ZAPISNIK
9. sjednice Odbora za financije i proračun, održane 17. srpnja 2018. godine, u vijećnici
br. 2, Gradskog vijeća Grada Valpova, M. Gupca 32.
Sjednica je počela s radom u 10,00 sati.
Nazočni: Željko Varžić, predsjednik Odbora za financije i proračun, Jozo Bogdanović,
član, Zdravko Ćorić, član, Ružica Ibrahimpašić, vanjski član, Ivica Galičić, vanjski član,
Svjetlana Cvenić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maza“ Valpovo, Jasna Stojaković, voditeljica
računovodstva u Dvorac d.o.o. Valpovo, Mario Čosić, rukovoditelj Službe zajedničkih poslova
Urbanizam d.o.o. Valpovo, Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, Marko
Vuksanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti i Zvonko Kajunić,
viši stručni suradnik u Uredu gradonačelnika.
Nenazočni: Zoran Pavošević, član, Ljiljana Šimić, članica i Nevenka Majdenić, vanjski
član.
Zapisnik na sjednici vodi Zvonko Kajunić, viši stručni suradnik u Uredu
gradonačelnika.
Sjednicu je otvorio predsjednik Odbora, Željko Varžić, pozdravio sve nazočne, utvrdio
da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova, te da Odbor može pravovaljano raditi i
odlučivati, te nakon toga daje na glasovanje slijedeći dnevni red
dnevni red
1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Odbora za financije i proračun;
2. Prijedlozi:
a) Odluke o pokriću manjka iz 2017. godine u 1. Izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu, te Projekcijama za 2019. i
2020. godinu;
b) 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu;
Izvjestitelj: Oliver Vazdar
3. Izvješće o financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo za 2017. godinu i
Poslovni plan za 2018. godinu;
Izvjestitelj: Milena Lukić
4. Izvješće o financijskom poslovanju Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2017. godinu i
Plan poslovanja za 2018. godinu;
Izvjestitelj: Željko Harkanovac
5. Informacija o upisu djece u Dječji vrtić „Maza“ Valpovo i povećanim potrebama
u pedagoškoj 2018./2019. godini;
Izvjestiteljica: Svjetlana Cvenić
6. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo
u 2018. godini;
Izvjestitelj: Marko Vuksanić

- 2 7. Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Valpova;
Izvjestitelj: Matko Šutalo
8. Pitanja i prijedlozi.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Nakon toga prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 8. SJEDNICE ODBORA ZA FINANCIJE I
PRORAČUN
Predsjednik konstatira, nakon izjašnjavanja članova Odbora za financije i proračun da
je Zapisnik 8. sjednice usvojen sa 3 glasa ZA.
TOČKA 2. PRIJEDLOZI:
a) ODLUKE O POKRIĆU MANJKA IZ 2017. GODINE U I. IZMJENAMA I
DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA VALPOVA ZA 2018. GODINU,
TE PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU
b) 1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRAD VALPOVA ZA 2018. GODINU
Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, obrazložio je Prijedlog Odluke
o pokriću manjka iz 2017. godine u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Valpova za
2018. godinu te I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu.
Odlukom o pokriću manjka utvrđuje se način pokrića manjka prihoda i primitaka iz
2017. godine u iznosu od 7.171.838,00 kuna.
U I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu planirat će se pokriće
dijela manjka iz 2017. godine iz više ostvarenog poreza na dohodak, a prema Zakonu o
financiranju JLP(R)S, prema kojem se smanjuje nejednakost fiskalnih kapaciteta pojedinih
općina i gradova čiji je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti,
prema slijedećoj dinamici: 2018. godina – 3.000.000,00 kuna i 2019. godina – 4.171.838,00
kuna.
I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu najvećim dijelom nužna je zbog potrebe
osiguravanja proračunskih sredstava za realizaciju projekata na području Grada Valpova –
projekti postavljanja novih LED rasvjetnih tijela javne rasvjete, izgradnja biciklističkih staza,
obnove pješačkih staza, energetske obnove nekretnina u vlasništvu Grada Valpova,
rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih cesta, projekti Zeleno Valpovo i Plan gospodarenja
otpadom povoljno će utjecati na zaštitu okoliša, projekt Zaželi, programi Organic bridge,
Poduzetnički inkubator i Proaktiva.
Planirani prihodi se povećavaju na 55.041.500 kuna, što je povećanje od 9.425.500
kuna u odnosu na prvotni plan, te povećanje iznosi 20,66%.
Planirani rashodi se povećavaju na 65.646.300 kuna, što je povećanje od 11.973.300
kuna u odnosu na prvotni plan, te povećanje iznosi 22,31%, a rashodi poslovanja planirani su
u iznosu od 27.840.600 kuna a rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu
od 37.805.700 kuna.
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no određeni će dio sredstava biti nužno osigurati putem zaduživanja kod banaka kako bismo
premostili vrijeme između troškova i redovnih priljeva sredstava.
I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu u Proračun se
uključuje preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od 7.171.838 kuna.
Budući da je za drugu polovicu 2018. godine planiran znatan broj projekata, cjelokupni
preneseni manjak neće biti moguće podmiriti unutar jedne godine, unatoč povećanom priljevu
sredstava od fiskalnog uravnoteženja. Predložena je dinamika podmirenja prenesenog manjka
na način da se tijekom 2018. godine podmiri dio u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a dio u iznosu
od 4.171.838 kuna prenese na podmirenje u 2019. godini.

-

Jozo Bogdanović, član Odbora za financije i proračun

Naglašava da su projekti došli u stanje izvedivosti, te su potrebna određena financijska
sredstva za dovršetak projekata, te podržava Odluku o pokriću manjka iz 2017. godine u I.
Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Valpova.
-

Ružica Ibrahimpašić, vanjski član Odbora za financije i proračun

Smatra da se povećanje prihoda neće ostvariti do kraja godine, te podržava ostvarenje
i realizaciju provedbe projekata.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na
glasovanje da se Prijedlozi:
a) Odluke o pokriću manjka iz 2017. godine u I. Izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu, te Projekcijama za 2019. i
2020. godinu i
b) 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2018. godinu
uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 3.
TOČKA 3. IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DVORACA D.O.O. VALPOVO I
POSLOVNI PLAN ZA 2018. GODINU
Jasna Stojaković, voditeljica računovodstva Dvorac d.o.o. Valpovo, obrazlaže ovu
točku dnevnog reda.
Ukupni prihodi društva u 2017. godini iznose 9.654.101,42 kune, a rashodi
10.460.136,98 kuna, čime se ostvaren gubitak u iznosu od 806.035,56 kuna. Obzirom na
ostvaren negativan financijski rezultat Dvorac d.o.o. Valpovo nema obvezu poreza na dobit, a
porezni gubitak se prenosi u iduća porezna razdoblja.
Naglasila je da u razdoblju od 2013. do 2017. godine količina isporučene vodne usluge
na vodnom području Dvorac d.o.o. Valpovo se smanjuje pa tako direktno utječe na osnovni
prihod od obavljanja djelatnosti.
Pravnim osobama je od 01. 06. 2016. godine smanjena cijena vodne usluge, i to za
područje Valpova, Bizovca i Petrijevaca sa 12,42 kn/m3 na 9,01 kn/m3.
U 2017. godini povećani su troškovi održavanja obzirom na starost vodovodne i
kanalizacijske mreže, kao i korištenja vodocrpilišta Jarčevac. Upravo zbog kvara na
vodocrpilištu došlo je do povećanih izdataka vezano za servis pumpe i kompresora, a povećan
je iznos naknade za zaštitu voda za pranje filtera, pa se temeljem rješenja Hrvatskih voda
direktno tereti poslovanje sa preko 108.000,00 kuna, što je za 40 tisuća kuna više od
prethodnog razdoblja.
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se na generator ozona, a sa obračunatim PDV-om ukupno je za ovaj posao plaćeno 253.000,00
kuna.
U razdoblju kada vodocrpilište nije moglo isporučivati korisnicima vodnu uslugu zbog
popravaka, povećao se trošak nabave pitke vode iz drugih izvorišta, odnosno od Hidrobel d.o.o.
Belišće i Našički vodovod d.o.o. Našice za oko 150.000,00 kuna.
U 2017. godini Dvorac d.o.o. Valpovo ostvario je negativan financijski rezultat što je
posljedica određenih izvanrednih događaja vezano uz kvar vodocrpilišta, smanjenu isporuku
iz vlastitog izvorišta uz povećane troškove nabave vode, povećane troškove popravaka i
održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje, smanjenje isporučene fakturirane količine vode, a
posebice se to odnosi na korisnike – pravne osobe.
Naglasak poslovanja u 2018. godini stavlja se na nastavak započetih investicija na
vodoopskrbi i odvodnji, te na poduzimanju mjera smanjenja troškova i povećanja prihoda radi
ostvarenja pozitivnog financijskog rezultata.
Najveći udio u dijelu investicija svakako pripada projektu „Istočna Slavonija – projekt
vodoopskrbe i odvodnje Valpovo i Belišće“ gdje je Dvorac d.o.o. Valpovo nositelj projekta.
Ukupna vrijednost samog projekta je 386 milijuna kuna, vrijednost prihvatljivih troškova iznosi
270 milijuna kuna.
Nastavljaju se radovi na odvodnom sustavu Dvorac d.o.o. Valpovo, izgradnjom crpnih
stanica, kao i na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Koška, te vodoopskrbnih mreža.
Nastavak poslovanja u 2018. godini podrazumijeva poduzimanje određenih mjera na
smanjenju troškova poslovanja, intenziviranje napora na području naplate potraživanja od
korisnika, te povećanju prihoda.

-

Ružica Ibrahimpašić, vanjski član Odbora za financije i proračun

Postavila je pitanje da li građani piju kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu, budući da
je jedan dio sustava na Jarčevcu a drugi na Kombel d.o.o.?
-

Zdravko Ćorić, član Odbora za financije i proračun

Postavio je pitanje koliki su troškovi održavanja, remonta sustava, te nabavke vode iz
drugih izvora?
-

Jozo Bogdanović, član Odbora za financije i proračun

Postavio je pitanje zašto je došlo do popuštanja u cijenovnoj politici vode, odnos fizičkih
i pranih osoba?
Na postavljena pitanja odgovorila je Jasna Stojaković, voditeljica računovodstva u
Dvorac d.o.o. Valpovo, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik
Odbora daje na glasovanje da se Izvješće o financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo za
2017. godinu i Poslovni plan za 2018. godinu uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
– ZA – 3.
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ZA 2017. GODINU I PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU
Mario Čosić, rukovoditelj Službe zajedničkih poslova Urbanizam d.o.o. Valpovo,
obrazložio je Izvješće o financijskom poslovanju Urbanizama d.o.o. Valpovo za 2017. godinu i
Plan poslovanja za 2018. godinu.
Naglašava da je Urbanizam d.o.o. Valpovo u poslovnoj 2017. godini ostvarilo ukupne
prihode u visini od 10.626.600,00 kuna. Proslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje,
prihod na temelju uporabe vlastitih proizvoda i ostalih proslovnih prihoda.
Poslovni prihodi u 2017. godini ukupno su iznosili 10.572.877,00 kuna, prihodi od
prodaje u visini 10.040.770,00 kuna, ostali poslovni prihodi u visini 532.107,00 kuna.
Financijske prihode u iznosu od 53.723,00 kune Urbanizam d.o.o. je ostvario iz
poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe te financijskih institucija, a koji se
sastoje od prihoda od dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostalih financijskih prihoda
od kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda.
Urbanizam d.o.o. je u poslovnoj 2017. godini ostvarilo ukupne rashode u visini od
10.399.087,00 kuna.
Poslovni rashodi iznose 10.363.768,00 kuna, materijalni troškovi iznose 4.786.426,00
kuna, troškovi osoblja iznose 3.450.343,00 kune, trošak amortizacije iznosi 822.197,00 kuna, a
674.240,00 kuna Urbanizam d.o.o. je imao ostalih troškova.
Ostali poslovni rashodi iznosili su 34.006,00 kuna, financijski rashodi 35.319,00 kuna,
a financijski rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih rashoda s
društvima koji nisu unutar grupe iznosili su 35.319.
Urbanizam d.o.o. je u poslovnoj 2017. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od
188.157,00 kuna.
U 2018. poslovnoj godini Urbanizam d.o.o. Valpovo planira ukupne prihode u iznosu
od 14.302.000,00 kuna i rashode u iznosu od 14.288.816,00 kuna što dovodi do financijskog
rezultata prije oporezivanja od 13.184,00 kuna. Plan poslovanja izrađen je na temelju
ostvarenja u prvih devet mjeseci 2017. godine, pretpostavkama budućih ostvarenih prihoda
odnosno rashoda do kraja poslovne godine s obzirom na ugovorene poslove u različitim
segmentima poslovanja (komunalno, građevinsko, groblje i odvoz komunalnog otpada).
Pretpostavljaju se stalni godišnji prihodi od odvoza komunalnog miješanog otpada,
komunalnog održavanja u Gradu Valpovu, održavanje Gradskog groblja u Valpovu,
organizacija sahrana kao i vodoopskrbu, kanalizaciju i plinovodnu mrežu.
Urbanizam d.o.o. Valpovo u 2018. godini nastaviti će sa svojom osnovnom djelatnošću
– prikupljanje komunalnog otpada sa područja Grada Valpova, Općine Bizovac, kao i Općine
Petrijevci sukladno Ugovoru. Isto tako nastavit će sa održavanjem zelenih površina na
području Grada Valpova kao i upravljanjem Gradskim grobljem u Valpovu. Građevinska
operativa u 2018. godini ima još zaključene poslove za HEP-PLIN d.o.o. postavljanje
plinovodne mreže u naselju Gajić-Draž kao i izgradnja plinovodne mreže oko KBC Osijek u
Osijeku. Za poslovnu 2018. godinu planirani su poslovi u većoj vrijednosti nego u 2017. godini
zbog daljnjih aktivnosti investitora koji povlače novac iz europskih fondova (obnova i izgradnja
vodovodne i kanalizacijske mreže na području Grada Valpova, Općina Petrijevci, Bizovac i
Koška).
Osnovni cilj Urbanizma d.o.o. Valpovo je pružanje kvalitetne usluge u svim segmentima
poslovanja korisnicima javnih usluga kao i ostvarivanje pozitivnog financijskog rezultata.
Najveću prijetnju financijskom poslovanju Urbanizam d.o.o. predstavlja mogućnost naplate
potraživanja od korisnika javnih usluga i poslovnih subjekata.
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Jozo Bogdanović, član Odbora za financije i proračun

Naglašava da je Izvještaj vrlo korektno napravljen, te da je veliki dio prihoda rezultat
odrađivanja građevinskih poslova Urbanizma d.o.o. Valpovo.
-

Zdravko Ćorić, član Odbora za financije i proračun

Pohvalio je građevinski dio tvrtke, te naglasio da je to pokazatelj da tvrtka ide u dobrom
smjeru.
-

Ružica Ibrahimpašić, vanjski član Odbora za financije i proračun

Postavila je pitanje koliki su bili troškovi ograđivanja groblja u Valpovu?
Na postavljena pitanja odgovorio je Mario Čosić, rukovoditelj Službe zajedničkih
poslova Urbanizam d.o.o. Valpovo, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora,
predsjednik Odbora daje na glasovanje da se Izvješće o financijskom poslovanju Urbanizma
d.o.o. Valpovo za 2017. godinu i Plan poslovanja za 2018. godinu uputi Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje – ZA – 3.

TOČKA 5. INFORMACIJA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „MAZA“ VALPOVO I
POVEĆENIM POTREBAMA U PEDAGOŠKOJ 2018./2019. GODINI
Svjetlana Cvenić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maza“ Valpovo, obrazložila je
Informaciju o upisu djece u Dječji vrtić „Maza“ Valpovo i povećanim potrebama u pedagoškoj
2018./2019. godini.
Smotra amaterskog kulturnog stvaralaštva Ljeto valpovačko dobro je poznata i
afirmirana manifestacija narodnog stvaralaštva i to ne samo u Slavoniji, nego posvuda u našoj
zemlji i u inozemstvu.
U pedagoškoj 2017./2018. godini u Dječjem vrtiću „Maza“ Valpovo bilo je ukupno 7
skupina djece i to: u jaslicama – 17 djece; mlađa I. skupina – 23 djece; mlađa II skupina – 25
djece; srednja skupina – 28 djece; starija skupina – 30 djece; predškolska skupina – 30 djece i
mješovita skupina – 26 djece – ukupno 179 djece.
Mješovita skupina je novooformljena skupina ove pedagoške godine zbor povećanog
broja zahtjeva za upis djece u vrtić. Na održanom roditeljskom sastanku dogovoreno je s
roditeljima da će ove pedagoške godine u skupini biti organiziran poludnevni program ali da
će se za slijedeću pedagošku godinu nastojati organizirati cjelodnevni 10-satni program. Do
kraja ove pedagoške godine u programu je zaposlena jedna odgojiteljica.
Nakon održanog upisnog roka za slijedeću pedagošku 2018./2019. godinu 21 roditelj iz
mješovite skupine izjasnio se za cjelodnevni 10-satni program, dok je 3 roditelja izabralo 6satni poludnevni program. Sukladno tome prema članku 28. stavak 1. Državnog pedagoškog
standarda organizacija 10-satnog programa zahtjeva dva odgojitelja s punim radnim
vremenom.
Za mješovitu skupinu sa 24 djece potrebno je nabaviti 25 ležaljki, 25 madraca za
ležaljke i 25 kompleta posteljine, što bi ukupno stajalo oko 19.031,25 kuna (izračun je
informativnog karaktera).
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-

Jozo Bogdanović, član Odbora za financije i proračun

Naglašava da bi u slijedećim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Valpova trebalo
iznaći sredstva za ovu namjenu.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na
glasovanje da se Informacija o upisu djece u Dječji vrtić „Maza“ Valpovo i povećanim
potrebama u pedagoškoj 2018./2019. godini uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
– ZA – 3.
TOČKA 6. PRIJEDLOG PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD VALPOVO U 2018. GODINI
Marko Vuksanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti,
obrazložio je Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo u 2018. godini.
Gradsko vijeće Grada Valpova je na 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine
donijelo Odluku o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i
davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Valpova u 2018. godini. Navedenom Odlukom planirano je
ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 820.000,00 kuna.
09. ožujka 2018. godine na snagu je stupio novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu
kojim je u članku 25. st. 8. propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti Program
korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH, te svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu podnijeti
Ministarstvu poljoprivrede godišnje izvješće o ostvarenju tog Programa. Sredstva ostvarena
od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta prihod su državnog proračuna u
omjeru 70% i 30% proračuna jedinice lokalne samouprave, na čijem se području zemljište
nalazi. Sredstva koja su prihod jedinice lokalne samouprave, namijenjena su isključivo za
okrupnjivanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanju vrijednosti poljoprivrednog
zemljišta.
Prijedlogom Programa planirano je ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od
830.000,00 kuna. Točan iznos ostvarenog a neutrošenog prihoda iz prijašnjih godina bit će
naknadno planiran u idućem proračunskom razdoblju.
Ukupna iznos planiranih prihoda u 2018. godini koristit će se za ostvarenje slijedećih
rashoda: Katastarsko geodetska izmjera i sređivanje zemljišnih knjiga; Izgradnja i održavanje
sustava otvorene kanalske mreže; Troškovi vezani uz uređenje poljskih putova; Slivna vodna
naknada; Otkup poljoprivrednog zemljišta; Program sufinanciranja i druge poticajne mjere za
unapređenje poljoprivrede i akvakulture; Troškovi u vezi s provedbom Zakona o
poljoprivrednom zemljištu.

-
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Budući da su ova sredstva strogo namjenska zadovoljan je raspodjelom 300.000,00
kuna na „Program sufinanciranja i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i
akvakulture“.

- 8 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na
glasovanje da se prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo u 2018. godini
uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 3.
TOČKA 7. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN
PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIH TIJELIMA GRADA
VALPOVA
Marko Vuksanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti,
obrazložio je 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 se koeficijenti za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Valpova.
Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 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.
Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta propisani su nazivi radnih mjesta te se radna
mjesta svrstana u 13 klasifikacijskih rangova. Klasifikacijski rang je osnova za vrednovanje
radnih mjesta.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na
glasovanje da se prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Valpova Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje
– ZA – 3.
TOČKA 8. PITANJA I PRIJEDLOZI
Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik zaključuje rad sjednice Odbora
za financije i proračun u 11,40 sati.

Zapisničar
Zvonko Kajunić

Predsjednik Odbora za financije i proračun
Željko Varžić

