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Z A P I S N IK 

 

21. sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova, održane 31. siječnja 2019. godine u 

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

 

 Sjednica je počela sa radom u  17:00 sati.    

 

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

samoupravu, Damir Pepić, direktor tvrtke Dvorac d.o.o. Valpovo, Tihana Pelin-Kuna, v.d. 

direktora tvrtke Urbanizam d.o.o. Valpovo, Vanja Miličević, direktor VPC, Milutin Narančić, 

Vjekoslav Šimić, Ines Brezovac, novinarka HRV-a, Lidija Aničić, novinarka Glasa Slavonije, 

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

radia Belišće.  

  

Zapisnik na sjednici vodi Tonka Bartulović-Franković, djelatnica Gradske uprave. 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Dejan Pisačić, pozdravio sve 

nazočne, utvrđuje da je nazočno 17 vijećnika. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog 

dnevnog reda. Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu i dopunu 

predloženog dnevnog reda, da ih podnesu. Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik 

stavlja na glasovanje prijedlog dnevnog reda. Nakon provedenog glasovanja, vijećnici su 

usvojili jednoglasno (17 glasova ZA) ovaj 

 

d n e v n i   r e d 

 

 1. Usvajanje zapisnika 17; 18; 19. i 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova. 

  2. Aktualni sat. 

 3. Prijedlozi: 

     a) 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu i 

                projekcije za 2020. i 2021. godinu, 

     b) Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Valpova  

         za 2019. godinu. 

 4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu. 
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   5. Prijedlozi: 

       a) Odluke o komunalnoj naknadi, 

       b) Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade na području Grada Valpova. 

   6. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 

        i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Valpova. 

   7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

       komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja. 

   8. Prijedlog Izmjena Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u 

       cijeni programa vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću „Maza“ Valpovo. 

   9. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj 

       jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj. 

 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće  

       službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Valpova. 

 11. Pitanja i prijedlozi. 

 
Nakon toga prelazi se na rad prema usvojenom dnevnom redu. 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 17., 18., 19. i 20 . SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA  

      GRADA  VALPOVA 

 

Marko Tomoković 

- imam pitanje, zašto usvajamo zapisnike sada, ako je Poslovnikom utvrđeno da se nakon 

svake sjednice usvajaju zapisnici sa prethodne?  

 

Dejan Pisačić 

- usvajamo sada, jer su se te sjednice zaredale jedna za drugom, pa se nisu stigli preslušati 

fonogrami i napraviti zapisnici fizički, zbog toga ih usvajamo danas. 

 

Predsjednik konstatira, nakon izjašnjavanja članova Gradskog vijeća da su zapisnici 

17., 18., 19. i 20. sjednice jednoglasno usvojeni (17 glasova ZA). 

 

TOČKA 2. AKTUALNI SAT 

 

PITANJA VIJEĆNIKA 

 

Dubravko Kućinac 

- imam dva pitanja, prvo pitanje upućujem gradonačelniku Grada Valpova i tajniku Grada 

Valpova, 18. siječnja 2019. je bio sprovod i sahrana bivšeg gradonačelnika Grada Valpova 

Radoslava Jurića, to je čovjek koji je bio gradonačelnik Grada Valpova, predsjednik 

Gradskog vijeća, član Gradskog vijeća, ravnatelj Osnovne škole, i to je prije svega bio čovjek 

koji je zadužio ovaj Grad puno više nego što će mnogi od nas uspjeti učiniti u našoj političkoj 

i ljudskoj karijeri. Pustio sam da prođe određeno vrijeme, ali i ponukan upitima 

mnogobrojnih naših sugrađana, koji su izrazili svoje ogorčenje na način kako se Grad, 

Gradska uprava ponašala, odnosno na koji način je sudjelovala ili nije sudjelovala u 

posljednjem ispraćaju. Sramotan je način kako se Grad odnosi prema svojim bivšim 

gradonačelnicima, prema uglednim građanima Grada Valpova. Na toj sahrani nitko iz Grada 

nije održao posljednji govor, zastave crne nisu bile izvješene, spuštene na pola koplja, nije 

bila ni zastava na škrinji, također nitko se nije udostojio da se možda održi jedna 

komemoracija, da se kaže par rečenica o tom čovjeku. Osobno sam preko 25 godina znao tog 

čovjeka, i stvarno mislim da nije zaslužio ovakav posljednji ispraćaj. Iz razloga što sam dobio 

informaciju da je gosp. vijećnik Jozo Piškorjanaac u trenutku smrti gosp. Jurića o istom 

izvijestio tajnika Grada, izvijestio je gradonačelnika, mislim da ste imali dovoljno vremena, 
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bez obzira što ste gradonačelniče bili na skijanju, da se taj posljednji ispraćaj malo 

dostojanstvenije održi, to je moje prvo pitanje, osjećate li barem žal za taj propust, i da mi na 

to odgovorite. Drugo moje pitanje se odnosi na inicijativu i peticiju o kojoj sam obavješten, 

da su građani ili dio naših sugrađana sa Vijenca uputili Gradu o nesnosnoj buci koja se u 

kasnim noćnim satima širi onim dijelom centra koji dopire iz caffe bara Broadway i ovog 

drugog noćnog bara, pa me zanima da li ste upoznati sa tim problemom, i na koji način čete 

pokušati umanjiti ili riješiti taj problem?  

 

Ivana Bagarić 

- u ovim materijalima i u proračunu za 2019. godinu vidjeli smo novi projekt poludnevni 

boravak za djecu bez roditeljske skrbi, nisam vidjela u medijima, zanima me kada će projekt 

započeti, vidim da je izdvojeno 900.000 kn, koja će to djeca biti uključena, gdje će to biti, 

koliko će djece biti uključeno, koliko će biti ljudi zaposleno, ukratko o tome? 

 

Marko Tomoković 

- pitanje za gradonačelnika, tiče se eksploatacija nafte na području Grada Valpova, koliko 

Grad uprihodi od eksploatacije nafte, ja sam poslao upit službeniku za informiranje i tajniku 

Barišiću, dobio sam odgovor, da za navedene bušotine Biz 11 Buzinci i Biz 12 Palenovac, 

Grad uprihodi 12.440 kn u Proračun, da li je to samo od koncesije, naknada ona što nam 

pripada po km2 u iznosu od 4.400 kn po km ili je to za eksploataciju, i koja je količina nafte 

koja se vadi sa navedenih bušotina. U čl. 6. Uredbe Vlade iz 2014. godine se kaže, da 

novčana naknada za pridobivene količine ugljikovodika, prihod je Državnog proračuna itd. 

uglavnom iznos novčane naknade st. 1 ovog članka dijeli se na slijedeći način: 50% ide 

jedinici lokalne samouprave na čijem području se pridobivaju ugljikovodici, 30% ide u 

Državni proračun i 20% Županiji, nekako mi ova cifra 12.500 kn djeluje malo, pa ako možete 

nešto više reći vi ili nadležni pročelnici? 

 

Miroslav Šmit 

- pitanje za šefa zastupnika HDZ u ovom Gradskom vijeću, odnosi se na Dubravka Kučinca, 

što je HDZ učinio povodom smrti svog bivšeg člana koji je bio gradonačelnik iz redova HDZ? 

 

Zdravko Ćorić 

- imam pitanje u vezi dvije gradske tvrtke, u vezi Dvorca i Urbanizma, svjedoci smo da te 

dvije tvrtke mijenjaju direktore kao na traci, također smo svjesni da i jedna i druga tvrtka 

dosta loše stoje, krše se zaposlenička prava, tamo se dovode mladi ljudi koji nisu na tim 

mjestima radili, a smjenjuju se ljudi koji imaju dugi staž u toj tvrtci, pa me zanima čije je to 

nedjelo, i da li je gradonačelnik s time upoznat, s obzirom da je to kršenje i ljudskih i 

zaposleničkih prava, a tvrtka koja se bavi ovom djelatnošću kao što je Dvorac, usluga vode i 

komunalna tvrtka Urbanizam, koja je i najveća tvrtka pri Gradu, kojom Grad treba majčinski 

upravljati, a ne mačehinski je strateška i od interesa Grada, i ne može se dovesti u pitanje 

opstojnost te tvrtke niti prava zaposlenika? 

 

Jozo Piškorjanac 

- ja ću se nadovezati na ova pitanja, mi smo na prošloj sjednici  imali jednu konstruktivnu 

raspravu oko problema koji se pojavljuju u našem Gradu, a tiče se odvoza smeća, gdje smo 

kroz našu raspravu došli do zaključaka da smo svi odgovorni za ono što nas je dočekalo, novi 

način prikupljanja otpada, i da svi moramo u budućnosti sudjelovati u edukaciji naših 

građana, pa i svim onim elementima, da bi saživio taj novi način odvoza otpada, jer to nije 

hir Gradskog vijeća bio, niti nekakva želja, nego su to stvari koje moramo provoditi po 

nalogu Vlade RH, odnosno EU, i svi smo puno toga pogledali na TV, da takve probleme u 

našem okruženju imaju gotovo svi gradovi, medije pratimo, pa smo svjesni toga. Došli smo do  

zaključka  da nitko ne bi trebao biti ni Pedro, ali je očito da je Pedro morao postojati. 
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Postavljam pitanje direktoru Pepiću, koji je razlog što je smijenio Željka Harkanovca, 

direktno da ovdje kaže pred javnosti, pred Gradskim vijećem, pogotovo iz razloga što svi 

znamo, imali smo raspravu ovdje na Gradskom vijeću o poslovanju tvrtke Dvorac i tvrtke 

Urbanizam, gdje je po prvi puta tvrtka Urbanizam poslovala pozitivno, po prvi puta tvrtka 

Dvorac poslovala negativno. Svi znamo iz kojeg je pepela tvrtka Urbanizam krenula prilikom  

dijeljenja tvrtke Dvorac i uspostavljene tvrtke kćeri Urbanizam, što smo morali također po 

zakonu, tada je upravo taj isti direktor dobio u nasljeđe veliki broj radnika koji su kasnije 

naravno otišli uz otpremninu, koji su bili bolesni i imali uvjete za mirovinu i svašta nešto, gdje 

su isplaćene enormne otpremnine djelatnicima na što imaju pravo. Uistinu želim da svi skupa 

ovdje čujemo koji je razlog te smjene, s obzirom da je direktor Papić jedini član Skupštine, da 

ovdje to jasno kaže. Drugo pitanje upućujem novoizabranoj v.d. direktorici Urbanizma, da 

nas ovdje izvijesti na dan smjene direktora Harkanovca o financijskom stanju tvrtke 

Urbanizam, koliko je tvrtka u plusu ili minusu, da čujemo, da li je to poslovanje dobro i u 

redu, ukoliko je u redu, onda još jedan razlog da se pitam zašto smjena, molim odgovor? 

 

Stanislav Milošević 

- imam dva pitanja, prvo pitanje odnosi se na nerazvrstane ceste na području Grada Valpova, 

što se predviđa u ovoj i narednim godinama po pitanju obnove i izgradnje istih, odnosno tzv. 

poljskih puteva i ovih puteva koji vode prema određenim destinacijama koje se dosta koriste 

na području Grada Valpova. Drugo pitanje odnosi se na stanje gospodarstva na području 

Grada Valpova, s obzirom da smo donijeli Strategiju razvoja gospodarstva Grada Valpova,  

već je prošlo od donošenja te strategije više od dvije godine, a ne vidimo nikakvog pokretanja 

što se tiče proizvodnih pogona, i gospodarskog razvoja Grada Valpova, što je u bliskoj 

budućnosti predviđeno na području Grada Valpova po pitanju ekspanzije gospodarske, 

odnosno industrijske djelatnosti, kako prerađivačke, tako i ove osnovne primarne 

poljoprivredne? 

 

Dubravko Kučinac 

- nemam pitanja, ali Vas molim predsjedniče, da kaznite sa određenom opomenom vijećnika 

Šmita za ovo svjesno i zlurado kršenje Poslovnika. 

 

Dejan Pisačić 

- dajem opomenu vijećniku Šmitu. 

 

Dejan Pisačić 

- imam dva pitanja za gradonačelnika, prvo je vezano je za izgradnju Doma kulture Fabijan 

Šovagović i vatrogasnih garaža u Ladimirevcima, u prošloj i ovoj godini Županija je 

osigurala negdje oko 2 mil. kn, u Gradskom proračunu također još toliko, nigdje nismo 

primijetili javnu nabavu, poziv ili natječaj za početak gradnje, pa me zanima planiraju li se 

početi uskoro radovi. Drugo pitanje, dana 15. studenoga 2018. prvi puta, 21. prosinca 2018. 

drugi puta na službenim gradskim stranicama je objavljeno da Grad Valpovo otvara Dječji 

vrtić u Ladimirevcima, ukupna vrijednost projekta oko 7,5 mil. kn, od tada je prošlo više od 

mjesec dana, pa me zanima što se s time čeka? 

 

ODGOVORI GRADONAČELNIKA 

Gradonačelnik Matko Šutalo je pozdravio sve nazočne, te odgovorio na postavljena  pitanja. 

 

- odgovori na pitanja vijećnika Dubravka Kučinca, doista je sramota da se vijećnik Kučinac 

koristi čak i gradskom vijećnicom s ovakvim stvarima, sa posljednjim ispraćajem našeg 

bivšeg gradonačelnika, jedino što ću reći po tom pitanju jest to, da je kćerka pokojnog 

Radoslava Jurića osobno nazvala u Grad, tražila mene, da mi se osobno, ne samo meni nego 

cijeloj Gradskoj upravi sadašnjoj zahvali za sve ono što smo učinili za posljednji ispraćaj 
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Radoslava Jurića, samo to po tom pitanju. Peticiju za noćne barove smo dobili prije godinu 

dana, razgovarali smo u nekoliko navrata s bivšim načelnikom PP Belišće, i to pitanje je 

riješeno koliko ja znam, jer od onda nismo dobili nikakvih primjedbi. 

- odgovor na pitanje vijećnice Ivane Bagarić, vezano za poludnevni boravak će Vam 

odgovoriti zamjenica. 

- odgovor na pitanje vijećnika Marka Tomokovića, ovi podaci koje ste dobili su točni, 

zakonski je sve regularno, ono što oni eksploatiraju to nama plaćaju i to je ta cijena, to je 

ugovoreno davnih dana i nije se tu ništa mijenjalo koliko mi je poznato, možete provjeriti i u 

nekim drugim institucijama ako je drugačija situacija, ali uvjeravam vas da doista nije, jer 

naravno da bi povukli više novca od bilo koga ako možemo. 

- odgovor na pitanja vijećnika Zdravka Ćorića, nisam razumio vaše pitanje uopće, a mogu 

odgovoriti vezano i za pitanje vijećnika Joze Piškorjanca, to je nešto bilo slično, tako da 

direktor ne mora ni odgovarati. Tvrtku Dvorac čini osim Valpova, Koška, Petrijevci i 

Bizovac. Skupština Dvorca koji je vlasnik Urbanizma jednoglasno je donijela zaključak da su 

nužne promjene na čelu tvrtke Urbanizam, i tako se i postupilo. Poslovanje tvrtke Urbanizam  

pozitivno je, a razlog tomu je ovaj građevinski sektor tvrtke Urbanizam. Dvorac je negativan, 

to spominjem već godinu i po dana, ali pokušavamo to riješiti sa novim direktorom, i doista 

sa bivšom direktoricom Lukić i sa gosp. Pepićem u prošloj godini smo smanjili dugovanje 

koje je iznosilo gotovo 1 mil. kn, na 600.000 kn, a planiramo u ovoj godini sanirati sav dug, 

dug koji je nastao prije nego što je Valpovačka nezavisna lista došla u Grad Valpovo i 

pokušava riješiti neke repove. 

- odgovor na pitanje vijećnika Stanislava Miloševića, vezano za nerazvrstane ceste, pročelnik 

Šimić će vam odgovoriti. 

- odgovor na pitanja predsjednika Gradskog vijeća, DVD Ladimirevci, raspisan je natječaj, 

molim vas da malo češće gledate na gradsku stranicu. Vezano za vrtić u Ladimirevcima, još 

jedna opaska, Županija je uplatila 850.000 kn prošle godine, ove godine ni kunu, ali 

vjerujemo da će ispoštovati svoj ugovor, kao što ćemo mi ispoštovati svoju stranu. Javna 

nabava se provodi za DVD Ladimirevci, a za vrtić, ako ne znate, javnu nabavu ne možemo 

provesti prije nego što imamo osigurana sredstva u Proračunu, a da ste pročitali materijale, 

vidjeli bi da je današnja tema rebalansa upravo Dječji vrtić u Ladimirevcima, nakon toga 

raspisujemo javnu nabavu i krećemo sa izgradnjom nadam se već do ljeta. 

 

Ana Brajnović 

- odgovor na pitanje vijećnice Ivane Bagarić, što se tiče pitanja poludnevnog boravka, oni u 

Hrvatskoj svugdje funkcioniraju na način da se osigurava mjesto gdje će 10-ro djece biti u 

jednoj smjeni i 10-ro u drugoj smjeni po Zakonu o socijalnoj skrbi, dobiti mogućnost sigurne i 

stabilne okoline koja će imitirati ustvari obiteljski život. U našem projektu poludnevnog 

boravka, također je zamišljeno funkcioniranje poludnevnog boravka na taj način. Partneri u 

tom projektu su nam SOS Dječje selo Ladimirevci, Centar za socijalnu skrb, koji su nam u 

pripremnoj fazi projekta detektirali da kod nas zaista ima toliki broj djece koja bi koristila 

naš poludnevni boravak. Ono što je bitno, korisnici poludnevnog boravaka su djeca bez 

adekvatne roditeljske skrbi koja su rješenjem Centra za socijalnu skrb upućena u poludnevni 

boravak detektirana od strane stručne službe, da nešto u njihovoj obitelji ne funkcionira, ali 

da ima još tolike mogućnosti da se s obitelji radi, da dijete ne mora biti izdvojeno onako kako 

je to zamišljeno po Zakonu o socijalnoj skrbi, to je prevencija izdvajanja djeteta iz obitelji, tu 

su neki preventivni programi, preventivne mjere. Zamišljeno je da budu zaposlena dva 

odgajatelja, jer s njima mora biti stručna osoba ujutro i po podne u smjeni, i bit će jedan 

voditelj projekta, provedba projekta traje dvije godine. Projekt je prijavljen prije 6 mjeseci, 

mi imamo informaciju da je administrativna provjera prošla, da smo mi uspješno dostavili 

svu dokumentaciju koja je bila potrebna, sada se ocjenjuje kvaliteta projekta, i zaista 

vjerujemo da će taj projekt proći. 
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Goran Šimić 

- odgovor na pitanje vijećnika Stanislava Miloševića, vezano za nerazvrstane ceste, mogu 

reći, da postoji pozicija u Proračunu za obnovu nerazvrstanih cesta, ne znam sada točan 

iznos, prošle godine smo određene radove izvršili, dobiti ćete odgovor u pisanom obliku s 

točnim podacima. 

 

Tihana Pelin-Kuna 

- odgovor na pitanja vijećnika Joze Piškorjanca, vezano za financijsko stanje tvrtke 

Urbanizam, financijski pokazatelji su pozitivni, ne znam točno stanje na dan koji ste tražili, 

ali vam možemo dati pisano očitovanje. 

 

Zdravko Ćorić 

- nisam zadovoljan odgovorom gradonačelnika, replicirao sam prvo da su se direktori 

Dvorca mijenjali treći put i direktori Urbanizma drugi puta, prvog možda možete opravdati, 

znači negativno poslovanje, ali onoga prvoga u Dvorcu ne možete, nije bilo negativno 

poslovanje, ali mi niste odgovorili zašto se kreše zaposlenička prava, na to tražim odgovor, i 

tražim Vaš stav kako ćete se postaviti prema tom tekućem problemu u toj tvrtci, s obzirom da 

se ozbiljno krše zaposlenička i ljudska prava. Mi smo se mogli naći i razgovarati, ali se Vi 

niste udostojili uopće odazvati na razgovor, ono što vi ne radite kako treba i šta radite, to 

morate sami znati, onda se sami opravdajte ovdje. 

 

Dejan Pisačić 

- dajem opomenu vijećniku Ćoriću. 

 

Damir Pepić 

- odgovor na pitanja vijećnika Joze Piškorjanca, vezano za smjenu gospodina Harkanovca, 

kao što je gradonačelnik već rekao, mogu samo ponoviti, da je na Skupštini Dvorca od svih 

vlasnika Dvorca donesena odluka o smjeni gospodin Harkanovca.  

 

Dubravko Kučinac 

- nisam zadovoljan odgovorom gradonačelniče, ja sam postavio pitanje zašto Grad kao 

institucija nije posljednji ispraćaj bivšeg gradonačelnika koji je bio institucija organizirao 

kvalitetnije?, ništa drugo, način na koji Vi dajete odgovor, izađete za govornicu i rafalno po 

svima, vijećnika Ćorića niste razumjeli, meni ste docirali, predsjedniku vijeća ste rekli da 

pažljivije čita, isto tako mislim da se vi neprimjereno ophodite prema nama, a da mi jako 

puno i prilično argumentirano i smireno vama odgovaramo, ja bi vas molio ovim putem da 

pokušate institut gradonačelnika predstavljati dostojanstveno. 

 

Jozo Piškorjanac 

- nije mi namjera politizirati, ja sam jasno tražio odgovor, kada se nekoga smjenjuje, onda se 

kaže da su loši rezultati ili bilo koji drugi razlog, taj odgovor nisam dobio, ali uvažavam da i 

Vi kao jedini član Skupštine imate pravo reći, nisam zadovoljan iz svojih osobnih razloga i 

želim drugog čovjeka, ali da se to kaže, ponovo ću reći, nikada nisam bio za to da se s ljudima 

briše pod, pogotovo s ljudima koji su ostavili dobre rezultate. Ako je čovjek imao dobre 

rezultate, i ako netko kaže da se ne slaže s njegovim načinom rada ili bilo čime,  treba reći, a 

ne na način da ostane u zraku, da je čovjek možda otišao zato što nije radio dobro svoj posao, 

ja uistinu mislim da je radio jako dobro svoj posao, zato što mi svi skupa znamo iz koje je 

pozicije krenuo Urbanizam kada je nastao u ovom novom razdoblju, znamo s kojim se 

problemima susretao, tu smo raspravljali, i znam koliki je financijski prihod Urbanizma, ali 

želim to u pisanom obliku, da bi javnost znala istinu, ništa drugo. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje raspravu, budući da nije više bilo pitanja. 
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TOČKA 3. PRIJEDLOZI: 

 A) 1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VALPOVA ZA 2019.     

     GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU, 

 B) ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

      GRADA VALPOVA ZA 2019. GODINU 

 

 Oliver Vazdar - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 16. sjednici, održanoj 30. 

siječnja 2019. godine razmatrao predmetne prijedloge, usvojio ih: pod a) (4 glasa ZA, 1 glas 

PROTIV), i pod b) jednoglasno (5 glasova ZA), te predlaže Gradskom vijeću da ih usvoji u 

predloženom tekstu.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Dubravko Kučinac i Zdravko 

Ćorić. 

 

Dubravko Kučinac 

- mi kao Klub vijećnika ćemo podržati ovaj rebalans Proračuna, iz razloga što smatram da 

nije loše spomenuti, da je projekt Parkovni biseri Slavonije potpisala zajedno sa Gradom 

Našicama bivša Gradska vlast 2017. godine, jer uvijek onako ostaje u zraku da ništa nije 

rađeno, isto tako nije loše napomenuti ni izgradnju vrtića u Ladimirevcima, s obzirom da je 

850.000 kn prošle godine Županija izdvojila iz svog proračuna, zašto niste u prošloj godini 

stavili tu točku dnevnog greda na stol, tako da je mogao natječaj već odavno biti raspisan. 

 

Zdravko Ćorić 

- nisam zadovoljan niti materijalima, niti provedbom subvencija u poljoprivredi, u 

materijalima se točno može vidjeti da netko namjerno pokušava da nam spriječi što bolji uvid 

u sve programe i financijske djelatnosti, i jednu i drugu stranicu moglo se pristojno povećati, 

da ljudi imaju bolji uvid, i da se mogu kvalitetnije pripremiti za današnju sjednicu, međutim, 

netko opstruira nas sve vijećnike, i zbog toga i zbog poljoprivrednog programa neću podržati 

ove prijedloge. 

 

Predsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili prijedloge: 

 a) 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu i projekcije za 

     2020. i 2021. godinu, 

     (15 glasova ZA, 1 glas PROTIV, 1 glas SUZDRŽAN), 

 b) Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Valpova za 2019. 

      godinu, 

     (15 glasova ZA, 1 glas PROTIV, 1 glas SUZDRŽAN). 

 

TOČKA 4. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 

 Goran Šimić - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 16. sjednici, održanoj 30. 

siječnja 2019. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojio ga jednoglasno (5 glasova ZA), 

te predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stanislav Milošević, Zdravko 

Ćorić i Goran Šimić. 
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Stanislav Milošević 

- mislim da bi se trebalo dobro razmisliti, da se u ovaj prijedlog za komunalni doprinos uvrste 

ovi boniteti, odnosno subvencije ili pomoć gospodarstvu kroz smanjenje komunalnog 

doprinosa. 

 

Dubravko Kučinac 

- predlažem da Gradsko vijeće donese zaključak, da Gradska uprava za sljedeću sjednicu 

Gradskog vijeća pripremi materijale za smanjenje komunalnog doprinosa za gospodarske 

objekte za 1 kn, te predlažem da se o tom zaključku glasa.  

 

Goran Šimić 

- s obzirom da je tema složena i potrebna je određena priprema, ja predlažem da se ovakva 

odluka kakva je usvoji, a da se o prijedlozima na sljedećoj sjednici donese odluka, u svakom 

trenutku naglašavam da možemo ići sa izmjenom i dopunom odluke, tako da, još jednom 

naglašavam da je istek 6 mjeseci od dana usklađenja Zakon o komunalnom gospodarstvu, 

ističe 4. veljače 2019. godine. 

 

 Predsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da je 

prijedlog vijećnika Dubravka Kučinca usvojen jednoglasno (17 glasova ZA), te ovaj 

prijedlog (16 ZA, 1 glas SUZDRŽAN). 

 

TOČKA 5. PRIJEDLOZI: 

 A) ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI, 

 B) ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE NA 

      PODRUČJU GRADA VALPOVA 

 

 Goran Šimić - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 16. sjednici, održanoj 30. 

siječnja 2019. godine razmatrao predmetne prijedloge, usvojio ih jednoglasno (5 glasova 

ZA), te predlaže Gradskom vijeću da ih usvoji u predloženom tekstu.  

  

 Predsjednik otvara raspravu. U raspravi je sudjelovao Marko Tomoković i Goran 

Šimić. 

 

Marko Tomoković  

- predlažem da se komunalna naknada smanji za 50%, i da to bude na slijedećoj sjednici. 

 

Goran Šimić 

- dao je dodatno pojašnjenje o komunalnoj naknadi. 

 

Predsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili prijedloge uz ove izmjene koje su navedene: 

a) Odluke o komunalnoj naknadi, 

         (16 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN), 

b) Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade na području Grada Valpova, 

         (16 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN). 
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TOČKA 6. PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG 

        ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG 

        OTPADA NA PODRUČJU GRADA VALPOVA 

 

 Goran Šimić - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

 Potpredsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Marko Tomoković, Vitomir 

Matoković, Zdravko Ćorić, Jozo Piškorjanac, Jozo Bogdanović i Goran Šimić. 

 

 Potpredsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili (15 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN) ovaj prijedlog. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Dejan Pisačić je bio van vijećnice za vrijeme glasovanja, 

pa je glasovalo 16 vijećnika. 

 

TOČKA 7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 

        OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA 

        UNUTAR GROBLJA 

 

 Goran Šimić - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

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

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

jednoglasno (17 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 8. PRIJEDLOG IZMJENA PRAVILA O NAČINU I UVJETIMA 

        SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI PROGRAMA VRTIĆA I JASLICA 

        U DJEČJEM VRTIĆU „MAZA“ VALPOVO 

 

 Zvonko Barišić - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 16. sjednici, održanoj 30. 

siječnja 2019. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojio ga jednoglasno (5 glasova ZA), 

te predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Jozo Piškorjanac, Matko Šutalo, 

Marko Tomokopvić, Zdravko Ćorić, Marijan Mandić i Oliver Vazdar. 

 

Jozo Piškorjanac 

- predlažem da tetama u vrtiću vratimo dio plaće koji im je bio oduzet kad je bila kriza, 

gradonačelnik je upoznat s time,  jer tete to zaslužuju, cijena vrtića je smanjena, bit će veća 

gužva sada u vrtiću, i tete zaslužuju uistinu bolji tretman, prijedlog svima nama da o tome 

razmislimo i u tom pravcu idemo. 

 

Matko Šutalo 

- prije nekih dva tjedna sam održao sastanak sa svim tetama iz gradskog vrtića, one su 

izrazile želju naravno da im se vrati onaj dio koji im je oduzet 2013. godine, radilo se o nekih 

9%, i sada smo u Proračunu za ovu godinu vratili nekih 2,5 %, ići ćemo za tom inicijativom 

da im se najmanje vrati ono što im je oduzeto, da im se plaća poveća, s druge strane, 

kontaktirala nas je i vlasnica vrtića „Moj Bambi“, sa željom naravno da Grad Valpovo 

subvencionira i roditeljima čija djece idu u taj vrtić isto iznos od 200,00 kn po djetetu, tako 

da ćemo pripremiti i tu odluku za iduću sjednicu Gradskog vijeća.   
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Marko Tomoković 

- s obzirom na to, da se sve više i više ide prema nekim smanjivanjima cijena, ja predlažem da 

vrtić bude besplatan, ako može Belišće, zašto ne bi moglo i Valpovo, imamo proračun od 124 

mil. kn, ako može za šport 1,1 mil. kn, mislim da vrtić može biti besplatan, i molim vas 

predsjedniče da to bude prijedlog za iduću sjednicu.  

 

Zdrasvko Ćorić 

- ono što me čini zadovoljnim, to je činjenica da se sada prvi puta za privatni vrtić ista mjera 

pripremila 200,00 kn po djetetu, s obzirom da nisu bili u istoj poziciji, jer privatni dječji vrtić 

je do sada imao puno manju subvenciju kada uzmemo sredstva koja smo dotirali jednom 

vrtiću i drugome, moramo se prilagoditi tim današnjim trendovima, a trend je takav da mi 

moramo poštivati konkurentnost, privatno vlasništvo, kvalitetu usluge i sl. Možda u 

budućnosti možemo još više učiniti, jedna od mjera je prozapadna, ide se po broju djece,  

osoba koja ima jedno dijete, za prvo dijete je jedna cijena, za drugo dijete je niža cijena, za 

treće dijete je već ukinuta naknada za dječji vrtić, pa i u tom smjeru treba razmišljati i takvu 

jednu možda u budućnosti poruku poslati. 

 

Marijan Mandić 

- kao predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maza“ moram se zahvaliti što je cijena 

opala za našu djecu, i drago mi je što je to dio našeg programa VNL-e, možda neki ne znaju, 

tako da me to izuzetno raduje, moramo biti svjesni da također tim smanjenjem cijene će biti 

povećan broj djece, a što se tiče samog vrtića, on kakve gabarite ima, nije ga moguće 

povećavati, pa je i to jedan od izazova koji je pred nama. Što se tiče plaća teta, također mi je 

drago da se i od prošle godine, to moram napomenuti, radi u vezi toga, našlo se prostora i za 

to povećanje od 2,4%, vjerujem da će se kroz vrijeme ostvariti ono što one priželjkuju, a to je 

povrat na onih 9% što je maknut. 

 

Oliver Vazdar 

- želim reći samo dvije kratke opaske, Dječji vrtić „Moj Babmi“ za koji Grad nije osnivač, i 

do sada je bio subvencioniran od strane Grada, ovo je samo povećanje te subvencije, a ovi 

prijedlozi za smanjenje, odnosno pojeftinjenje, micanje nekakvih naplata i toga, problem je u 

tome što treba naći drugu stranu, ako nešto pojeftini, odnosno ako nešto kažemo da je 

besplatno, s druge strane trebamo od nekih projekata odustati, tako da imate i taj dio na umu. 

 

 Predsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili jednoglasno (16 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

 Vijećnik Dubravko Kučinac je napustio sjednicu, pa je sada na sjednici nazočno 16 

vijećnika. 

 

TOČKA 9. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, 

        ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU ILI OBJEKTU ZA 

        ROBINZONSKI SMJEŠTAJ 

 

 Oliver Vazdar - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 16. sjednici, održanoj 30. 

siječnja 2019. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojio ga jednoglasno (5 glasova ZA), 

te predlaže Gradskom vijeću da ga usvoji u predloženom tekstu.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Jozo Piškorjanac, Igor Uranjek, 

Marko Tomoković, Zoran Pepić i Dejan Pisačić. 
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Jozo Piškorjanac 

- ja predlažem da to bude 150,00 kn, želimo poticati kontinentalni turizam, na taj način ćemo 

barem onima koji drže taj dio na neki način pomoći. 

 

Igor Uranjek 

- predlažem da to bude besplatno. 

 

Marko Tomoković 

- pridružujem se prijedlogu vijećnika Piškorjanca, da to bude 150,00 kn. 

 

Dejan Pisačić 

- samo da kažem vijećniku Uranjeku, da po zakonu ne može biti besplatno. 

 

 Predsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da je 

prijedlog vijećnika Joze Piškorjanca usvojen jednoglasno (16 glasova ZA), kao i ovaj 

prijedlog.  

 

TOČKA 10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O ODREĐIVANJU 

          KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I  

         NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA VALPOVA 

 

 Zvonko Barišić - ukratko je obrazložio predmetni materijal. 

 

Željko Varžić - Odbor za financije i proračun je na svojoj 16. sjednici, održanoj 30. 

siječnja 2019. godine razmatrao predmetni prijedlog, usvojio 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 (16 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 11. PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

.......... 

 

Budući se nitko nije javio za riječ pod ovom točkom dnevnog reda, predsjednik 

Gradskog vijeća Grada Valpova zaključuje rad sjednice u 18,55 sati. 

 

 

………. 

 

      ZAPISNIČAR:               TAJNIK GRADA:              PREDSJEDNIK 

                 GRADSKOG VIJEĆA: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


