I.
izmjena i dopuna DPU-a “Okrugljača”.

(3) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana
objave u "Službenom glasniku Grada Valpova" Javnoj ustanovi Hrvatski zavod za prostorni
razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku

Grada Valpova".



GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

KLASA: 350-02/18-01/1      Predsjednik Gradskog vijeća:
URBROJ: 2185/01-1-18-2

          Dejan Pisačić, prof, v.r.
U Valpovu,……………… 2018.godine



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO BARANJSKA

GRAD VALPOVO
        Služba za financije i proračun

KLASA: 403-01/18-01/5

URBROJ: 2185/01-6-18-1

Valpovo, 12. travnja 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

OBRAZLOŽENJE

Uz prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Valpova u 2018. godini kod Hrvatske

banke za obnovu i razvitak

Pravna osnova za donošenje predmetne Odluke o dugoročnom zaduženju Grada Valpova u

2018. godini nalazi se zakonodavni okvir zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne

samouprave). Člankom 87.st.6 Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12,

15/15) ministar financija je donio Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i

suglasnosti jedinica lokalne i područne samouprave ( „Narodne novine“ br. 55/09 i 139/10)

kojim se propisuje postupak davanja suglasnosti za zaduživanje jedinica lokalne i područne

regionalne samouprave, obvezni sastojci zahtjeva za davanje suglasnosti za zaduživanje,

obvezni prilozi i dokumentacija, način izvještavanja o zaduživanju, davanju suglasnosti za

zaduživanje te davanju jamstva i suglasnosti.

Prema članku 10. Pravilnika propisana je cjelokupna odgovarajuća dokumentacija koja se

podnosi uz zahtjev za zaduživanje, a koja između ostalog treba sadržavati i Odluku

predstavničkog tijela o zaduženju, davanju jamstva i suglasnosti s namjenom investicije i

nazivom kreditora /davatelja zajma.

Slijedom navedenog u privitku Obrazloženja nalazi se prijedlog odluke o dugoročnom

zaduženju Grada Valpova u 2018. godini kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u visini do
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1.200.000,00 kuna u svrhu financiranja slijedeće investicije komunalne i stambene

infrastrukture:

- Otkup zgrade Gradske uprave Grada Valpova u iznosu  1.200.000,00 kn

   v.d Pročelnika:

Antonija Ištoković, mag.oec.



R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD VALPOVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG ODLUKE O DUGOROČNOM ZADUŽENJU GRADA VALPOVA
U 2018. GODINI KOD HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK

Valpovo, travanj 2018. godine PREDLAGATELJ:

       GRADONAČELNIK

IZVJESTITELJICA: ANTONIJA IŠTOKOVIĆ



GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na  _ . sjednici , održanoj _ . travnja 2018. godine, na
temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) članka
10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09 i 139/10) i članka 16. točke
5. Statuta grada Valpova („Sl. glasnika Grada Valpova“ br. 08/01, 2/06, 4/09,
02/13,7/13,10/17 pročišćeni tekst i 1/18), donijelo je

ODLUKU

O zaduženju Grada Valpova u 2018. godini kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

I.

Gradsko vijeće utvrđuje da je Proračunom Grada Valpova za 2018. godinu i projekcijama za
2019. i 2020. godinu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu (
„Sl. glasnik grada Valpova“ br. 9/16, 3a/17 i 12/17) planirano dugoročno zaduživanje Grada
Valpova kod banaka i ostalih financijskih institucija u ukupnoj svoti od 1.200.000,00 kn.

Nadalje, utvrđeno je da će se realiziranim sredstvima do ukupno planiranog zaduženja
financirati sukladno predviđenim pozicijama u posebnom dijelu Proračuna za 2018. godine za
investicije komunalne i stambene infrastrukture.

II.

Sukladno navedenom u točki  I. ove Odluke i sukladno članku 30. stavak 11. zakona o javnoj
nabavi Grad Valpovo nije bio u obvezi provoditi postupak javne nabave za planirano
dugoročno zaduživanje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.

Nakon pregleda i ocjene zaprimljene ponude Hrvatske banke za obnovu i razvitak,
Gradonačelnik Grada Valpova je donio Odluku o odabiru ( KLASA: 403-01/18-01/4, URBROJ:
2185/01-2-18-1) od 12. travnja 2018. godine Hrvatske banke za obnovu i razvitak,
Strossmayerov trg 9, Zagreb, OIB: 26702280390, kao najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu
financijskih sredstava dugoročnog kredita u iznosu 1.200.000,00 kuna.

III.

Gradsko vijeće odobrava zaduženje Grada Valpova kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak,
Strossmayerov trg 9, Zagreb, u svoti od 1.200.000,00 kuna za financiranje :

- Otkupa zgrade Gradske uprave Grada Valpova u iznosu 1.200.000,00 kuna

Zaduženje se odobrava u kunama, kamatnu stopu u visini 2,50 % godišnje , fiksan, obračunava
se i naplaćuje mjesečno na zadnji dan svakog mjeseca. Jednokratna naknada za obradu
zahtjeva iznosi 0,5% jednokratno, prije prvog korištenja, od iznosa kredita.

Rok otplate kredita je ukupno 6 godina (1 godina počeka + 5 godina otplate) , a otplata će teći
nakon počeka 60 jednakih mjesečnih rata otplate glavnice , koje dospijevaju zadnjeg dana u
mjesecu.

Uz navedeno Gradsko vijeće je suglasno da se daju potrebna sredstva osiguranja sukladno
uvjetima navedenim u ponudi banke, sukladno odredbama Ovršnog zakona.

IV.

Gradsko vijeće je suglasno da se poduzmu sve daljnje radnje vezane za dobivanje suglasnosti
za zaduživanje kod Ministarstva financija, odnosno Vlade Republike Hrvatske, a sukladno



Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09 i 139/10).

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Grada
Valpova“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

KLASA: 403-01/18-01/5                                                             Predsjednik Gradskog vijeća:

URBROJ:2185/01-1-18-2                                                                Dejan Pisačić, prof., v.r.

Valpovo, _ . travnja 2018. godine.
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GRAD VALPOVO
UPRA\,/NI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
I DRUST\TENE DJELATNOSTI
31ssO vALPOVO

Predmet: ODLUKU o odredivanju uvjeta i mjestu prodaje trgovine na malo
izvan prodavaonica na podrudju grada Valpova, oditovanje

PoStovani,

Temeljem va5eg dopisa i dostavljenog nam nacrtaOdluket odre<livanju i mjestu prodaje trgovine na
malo izvan prodavaonica na podrudju grada Valpovo, ista je razmotrena od strane Ceha trgovaca
UdruZenja obrtnika Valpovo, te na isti nacrt nemamo bitnijih primjedbi niti nadopuna.

Medutim, smatramo da bi se u dlanku 14, predloZene Odluke hebala poveiati razdaljina zaustavljanja
od prodajnog mjesta u postojeiim prodavaonicama sa predloZenih 100 na 200 metara, a u prigradskim
naseljima zaustavna mjesta zaprodaju ograniditi na najvi5e detiri mjesta.

Ovo predlaZemo iz razlogajer je 100 metara od postoje6e prodavaonice premalaudaljenost i svatko
bez problema mole do6i u prodavaonicu po potrebne namirnice ili kruh, a ogranidenje na detiri
zaustavnamjesta su zbog osiguranja sigurnosti nesmetanog prometa ostalih sudionika u prometu.

S po5tovanjem,
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO BARANJSKA �UPANIJA

GRAD VALPOVO
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Klasa: 330-01/18-01/2
Urbroj: 2185/01-4-18-1
Valpovo, 03. travnja 2018. godine

GRADSKOM VIJEĆU
                                                                                                               GRADA VALPOVA

OBRAZLOŽENJE

uz prijedlog odluke o utvrđivanju uvjeta i mjesta prodaje trgovine na malo

 izvan prodavaonica na području Grada Valpova

Zakon o trgovini u članku 10. propisuje način trgovine na malo kada se ovaj oblik trgovine obavlja izvan
prodavaonica. Istim člankom zakona propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne  lokalne samouprave
svojom odlukom određuje mjesta za prodaju roba na javno-prometnim površinama na štandovima i klupama izvan
tržnica, prodaju putem kioska, automata i prigodnu prodaja. Nadalje, jedinica lokalne samouprave odlukom
propisuje i uvjete uz koje se može obavljati pokretna prodaja te da mjesta za prodaju moraju imati pristup s javno-
prometne površine. Predloženom odlukom uredilo bi se područje prodaje putem kioska, na klupama, štandovima,
te prodaja putem automata kao i obavljala trgovina na malo putem pokrenute prodaje. Odobrenje za prodaju robe
na klupicama i štandovima izdavao bi Gradonačelnik, dok bi za prodaju putem automata mjesto i uvjete odradilo
Gradsko vijeće. Prodaja putem kioska treba biti usklađena s prostorno-planskom dokumentacijom i posebno,
važećom odlukom Gradskog vijeća Grada Valpova o zakupu javnih površina za pokretne naprave  te s važećom
odlukom o komunalnom redu.

Područje trgovine na malo putem pokretne prodaje  također bi se  uredilo predloženom Odlukom i to postupak
izdavanja  rješenja, mjesta i vrijeme zadržavanja vozila te naknada  za ovaj oblik prodaje.

U članku 16. stavku 2. nije određena naknada koja se plača za obavljanje pokretne prodaje te se predlaže da se
ista odredi u postupku rasprave, a prije usvajanja Odluke.

Nadzor nad provedbom odluke provodila bi nadležna carinska uprava, nadležne inspekcije, te komunalni redari.

Prekršene odredbe u kojima su navedene visine kazne su u granicama koje može propisati jedinica lokalne
samouprave svojom Odlukom, a u skladu s Prekršajnim zakonom.

Posebnom odlukom gradonačelnika bio bi određen popis mjesta na kojima je dopušteno obavljanje trgovinu na
malo putem pokrenute prodaje.

Nacrt teksta Odluke sa obrazloženjem dostavljen je na očitovanje Udruženju obrtnika Valpovo. Ceh trgovaca
Udruženja obrtnika Valpovo, razmotrio je Nacrt teksta Odluke te o tome dostavio svoje očitovanje koje se nalazi u
privitku ovog obrazloženja. Prijedlog Ceha trgovaca, Udruženja obrtnika Valpovo ugrađeno je u tekst Nacrta
Odluke.
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Provedba Odluke ne bi zahtijevala dodatna financijska sredstva u proračunu Grada Valpova.

                                                                                                                                         v.d. Pročelnika:

    Đuro Glavaš, dipl.iur.



R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD VALPOVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU UVJETA I MJESTU PRODAJE
TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU GRADA VALPOVA

Valpovo, travanj 2018. godine PREDLAGATELJ:

       GRADONAČELNIK

IZVJESTITELJ: ĐURO GLAVAŠ



GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na __________ sjednici održanoj _____travnja 2018. godine, na temelju
članka 10., stavka 4. i 5. Zakona o trgovini (NN br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 16.
Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova„ br.8/01, 2/06, 4/09, 2/13, 7/13 i 10/17, pročišćeni tekst)
donijelo je slijedeću

ODLUKU
o određivanju uvjeta i mjestu prodaje trgovine na malo

 izvan prodavaonica na području grada Valpova

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica, kao prodaja roba putem
pokretne prodaje, prodaje roba na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, putem kioska, prodaja putem
automata i prigodna prodaja.

Prodaja robe putem pokretne prodaje, prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, putem kioska,
prodaja putem automata i prigodna prodaja može se obavljati na području grada Valpova u skladu s odredbama
ove Odluke.

II. UVIJETI ZA PRODAJU NA MALO IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU GRADA VALPOVA

Članak 2.

Trgovina na malo izvan prodavaonica koja se obavlja na štandovima i klupama putem kioska, automata, prigodnom
prodajom te putem pokretne prodaje može se obavljati na otvorenim mjestima javno-prometnim površinama (ulice,
trgovi i sl.) te na površinama koje imaju pristup s javno-prometnih površina (prostor dvorišta ustanova, stambenih
zgrada i sl.) samo uz odobrenje Grada Valpova.

Prigodna prodaja

Članak 3.

Prigodnom prodajom smatra se prodaja na klupama i štandovima te putem automata na sajmovima, izložbama,
kulturnim, sportskim, vjerskim i drugim manifestacijama koje se organiziraju u mjestima i naseljima na području
grada Valpova.

Prigodna prodaja organizira se na javnim površinama, te na zemljištu i u objektima u vlasništvu grada Valpova, te
u vlasništvu drugih subjekata za koje postoji pismena suglasnost vlasnika.

Odobrenje za prigodnu prodaju daje gradonačelnik Grada Valpova.



Prodaja u kioscima, na klupama i štandovima izvan tržnice, prodaja putem automata

Članak 4.

Prodaja u kioscima, na klupama i štandovima izvan tržnice te prodaja putem automata može imati karakter stalne
i povremene prodaje.

Stalnom prodajom smatra se prodaja organizirana svakodnevno ili u kontinuitetu s određenim tjednim vremenskim
razmacima.

Registrirane trgovine koje obavljaju stalnu prodaju u smislu ovog članka podliježu plaćanju poreza na tvrtku.

Članak 5.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja grada Valpova mogu obavljati prodaju sezonskog voća i povrća
proizvedenog na svom gospodarstvu na klupama i štandovima izvan tržnice na malo na prostorima za koje
odobrenje izdaje gradonačelnik Grada Valpova, na temelju zahtjeva podnositelja bez naknade i troškova.

Članak 6.

Odobrenje s uvjetima za prodaju roba na malo na klupama i štandovima izvan tržnice daje gradonačelnik
temeljem zahtjeva podnositelja.

Članak 7.

Prodajno mjesto i uvjete za prodaju putem kioska određuje se u skladu s prostorno planskom dokumentacijom i
posebnom Odlukom.

Članak 8.

Prodajno mjesto i uvjete za prodaju putem automata određuje Gradsko vijeće Grada Valpova na temelju zahtjeva
podnositelja.

Obavljanje trgovine na malo putem pokretne prodaje

Članak 9.

Pokretnom prodajom roba na malo podrazumijeva se prodaja bez stalnog prodajnog mjesta, putem posebno
uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, koje je opremljeno za prodaju na malo određenih vrsta proizvoda,
a obavlja ju pokretni prodavač.

Pokretnom prodajom smatra se svako zaustavljanje pokretnog prodavača u svrhu prodaje robe na malo iz
opremljenog vozila za prodaju robe u naseljima na području grada Valpova.

Članak 10.

Uvjeti za obavljanje pokretne prodaje odnose se na administrativno područje grada Valpova, te se utvrđuju
svakom prodavaču koji podnese zahtjev, pojedinačnim rješenjem.

Rješenje za obavljanje pokretne prodaje na području grada Valpova iz prethodnog stavka donosi gradonačelnik.



Članak 11.

Rješenje iz članka 10. stavka2. ove Odluke obvezno mora sadržavati:

- Naziv, adresu i OIB pravne ili fizičke osobe koja obavlja pokretnu prodaju na području grada Valpova,
- Broj i datum rješenja nadležnog Ureda državne uprave kojim su utvrđeni minimalni tehnički, opće

sanitarni, zdravstveni i drugi propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti prometa robe na malo iz vozila,
- Opis robe koja je predmet prodaje,
- Registracijsku oznaku vozila kojim će se vršiti pokretna prodaja,
- Popis naselja i eventualno lokaciju na kojoj pokretni prodavač može obavljati trgovinu na malo putem

pokretne prodaje,
- Visinu i način plaćanja naknade koju pokretni prodavač plača u svrhu korištenja javnjh površina na

području grada Valpova radi obavljanja pokretne prodaje,
- Vrijeme trajanja rješenja iz članka 10., stavka 1. ove Odluke,
- Odredbe o otkazu rješenja u slučaju neispunjavanja propisanih uvjeta,
- Odredbe o pravnom lijeku.

Članak 12.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na
području grada Valpova pokretni prodavači obvezno prilažu:

- Naziv, adresu i OIB pravne ili fizičke osobe koja obavlja pokretnu prodaju,
- Opis robe koja je predmet prodaje,
- Navod o marki vozila, registracijskom broju i broju vozila iz kojeg će se vršiti pokretna prodaja,
- Presliku rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih, opće sanitarnih, zdravstvenih i drugih propisanih

uvjeta za obavljanje djelatnosti prometa robe na malo iz vozila, a koje izdaje nadležni Ured državne
uprave,

- Presliku suglasnosti sanitarne inspekcije za obavljanje trgovine iz vozila ukoliko je takva suglasnost
propisana zakonskim i podzakonskim propisima.

Od osobe čiji zahtjev ne sadržava sve priloge iz prethodnog stavka zatražit će se dopuna zahtjeva pismenim
putem te je stranka dužna u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva za dopunu dostaviti traženu
dokumentaciju. U suprotnom zahtjev za izdavanje rješenje će se odbaciti.

Članak 13.

Rješenje iz članka 10. ove Odluke izdaje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanjem
pokretne prodaje propisane posebnim propisima i ovom Odlukom, te koji je podnio zahtjev u skladu sa člankom
12. ove Odluke, na vremensko razdoblje od 1 mjeseca do 1 godine od dana izvršnosti rješenja i uz plaćenu
naknadu propisanu člankom 16. ove Odluke.

Rješenje se može otkazati bez otkaznog roka donošenjem novog rješenja u upravnom postupku i to ukoliko se
utvrdi da osoba krši odredbe zakonskih i podzakonskih propisa, odredbe ove Odluke i uvjete koji su propisani
rješenjem.

U slučaju da fizička ili pravna osoba prestane obavljati pokretnu prodaju, temeljem rješenja iz članka 10. ove
Odluke, grada Valpovo nema obvezu vračanja uplaćene naknade iz članka 16. ove Odluke.



Članak 14.

Obavljanje pokretne prodaje na području grada Valpova u pravilu može se dopustiti u naseljima na cestovnoj
udaljenostima ne manjoj od 200 metara od postojeće prodavaonice. Vozilo iz kojeg se obavlja pokretna prodaja
na jednoj lokaciji ne može se zadržavati duže od 15 minuta.

Pokretna prodaja na području grada Valpova u pravilu se može obavljati samo na javnim površinama grada
Valpova (parkirališta, ugibališta), odnosno na mjestima koja su određena rješenjem iz članka 10. ove Odluke.

Članak 15.

Obavljanje pokretne prodaje na području grada Valpova suprotno propisima kojima se uređuje sigurnost prometa
na cestama nije dopuštena.

U slučaju obavljanja pokretne prodaje na način koji je protivan odredbama propisa iz prethodnog stavka smatrat
će se da se ne poštuju uvjeti propisani u izvršenju rješenja iz članka 10. ove Odluke.

Članak 16.

Ovom Odlukom propisuje se naknada koja se plaća za obavljanje pokretne prodaje na području grada Valpova, a
u svezi s izdavanjem rješenja iz članka 10. ove Odluke.

Utvrđuje se visina naknade iz prethodnog stavka u iznosu ____ kn mjesečno koju su osobe koje ispunjavaju
uvjete iz ove Odluke dužne platiti odmah po primitku rješenja iz članka 10. ove Odluke, a za sve vrijeme trajanja
rješenja.

U slučaju neplaćanja naknade iz ovog članka ukinut će se rješenje doneseno u skladu s ovom Odlukom.

Članak 17.

Popis mjesta u kojima je dopušteno obavljanje trgovina na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje
određuje se posebnom odlukom koji donosi gradonačelnik grada Valpova u roku od 30 dana od dana stupanja na
snagu ove Odluke.

Odluka iz prethodnog stavka mora sadržavati popis naselja i ako je moguće točne lokacije na kojima se smije
obavljati trgovina na malo putem pokretne prodaje.

III. NADZOR

Članak 18.

Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke obavlja nadležna Carinska uprava, nadležne inspekcije, a nadzor u
dijelu Odluke koji se odnosi na komunalni red te korištenje javnih površina obavljaju komunalni redari, dok nadzor
u dijelu prometnih propisa obavlja prometna policija.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 19.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja vrši prekršaj:



- Bez odobrenja za prodaju iz članka 6., 7. i 8.,
- Vrši pokretnu prodaju bez rješenja iz članka 10. ove Odluke,
- Vrši pokretnu prodaju temeljem rješenja iz članka 10. ove Odluke, ali na mjestima koja nisu navedena u

rješenju sukladno članku 11. stavku 5. al. 5 ove Odluke,
- Suprotno odredbama ove Odluke i akata donesenih na temelju ove Odluke,

Novčanom kaznom od 2.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu
djelatnost za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se odgovorna fizička osoba u pravnoj osobi koja je
kažnjena za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

Uz novčanu kaznu svim osobama koje čine prekršaj iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se rješenje uz zabranu
donošenja novog rješenja na temelju ove Odluke na rok od jedne godine.

Članak 20.

Prekršaj iz članka 19. ove Odluke utvrđuje se službenim očevidom od strane komunalnog redara na temelju kojeg
Upravni odjel za komunalne i stambene djelatnosti o izdaje rješenje o prekršaju osobama koje krše odredbe ove
Odluke.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Valpova.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

Klasa: 330-01/18-01/2
Urbroj: 2185/01-1-18-2 PREDSJEDNIK

       Dejan Pisačić, prof. v.r.

Valpovo, ______________                                                                               __________________



R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD VALPOVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU UVJETA I MJESTA PRODAJE
TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU GRADA VALPOVA

Valpovo, travanj 2018. godine PREDLAGATELJ:

       GRADONAČELNIK

IZVJESTITELJ: ĐURO GLAVAŠ



R  E  P  U  B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD VALPOVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU OSOBE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA U

PRIGRADSKOM NASELJU ŠAG

Valpovo, travanj 2018. godine PREDLAGATELJ:

       GRADONAČELNIK

IZVJESTITELJICA: ZORA PAVIĆ



GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na sjednici održanoj ____________2018. godine,
na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine''  broj 36/95.,
70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. –
Uredba,178/04., 38/09.,  79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.,
147/14. i 36/15.), članka 9. stavak 6. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
na temelju pisanog ugovora (''Službeni glasnik Grada Valpova'' broj 13/17) i članka 16. Statuta
Grada Valpova (''Službeni glasnik Grada Valpova“, broj 8/01., 2/06.,  4/09., 2/13., 7/13., 10/17-
pročišćeni tekst i 1/18.), donosi

O  D  L  U  K  U

       I

KARAPETRIĆ FRANJO iz ŠAGA, KOLODVORSKA 4, OIB: 64080117916
odabire se za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora u
prigradskom naselju ŠAG za razdoblje od 4 godine uz naknadu od  1.300,00 kuna
neto,  mjesečno, počevši od  01.05.2018. godine.

II

Zadužuje se Upravni odjel za komunalne i stambene djelatnosti za realizaciju ove
Odluke.

    III

 Ova Odluka ima se objaviti u ''Službenom glasniku Grada Valpova''.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

Klasa: 363-01/18-01/23                              Predsjednik Gradskog vijeća
Urbroj: 2185/01-1-18-5                                     Dejan Pisačić, prof.
Valpovo,



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD VALPOVO
Upravni odjel za komunalne

i stambene djelatnosti

Klasa: 363-01/18-01/23
Urbroj: 2185/01-5-18-6
Valpovo, 12.04.2018.g.

O B R A Z L O Ž E N J E

uz prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog
ugovora u prigradskom naselju Šag

Gradonačelnik grada Valpova ponovo je donio Odluku o objavi natječaja za povjeravanje
obavljanja komunalnih djelatnosti u prigradskom naselju Šag sukladno Odluci o povjeravanju
obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora. Natječaj je objavljen na
oglasnoj ploči Mjesnog odbora u Šag, na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Valpova, web
stranici Grada Valpova i na Hrvatskom radiju Valpovština. U roku za dostavu ponuda
zaprimljene je samo jedna ponuda i to: Karapetrić Franje iz Šaga, Kolodvorska 4.

Ponuda Karapetrić Franje iz Šaga, Kolodvorska 4, zadovoljava uvjete iz natječaja, a ponuđena
cijena nije veća od dosadašnje.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja predlaže Gradskom vijeću Grada Valpova da donese
Odluku o odabiru osobe za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora u
prigradskom naselju Šag za razdoblje od 4 godine,  kao u privitku.

                                                                                                                P r o č e l n i c a
                                                                                                                Zora Pavić, dipl.iur.



REPUBLIKA I{RVATSKA
osJEtKo BARANJSKA ZwlNr'll

GRAD VALPOVO

Povjerenstvo za provodenie iavnog natjef a ja

Klasa: 363 -01 I 18-01 123

Urbroj : 21 85-01-5-1 8-4

ValPovo, 12'04'2018'g'

Temeljem dlanka 9. stavak 6. odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih

djelatnosii ,r, t.m"ryr, pirurog ,rgouoru f obiavljenog natjedaia na oglasnom

mjestu vije6a Mjesnog J#, 
-S;g, 

ogtur;oj proei Gradske uprave Grada

Valpova i"na Hrvatskom ,rJi:" V"tp'o'Sli'i' Povjerenstvo za provedbu javnog

natjedaja donosi slijede6i

ZAKLJUCAK
I.

Pred|aL,eseGradskoq,vije6uGradaValpovadadoneseodlukuoodabiru
Karapetri6 FranjJ \;-\":,;", KoloJvorska 4, OIB: 640801t7916, za obavllanie

komunalnih djelatnosti na temelju-pisanog ugoYo-l:naselju lug'urazdoblje od

+ g"Ji". ,r, ,rukttud,, od 1'300,00 kuna neto' mJesecno'

Povjerenstva
rajnov\6 -

,(

.$1 $X* \k*43.*. Srla{iis ffir$$* :3fi *{$e'!d#i!{} j:r



REPUBLIKA HRVATSKA
osJEeKo BARANJsKA ZuPlNrm

GRAD VALPOVO
Povjerenstvo za provodenie javnog natjeEaja

Klasa: 363-0 1/1 8-01 123

Urbroj : 21 85-01 -5-1 8-3

ValPovo, 12.04.2018.9.

Zavr5eno u 9,20 sati.

Z AP I S N I K
sa otvaranj a ponuda odtZano g 09'04'2018' godine

s Podetkom u 9,00 sati

Nazodni dlanovi povjerenstv a za provedbu javnog natjedaja: Ana Brajnovid, predsjednik

Povjerenstv a, zoraPavic, dlan Povjerenstva, i Nenad cveni6, dlan Povjerenstva'

Gradonadernik Grada valpova raspisao je javni natjedaj za obavrianje komunalnih djelatnosti

odrZavatjajavnih povr5ina, nerazwstanih cesta i groUtla u prigradskom naselju Sag na temelju

pisanog ugovora. Ja-vni natjedaj je objayljgn oaio...oiu1ka2018. godine na Hrvatskom radiju

VufporTStiii, ,ru oglurrro.; pfofi Vi3.* M;.trrog odbora.Sag i oglasnoj plodi Gradske uprave

Graia Valpova, a bio je owot", do 09' travnja 2018' godine'

Predsjednica Povjerenstva gospoda Ana Brajnovi6 konstatira da podnositelji nisu nazodni

j avnom otvaranju Ponuda.

U roku za dostavu ponuda zaprimljena je jedna ponuda i to:

_ Karapetri6 Franjo izlaga,Kolodvorska 4, OIB: 64080117916

- ponudena cijena za obatr{anje komunalnih djelatnosti iznosi mjesedno 1'300,00 kuna,

neto,
- priloZena je preporuka Vije6a mjesnog odbora Sag'

ponuda Karapetri|Franje iz Saga,Kolodvorsk a 4, zadovoljava u potpunosti traaene uviete iz

natjedaja.

Povjererrstvo:

1. Ana Brajnovid

2. ZoraPavi6
a7> t\
\ \ t\xt

,/ ,-
3. Nenad Cvenic /,.' frt- '
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