
Z A P I S N I K 

 

 16. sjednice Odbora za financije i proračun, održane 30. siječnja 2019. godine, u 

vijećnici br. 2, Gradskog vijeća Grada Valpova, M. Gupca 32. 

 

 Sjednica je počela s radom u 10,00 sati. 

 

 Nazočni: Željko Varžić, predsjednik Odbora za financije i proračun, Jozo Bogdanović, 

član,  Kristina Čamagajevac, član, Zdravko Ćorić, član, Zoran Pavošević, član, Nevenka 

Majedenić, vanjksi član, Ivica Galičić, vanjski član, Ružica Ibrahimpašić, vanjski član, Oliver 

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

za komunalne i stambene djelatnosti, Zvonko Barišić, tajnik Grada i Zvonko Kajunić, viši 

stručni suradnik u Uredu gradonačelnika. 

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  

 

 

d n e v n i   r e d 

 

1. Usvajanje zapisnika 13., 14. i 15. sjednice Odbora za financije i proračun; 

 

2. Prijedlozi: 

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

          za 2020. i 2021. godinu,  

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

         godinu; 

 

     Izvjestitelj: Oliver Vazdar 

 

 3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu; 

 

     Izvjestitelj: Goran Šimić 

 

4. Prijedlozi: 

     a) Odluke o komunalnoj naknadi,  

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

 

     Izvjestitelj: Goran Šimić 

 

5. Prijedlog Izmjena Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni  

    programa vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću „Maza“ Valpovo; 

 

    Izvjestitelj: Zvonko Barišić 

 

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

    jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj; 

 

    Izvjestitelj: Oliver Vazdar 
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7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće  

    službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Valpova; 

 

    Izvjestitelj: Zvonko Barišić 

 

8. Pitanja i prijedlozi. 

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Nakon toga prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu. 

 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 13., 14. i 15 SJEDNICE ODBORA ZA FINANCIJE I  

                  PRORAČUN 

 

 Predsjednik konstatira, nakon izjašnjavanja članova Odbora za financije i proračun da 

je Zapisnik 13., 14. i 15. sjednice usvojen sa 5 glasova ZA. 

 

 

TOČKA 2. 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, pročelnik Službe za financije i proračun, obrazložio je prijedlog 1. 

izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova i Odluke o Izmjenama Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu. 

Ove 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu i projekcije za 

2020. i 2021. godinu predložene se zbog potrebe  da se uvrste pojedini projekti ili dijelovi 

projekata i programa koji nisu bili predviđeni Proračunom za 2019. godinu. 

Cjelokupni iznos projekta Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena zgrade stare škole u 

područni dječji vrtić u Ladimirevcima uvrštava se u proračun budući da se očekuje početak 

njegove provedbe tokom ove godine. Dosadašnja stavka koja je iznosila 200.000,00 kuna 

povećava se za iznos od 6.095.000,00 kuna te se usklađuje naziv projekta. 

Bespovratna sredstva  iznose 6.061.359,70 kuna dok su predviđeni troškovi Grada 

Valpova 231.200,00 kuna. Za cjelokupni iznos projekta planirano je zaduženje, te povrat 

kreditnih sredstva nakon uplate bespovratnih sredstava. 

Kod projekta revitalizacije parka u Valpovu usklađuje se naziv projekta unutar 

Proračuna i naziv projekta glasi - Parkovni biseri Slavonije, te se dio planiranih troškova 

premješta unutar samog projekta. 

Daljnje izmjene Proračuna potrebne su zbog činjenice da se pri izvođenju radova na 

energetskoj obnovi zgrade DVD-a Šag uvidjelo da postoji potreba izvođenja radova i na 

unutrašnjim zidovima, te se za iznos od 35.000,00 kuna povećava stavka radova na DVD-u Šag, 

a za isti iznos smanjuje Kapitalni projekt 27.- Ugradnja natpisa naziva ulica na području 

prigradskih naselja – projektna dokumentacija, izrada i ugradnja, budući da je procijenjeno 

kako će troškovi izrade natpisa za prigradska naselja biti unutar iznosa od 65.000,0. kuna se 

prenosi sa stavke Tekuća pomoć OŠ „M. P. Katančić“ Valpovo na stavku Postrojenja i oprema 

– ormarići za OŠ „M. P. Katančić“, s obzirom na plan da Grad Valpovo kupi potrebne 

ormariće za osnovnu školu, te ih donira. 
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- Zdravko Ćorić, član odbora za financije i proračun, 
 

Naglašava kako su materijali jako loše pripremljeni, nisu vidljivi te da je font slova 

premali. 

  

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na 

glasovanje da se Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu i 

projekcije za 2020. i 2021. godinu, te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Valpova za 2019. godinu uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 4, PROTIV 

1. 

 

TOČKA 3. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU   

 

Goran Šimić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalne i stambene djelatnosti, 

obrazložio je  Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu. 

Zakon o komunalnom gospodarstvu stupio je na snagu 04. kolovoza 2018. godine, a 

odredbom čl. 130. st. 1. propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti odluku o 

komunalnom doprinosu iz čl. 78. st. 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu 

Zakona. 

Temeljem odredbi čl. 78. st. 1 Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 

donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju zone u jedinici lokalne samouprave 

za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim 

zonama u jedinici lokalne samouprave, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći 

uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno 

oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. 

Zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična 

vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u jedinci lokalne samouprave, način i 

rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim 

slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa 

ne mijenjaju se u odnosu na prethodnu Odluku o komunalnom doprinosu.  

 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na 

glasovanje da se Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu uputi Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje – ZA – 5. 

 

 

TOČKA 4. PRIJEDLOZI: 

 

a) ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI, 

b) ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE NA PODRUČJU 

GRADA VALPOVA. 

 

Goran Šimić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalne i stambene djelatnosti, 

obrazložio je  Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi i Prijedlog Odluke o vrijednosti boda 

komunalne naknade na području Grada Valpova. 

Zakon o komunalnom gospodarstvu stupio je na snagu 04. kolovoza 2018. godine, a s 

obzirom na zakonske promjene, potrebno je izraditi novu Odluku o komunalnoj naknadi, radi 

usklađivanja s novim Zakonom. 

Donošenje nove Odluke o komunalnoj naknadi predviđeno je istovremeno s donošenjem 

Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade, jer su obje odluke međusobno 

povezane i samo istovremenim uvidom u oba prijedloga odluka može se dobiti spoznaja o 

njihovom utjecaju na prava i obveze građana i pravnih osoba.  
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Nova odluka sadržajno ne donosi veće promjene, no bilo je nužno terminološki uskladiti 

odredbe s novim Zakonom. 

 

- Zdravko Ćorić, član odbora za financije i proračun, 
 

Predlaže da se poradi na smanjivanjima troškova komunalne naknade mladim 

obiteljima za stjecanje prve nekretnine po uzoru na druge općine i gradove. 

 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na 

glasovanje da se Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi i Prijedlog Odluke o vrijednosti boda 

komunalne naknade na području Grada Valpova uputi Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje – ZA – 5. 

 

 

TOČKA 5. PRIJEDLOG IZMJENA PRAVILA O NAČINU I UVJETIMA SUDJELOVANJA  

                  RODITELJA U CIJENI PROGRAMA VRTIĆA I JASLICA U DJEČJE VRTIĆU  

                  „MAZA“ VALPOVO   

 

Zvonko Barišić, tajnik Grada, obrazložio je  Prijedlog Izmjena pravila o načinu i 

uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću „Maza“ 

Valpovo. 

 Gradsko vijeće Grada Valpova je na svojoj 19. sjednici, održanoj 20. prosinca 2018. 

godine, usvojilo Proračun Grada Valpova za 2019. godinu, te je Proračunom Grada Valpova 

za 2019. godinu predviđeno da se smanji participacija roditelja u cijeni programa vrtića i 

jaslica u Dječjem vrtiću „Maza“ Valpovo, na način da se cijena programa vrtićke skupine sa 

dosadašnjih 550,00 kuna smanji na 350,00, cijena programa jasličke skupine sa 600,00 kuna 

smanji na 400,00 kuna, a cijena kraćeg programa vrtićke skupine smanji s 300,00 na 150,00 

kuna, te bi se na taj način smanjila participacija sudjelovanja roditelja u cijeni programa, a 

povećalo sudjelovanje Grada Valpova, kao osnivača Dječjeg vrtića „Maza“ u cijeni programa 

vrtića i jaslica. 

 

- Ružica Ibrahimpašić, vanjski član odbora za financije i proračun, 
 

Naglašava da se treba što više pomoći roditeljima, te ih što je više moguće osloboditi 

plaćanja, odnosno plaćanja manje participacije u cijeni programa vrtića i jaslica. 

 

 

- Nevenka Majdenić, vanjski član odbora za financije i proračun, 
 

Zadovoljna je načinom na koji se razvija standard za dječje vrtiće. 

 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na 

glasovanje da se Prijedlog Izmjena Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni 

programa vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću „Maza“ Valpovo uputi Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje – ZA – 5. 
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TOČKA 6. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU 

                 ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU ILI OBJEKTU ZA  

       ROBINZONSKI SMJEŠTAJ   

 

Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, obrazložio je prijedlog Odluke 

o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za 

robinzonski smještaj. 

 Izmjenama Zakona o porezu na dohodak jedinice lokalne samouprave se, počevši od 

2019. godine, obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu, 

odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj, a koje ne mogu 

biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00 kuna. 

 Također, donesen je i Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i 

organiziranja smještaja u turizmu, a koji je stupio na snagu 03. siječnja 2019. godine. 

 Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za 2019. godinu obvezno je donijeti 

odluku o visini paušalnog poreza najkasnije do 31. siječnja 2019. godine, koja se dostavlja 

Poreznoj upravi. 

 Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom 

roku, visina paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu Zakonom 

je određena u iznosu od 750,00 kuna. 

 Što se tiče dosadašnjeg zakonodavnog okvira, poreznom obvezniku koji je ostvarivao 

dohodak od iznajmljivanja stanova soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja 

kampova, porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđivao se također u 

paušalnom iznosu, ali su visina paušalnog dohotka i poreza na dohodak, rokovi plaćanja 

poreza te evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja bile propisane Pravilnikom 

Ministra financija. Navedeno se primjenjivalo jedinstveno na čitavom području RH. 

 Pravilnikom je nadalje bila i propisna visina paušalnog poreza po krevetu u iznosu od 

300,00 kuna po krevetu, te visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu u iznosu 

od 350,00 kuna. Na području Grada Valpova je s obzirom na razred turističkog mjesta (naselja 

u Gradu razred C) paušal poreza iznosio 210,00 kuna po krevetu, odnosno 245,00 kuna po 

smještajnoj jedinici u kampu. 

 Prijedlog je da se zadrži iznos od 210,00 kuna, ali da se isti primjenjuje neovisno da li 

se radi o krevetu ili smještajnoj jedinici u kampu. 

 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na 

glasovanje da se Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj 

jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj uputi Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje – ZA – 5. 

 

 

TOČKA 7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O ODREĐIVANJU  

                  KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

                 U UPRANIM TIJELIMA GRADA VALPOVA    

 

 

Zvonko Barišić, tajnik Grada, obrazložio je  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 

izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Grada Valpova. 

Visinu minimalne bruto plaće Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Uredbom 

o visini minimalne plaće. 
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 Minimalna bruto plaća utvrđuje se jednom godišnje za sljedeću kalendarsku godinu. 

Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom 

radnom vremenu. Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj 

neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca i ista je za sve bez obzira na stručnu spremu. 

 Visina minimalne plaće, temeljem Uredbe, za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 

31. prosinca 2019. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.750,00 kuna. 

 Iznos minimalne bruto plaće u 2019. godini iznosi 3.750,00 kuna. 

 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na 

glasovanje da se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun 

plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Valpova uputi Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje – ZA – 5. 

 

 

TOČKA 8. PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

   

 Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik zaključuje rad sjednice Odbora 

za financije i proračun u 10,45 sati. 

 

 

 

    Zapisničar             Predsjednik Odbora za financije i proračun 

 

Zvonko Kajunić       Željko Varžić 

 

 

 

 

 


