
Z A P I S N I K 
 
 21. sjednice Odbora za financije i proračun, održane 25. rujna 2019. godine, u vijećnici 
br. 2, Gradskog vijeća Grada Valpova, M. Gupca 32. 
 
 Sjednica je počela s radom u 15,00 sati. 
 

Nazočni: Željko Varžić, predsjednik Odbora za financije i proračun, Jozo Bogdanović, 
član, Zoran Pavošević, član, Kristina Čamagajevac, Ružica Ibrahimpašić, vanjski član, 
Nevenka Majedenić, vanjski član, Eduard Lacković, tajnik Ljeta valpovačkog, Zvonko Barišić, 
pročelnik Ureda gradonačelnika, tajnik Grada, 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: Zdravko Ćorić, član i Ivica Galičić, 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 da Odbor može pravovaljano raditi i 
odlučivati, te predlaže da se na prijedlog Marka Vuksanića, pročelnika Upravnog odjela za 
gospodarstvo i društvene djelatnosti, dopuni dnevni red s točkom br. 6. Prijedlog Odluke o 
novčanoj naknadi roditeljima djece s područja Grada Valpova koja su ostvarila pravo na upis 
u dječji vrtić ili jaslice a nisu mogla biti upisna zbog popunjenosti kapaciteta, te da točka 
Pitanja i prijedlozi bude točka broj 7., glasovanje ZA – 4, te nakon toga daje na glasovanje 
slijedeći  

 
 

d n e v n i   r e d 

 

 

1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Odbora za financije i proračun; 
 

2.  Izvješće o održanoj smotri kulturnog amaterskog stvaralaštva 51. „Ljeto      
     valpovačko“ 2019. godine;  

     
     Izvjestitelj: Eduard Lacković 
 
 3. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Valpova za razdoblje od 01. siječnja do 
     30. lipnja 2019. godine; 

 
     Izvjestitelj: Oliver Vazdar 

 
   4. Prijedlog 4. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu; 

 
       Izvjestitelj: Oliver Vazdar 
 

 5. Prijedlozi: 
     a) I. Izmjena i dopuna Programa potpora u poljoprivredi na području Grada  

        Valpova za razdoblje od 2018. do 2020. godine; 
     b) Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o potporama u poljoprivredi na 
         području Grada Valpova za razdoblje od 2018. do 2020. godine;  
     

       Izvjestitelj: Marko Vuksanić 
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  6.  Prijedlog Odluke o novčanoj naknadi roditeljima djece s područja Grada Valpova  
                  koja su ostvarila pravo na upis u dječji vrtić ili jaslice a nisu mogla biti upisana  
                  zbog popunjenosti kapaciteta; 
 

       Izvjestitelj: Marko Vuksanić 
 
   7. Pitanja i prijedlozi. 
 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

Nakon toga prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu. 
 
 
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 20. SJEDNICE ODBORA ZA FINANCIJE I  
                  PRORAČUN 
 
 Predsjednik konstatira, nakon izjašnjavanja članova Odbora za financije i proračun da 
je Zapisnik 20. sjednice usvojen sa 4 glasa ZA. 
 
 
TOČKA 2. IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ SMOTRI KULTURNOG AMATERSKOG  
                  STVARALAŠTVA 51. „LJETO VALPOVAČKO“ 2019. GODINE 
 

Eduard Lacković, tajnik Ljeta valpovačkog, obrazlaže ovu točku dnevnog reda. 
Ovogodišnje 51. Ljeto valpovačko održalo se od 20. do 30. lipnja u organizaciji 

Ustanove za kulturne djelatnosti „Ante Evetović-Miroljub“ Valpovo, Turističke zajednice 
Grada Valpova, Valpovačkog poduzetničkog centra i Grada Valpova, te pod pokroviteljstvom 
predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva turizma Republike Hrvatske, Ministarstva 
kulture i Osječko-baranjske županije uz podršku brojnih sponzora. Kroz jedanaest programskih 
dana održano je više od dvadeset i pet raznih kulturnih, zabavnih, sportskih i gastronomskih 
programa, te su Valpovo i valpovčani svojim posjetiteljima pokazali i potvrdili s koliko ljubavi 
i volje njeguju svoju dugu folklornu tradiciju i prenose je na nove naraštaje, te koliko su odlučni 
u nakani da je i nastave.  

Naglašava da su ukupni prihodi Ljeta valpovačkog 2019. godine 257.045,72 kuna, a 
rashodi 315.074,16 kuna, te da je razlika 58.028,44 kune. Ukupno podmirene obveze su 
242.332,77 kuna, te da je za podmiriti ostalo još 72.741,39 kuna. 
 

- Nevenka Majdenić, vanjska članica Odbora za financije i proračun 
 

Naglašava kako je važno racionalno korištenje financijskih sredstava, te da je glavni 
sponzor Ljeta valpovačkog i dalje Grad Valpovo, te da su ostali sponzori sudjelovali za dosta 
simboličnim iznosima. Program od jedanaest dana je možda predug, te ga je vrlo teško pratiti. 
Nadalje, termini održavanja pojedinih programa nisu bili u dobro vrijeme. Predlaže da se 
Program Ljeta valpovačkog skrati, da traje manje dana i da se pripremi sadržajniji i kvalitetniji 
Program, te da bude realniji u financijskom i svakom drugom smislu – treba biti jedna „nova 
priča“. 
 

- Ružica Ibrahimpašić, vanjska članica Odbora za financije i proračun 
 

Naglašava da je premalo financijskih sredstava prikupljeno od vanjskih subjekata u 
vidu sponzorstava. 
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- Jozo Bogdanović, član Odbora za financije i proračun 
 

Istaknuo je da se Program Ljeta valpovačkog mora komprimirati, vremenski i 
sadržajno. Treba uključiti i druge osobe koje imaju iskustva u organiziranju takvih sadržaja 
(umjetnički opseg), smatra da je za ovu manifestaciju utrošen veliki novac, te da organizator 
treba preuzeti odgovornost za financijsku stranu. 
 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na 
glasovanje da se Izvješće o održanoj smotri kulturnog amaterskog stvaralaštva 51. „Ljeto 
valpovačko“ 2019. godine uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 3, 
SUZDRŽAN - 1. 
 
TOČKA 3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VALPOVA ZA RAZDOBLJE OD  

01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE 
 

Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, obrazložio je Izvješće o 
izvršenju Proračuna Grada Valpova za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 

Naglašava da je odredbom članka 109. Zakona o proračunu utvrđena obveza 
gradonačelnika jedinice lokalne samouprave podnošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna za tekuću godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 15. rujna tekuće 
godine. 

Tijekom prvog polugodišta 2019. godine Grad Valpovo zadužio se kratkoročno kod 
Privredne banke Zagreb d.d. uz kamatnu stopu 2,50% godišnje, na rok od 10 mjeseci u iznosu 
od 3.000.000,00 kuna, uz otplatu u mjesečnim ratama s dospijećem zadnje rate 30. travnja 
2020. godine. 

Grad Valpovo dugoročno se zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak: 
- Za projekt izgradnje nerazvrstane ceste u Harkanovcima u iznosu od 1.011.378,20 

kuna, na rok od 10 godina otplate te jednom godinom počeka uz kamatnu stopu od 
1,70%, te otplatu u mjesečnim ratama. Navedeni kredit planira se podmiriti u 
cijelosti nakon primitka bespovratnih sredstava. 

- Za projekt Jačanje gospodarstva – Poduzetnički inkubator – BIT NET – 
umrežavanjem do razvoja poduzetništva u Valpovštini i Miholjštini u iznosu od 
11.307.706.,21 kunu, na rok od 10 godina uz kamatnu stopu od 1,75% i otplatu u 
120 mjesečnih rata od kojih prva dospijeva 31. siječnja 2020. godine. Kredit je još 
u korištenju te nije iskorišten u cijelosti.  

 
Stanje obveza za kredite i zajmove početkom proračunske godine iznosio je 5.087.072  

kune dok je krajem prvog polugodišta iznosilo 14.593.412,94 kune. 
 U prvom polugodištu 2019. godine Grad Valpovo nije davao jamstva trgovačkim 
društvima i ustanovama u svom vlasništvu niti je imao izdatka po danim jamstvima. 
 Prihodi poslovanja ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 19.875.531 kunu što 
je u odnosu na planirani iznos od 80.426.753 kune izvršenje od 25%. Prihodi poreza izvršeni 
su u iznosu od 13.221.831 kunu što je u odnosu na planirani iznos od 25.468.918 kuna izvršenje 
od 52% što je bolje od planiranog. 
 Najveći utjecaj na izvršenje poslovnih prihoda od 25% je izostanak priljeva od Pomoći 
iz inozemstva koji su ostvareni u iznosu od 3.844.860 kuna, što je u odnosu na planirani iznos 
od 48.496.505 kuna ostvarenje od 8%. S obzirom na dinamiku odvijanja projekta, za čiju su 
realizaciju i planirana nepovratna sredstva, nije bilo nit za očekivati da će se priljev sredstava 
od pomoći izvršavati linearno u odnosu na plan. 
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 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su u prvom polugodištu izvršeni u iznosu od 
157.024,00 kuna, što je 4% planiranog iznosa. Uzrok ovakvom izvršenju je izostanak dogovora 
s potencijalnim investitorima u prvom polugodištu. 
 Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2019. izvršeni su u iznosu od 15.181.686,00 
kuna što je 41% planirane veličine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u 
iznosu od 10.479.339,00 kuna što je 18% planiranog iznosa. Odstupanje od linearnog izvršenja 
planiranih veličina uzrokovano je dinamikom realizacije projekta koji su započeti sa sezonom 
građevinskih radova, te će većina rashoda biti u drugom polugodištu 2019. godine. 
 
 

- Ružica Ibrahimpašić, vanjska članica Odbora za financije i proračun 
 

Naglašava da su izvorni prihodi ostvareni u 50% iznosu i da se oni trebaju i namjenski 
trošiti. Također naglašava da se ne pazi na potrošnju i da je ostvaren manjak u iznosu preko 
4.000.000,000 kuna. 
 

- Jozo Bogdanović, član Odbora za financije i proračun 
 

Ističe da se kod planiranja Proračuna treba voditi računa o likvidnosti Proračuna, te 
da treba postojati financijska odgovornost.  

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

glasovanje da se Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Valpova za razdoblje od 01. siječnja 
do 30. lipnja 2019. godine uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 2, PROTIV 
- 2. 
 
TOČKA 4. PRIJEDLOG 4. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VALPOVA ZA  

2019. GODINU 
 

Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, obrazložio je prijedlog 4. 
izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova. 

Ove 4. Izmjene i dopune Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu predlažemo zbog 
potrebe da se uvrste pojedini projekti ili dijelovi projekata i programa koji nisu  bili predviđeni 
Proračunom za 2019. godinu i dosadašnjim izmjenama i dopunama.  

Planirani prihodi ostaju na istoj razini kako je bilo planirano prethodnim Izmjenama i 
dopunama te iznose 84.177.530,00 kuna, prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 
80.426.753 kune, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.750.777 
kuna. 

Planirani rashodi, isto tako, ostaju na već planiranoj razini od 96.534.530 kuna, no 
preraspodjelom planiranih rashoda iznose: rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 
38.249.580 kuna a rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 
58.284.950 kuna. 

Izmjene u računu financiranja nisu planirane ovim 4. Izmjenama i dopunama 
Proračuna Grada Valpova, a najznačajnija planirana povećanja rashoda predlažu se u okviru 
Upravnog odjela za komunalne i stambene djelatnosti i to Kapitalni projekt 05 - Opremanje 
društvenih domova, mrtvačnica i sl. povećava iznos za 110.000 kuna na ukupno 150.000 kuna; 
Kapitalnog projekta 11 – Energetska obnova javne zgrade NK Tomislav Šag, zbog potrebe 
izvođenja dodatnih radova rashodi se povećavaju za 204.000 kune na ukupno 870.000 kuna; 
Kapitalnog projekta 13 – Energetska obnova DVD-a Marjančaci gdje se zbog potrebe 
izvođenja dodatnih radova rashodi povećavaju za 161.000 kuna na ukupno 901.000 kuna; 
Kapitalnog projekta 21 – adaptacija odmarališta u Velom Lošinju gdje se zbog planiranog  
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izvođenja radova na vanjskoj stolariji povećavaju planiranih rashodi za 100.000 kuna na 
ukupno 200.000 kuna.  

Unutar Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti najveće povećanje je 
u okviru Aktivnosti 02 – Tekuće donacije udrugama u športu koja se odnosi na tekuće donacije 
Zajednici športskih udruga Grada Valpova. 

Planirani rashodi na ovoj aktivnosti povećavaju se za 150.000 kuna na iznos od 
1.250.000 kuna. 

Unutar Službe za financije i proračun najveće povećanje planirano je na Tekućem 
projektu 01 – Tekuće donacije Turističkoj zajednici Grada Valpova. Planirano povećanje 
rashoda od 150.000 kuna na ukupno 350.000 kuna. 
 
 

- Jozo Bogdanović, član Odbora za financije i proračun 
 

Naglašava kako se s lakoćom ušlo u projekte, a nema nikakve odgovornosti.  
 
 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na 
glasovanje da se 4. Izmjene i dopune Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu uputi 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 2, SUZDRŽAN - 2. 
 
 
TOČKA 5. PRIJEDLOZI: 
 

a) I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI NA 
PODRUČJU GRADA VALPOVA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE, 

b) ODLUKE O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POTPORAMA U 
POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA VALPOVA ZA RAZDOBLJE OD 
2018. DO 2020. GODINE. 

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

obrazložio je I. Izmjene i dopune Programa potpore u poljoprivredi na području Grada 
Valpova za razdoblje od 2018. do 2020. godine i Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o 
potporama u poljoprivredi na području Grada Valpova za razdoblje od 2018. do 2020. godine. 

Gradsko vijeće Grada Valpova na 14. sjednici održanoj 09. listopada 2018. godine 
donijelo je Program potpora u poljoprivredi na području Grada Valpova za razdoblje od 2018. 
do 2020. godine („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 8/18), uz prethodno dobiveno mišljenje 
Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti s Uredbom Komisije (EU) 
br. 1408/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 
potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru, KLASA: 400-01/18-02/11, URBROJ: 525-
07/0191-18-2, od 04. rujna 2018. godine. Na istoj sjednici donesena je i Odluka o potporama 
u poljoprivredi na području grada Valpova za razdoblje od 2018. do 2020. godine („Službeni 
glasnik grada Valpova“ br. 08/18) kao provedbeni akt. 
Donošenjem navedenih općih akata stekli su se svi preduvjeti za dodjelu potpora u 
poljoprivredi iz Proračuna Grada Valpova. 

Temeljem navedene dokumentacije, Gradonačelnik Grada Valpova dana 02. studenog 
2018. godine objavio je sljedeće pozive: 

1. Javni poziv za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima na području grada Valpova; 
2. Javni poziv za dodjelu potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim 

gospodarstvima na području Grada Valpova; 
3. Javni poziv za dodjelu potpora za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju na 

području Grada Valpova; 
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4. Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj povrtlarstva u zatvorenim/zaštićenim 
prostorima na području Grada Valpova; 

5. Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda 
na području Grada Valpova. 

Javni pozivi bili su otvoreni u razdoblju od 02. studenog do 02. prosinca 2018. godine. 
U navedenom razdoblju zaprimljeno je ukupno 10 zahtjeva te je Povjerenstvo za potpore u 
poljoprivredi na području grada Valpova nakon razmatranja svakog pojedinog zahtjeva 
utvrdilo da svi pristigli zahtjevi ispunjavaju propisane kriterije. 

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za potpore u poljoprivredi na području Grada 
Valpova, Gradonačelnik Grada Valpova dana 02. siječnja 2019. godine donio je Odluku o 
dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Valpova za 2018. godinu 
temeljem koje su odobrena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 53.056,08 kn. 

Temeljem gore navedene Odluke, Gradonačelnik Grada Valpova zaključio je sa svim 
korisnicima potpora u poljoprivredi ugovore kojima su regulirana sva daljnja međusobna 
prava i obveze. 

Nastavno na provedeni postupak dodjele potpora u poljoprivredi tijekom 2018. godine, 
a uvažavajući potrebe i mišljenja lokalnih poljoprivrednika Upravni odjel za gospodarstvo i 
društvene djelatnosti Grada Valpova izradio je nacrt I. Izmjena i dopuna Programa potpora u 
poljoprivredi na području Grada Valpova za razdoblje od 2018. do 2020. godine te nacrt 
Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o potporama u poljoprivredi na području Grada 
Valpova za razdoblje od 2018. do 2020. godine. 

Budući da je Program potpora u poljoprivredi dokument kojim se uređuju pitanja 
kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit 
građana i pravnih osoba na području Grada Valpova, proveden je postupak savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“ br. 25/13 i 85/18) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima 
donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09). 
U postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću predmetni nacrt općeg akata objavljen 
je na internetskim stranicama Grada Valpova www.valpovo.hr.  

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je u razdoblju od 21. lipnja do 22. 
srpnja 2019. godine i u tom razdoblju nije zaprimljena niti jedna primjedba, komentar ili 
prijedlog. 

Navedeni nacrt Izmjena i dopuna Programa obuhvaća sljedeće mjere potpora male 
vrijednosti koje će dodjeljivati Grad Valpovo u razdoblju od 2018. do 2020. godine:  
 

Mjera 1. Potpora mladim poljoprivrednicima 
Mjera 2. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima 
Mjera 3. Potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju 
Mjera 4. Potpora za razvoj povrtlarstva u zatvorenim/zaštićenim prostorima 
Mjera 5. Potpora za razvoj voćarstva i vinogradarstva 
Mjera 6. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda. 
 

Mjere potpora male vrijednosti pod oznakama 1., 2., 3., 4. i 5. su potpore male 
vrijednosti i dodjeljuju se sukladno pravilima Europske unije o pružanju državne potpore 
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. 
prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316 od 
21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013. o primjeni članka 107. i 108. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru 
(„Službeni list“ Europske unije L 51 od 22. veljače 2019. godine). 
 



-  7  - 
 
 

Mjera potpore male vrijednosti pod oznakom 6. je potpora male vrijednosti i dodjeljuje 
se sukladno pravilima Europske unije o pružanju državne potpore propisanim Uredbom 
Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. 

Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18) uređuju se pravila o državnim 
potporama te isti ujedno propisuje da mjere državne potpore moraju biti usklađene s propisima 
donesenim temeljem ovog Zakona i pravilima Europske unije o državnim potporama.  

Davatelji državnih potpora u smislu Zakona o poljoprivredi su središnja tijela državne 
uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja 
dodjeljuje državne potpore. Sredstva za državne potpore davatelji državnih potpora 
osiguravaju u svojem proračunu. 

Člankom 7. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju 
(„Narodne novine“ br. 72/17) propisano je da davatelj potpore male vrijednosti dostavlja 
Ministarstvu poljoprivrede prijedlog potpore male vrijednosti radi dobivanja mišljenja o 
usklađenosti sadržaja prijedloga s Uredbom de minimis. 

Nastavno na navedeno, a sukladno članku 7. stavku 1. i 2. Pravilnika o državnim 
potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju, nacrt I. Izmjena i dopuna Programa 
potpora u poljoprivredi na području Grada Valpova za razdoblje od 2018. do 2020. godine 
dostavljen je Ministarstvu poljoprivrede na prethodnu suglasnost.  

Dana 19. rujna 2019. godine zaprimljeno je Mišljenje Ministarstva poljoprivrede o 
usklađenosti potpore male vrijednosti za I. Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi 
na području grada Valpova za razdoblje od 2018. do 2020. godine, KLASA: 404-01/19-01/91, 
URBROJ: 525-08/0245-19-3. 

U točki I. navedenog Mišljenja utvrđeno je da Izmjene i dopune Programa ispunjavaju 
sve uvjete iz Uredbe Komisije (EU) broj 1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni 
članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u 
poljoprivrednom sektoru („Službeni list“ Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) 
i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013. 
o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju europske unije na potpore de minimis 
u poljoprivrednom sektoru. 

U točki II. navedenog Mišljenja utvrđeno je da se u svemu ostalom potrebno pridržavati 
Mišljenja Ministarstva od 04. rujna 2018. godine, KLASA: 400-01/18-02/11, URBROJ: 525-
07/0191-18-2. 
Postupak dodjele potpora male vrijednosti pokreće se i provodi putem javnog poziva kojeg 
objavljuje Gradonačelnik Grada Valpova. Podnesene zahtjeve obrađuje Povjerenstvo za 
potpore u poljoprivredi na području Grada Valpova te utvrđuje prijedlog za dodjelu potpora, 
na temelju kojega se s korisnikom potpore zaključuje ugovor kojim se reguliraju međusobna 
prava i obveze. 
 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na 
glasovanje da se I. Izmjene i dopune Programa potpore u poljoprivredi na području Grada 
Valpova za razdoblje od 2018. do 2020. godine i Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o 
potporama u poljoprivredi na području Grada Valpova za razdoblje od 2018. do 2020. godine 
uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 4. 
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TOČKA 6. PRIJEDLOG ODLUKE O NOVČANOJ NAKNADI RODITELJIMA DJECE S  
                  PODRUČJA GRADA VALPOVA KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA UPIS U             
                  DJEČJI VRTIĆ ILI JASLICE A NISU MOGLA BITI UPISANA ZBOG  
                  POPUNJENOSTI KAPACITETA     
 

Marko Vuksanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, 
obrazložio je Prijedlog Odluke o novčanoj naknadi roditeljima djece s područja Grada Valpova 
koja su ostvarila pravo na upis u dječji vrtić ili jaslice a nisu mogla biti upisano zbog 
popunjenosti kapaciteta. 

Predmetnom Odlukom propisano je da pravo na novčanu naknadu ostvaruju roditelji 
koji su hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Valpova, koji su oboje zaposleni 
te čija djeca su ostvarila pravo na upis u dječji vrtić ili jaslice a nisu mogla biti upisana zbog 
popunjenosti kapaciteta. 

Predložena novčana naknada iznosi 500,00 kuna mjesečno po djetetu u pedagoškoj 
godini 2019./2020., a sredstva za istu će se osigurati u Proračunu Grada Valpova za 2019. i 
2020. godinu. 

Predmetna Odluka ima za cilj olakšati roditeljima plaćanje troškova čuvanja djece koja 
nisu moga biti upisana u dječji vrtić ili jaslice, što predstavlja nastavak provedbe odgovorne 
demografske politike Grada Valpova. 
 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na 
glasovanje da se prijedlog Odluke o novčanoj naknadi roditeljima djece s područja Grada 
Valpova koja su ostvarila pravo na upis u dječji vrtić ili jaslice a nisu mogla biti upisna zbog 
popunjenosti kapaciteta Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 4. 
 
 
TOČKA 8. PITANJA I PRIJEDLOZI 
 
   
 Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik zaključuje rad sjednice Odbora 
za financije i proračun u 16,30 sati. 
 
 
 
    Zapisničar             Predsjednik Odbora za financije i proračun 
 
Zvonko Kajunić       Željko Varžić 

 
 


