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IZVJEŠĆE 
 

o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Valpova 
za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine 

 
 Na temelju članka 16. Statuta Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 8/01, 
2/06, 4/09, 2/136, 7/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 1/18 i 3/19) Gradsko vijeće Grada Valpova 
na 20. sjednici, održanoj 27. prosinca 2018. godine donijelo je Program rada Gradskog vijeća 
Grada Valpova za 2019. godinu. Doneseni Program rada je bio orijentacijski, a upotpunjavao 
se ovisno o potrebi. 
 

 Programom je planirano da Gradsko vijeće u 2019. godini raspravlja, razmatra i 
odlučuje o različitim temama u okviru svog samoupravnog djelokruga. 
 

 U navedenom periodu Gradsko vijeće održalo je 10 redovnih sjednica i 06. prosinca 
2019. godine svečanu sjednicu, povodom Dana Grada, na kojoj su dodijeljena javna priznanja 
Grada Valpova za 2019. godinu. 
 

 Iz analize realizacije Programa rada za navedeno razdoblje vidljivo je kako je Gradsko 
vijeće raspravljalo, razmatralo i odlučivalo o temama iz planiranog Programa rada, dok je 
dobar dio tema o kojima se također odlučivalo naknadno uvršten u dnevni red, ovisno o 
potrebama. 
 

 Tako je, sveukupno gledano, uzimajući u obzir i one teme koje nisu bile planirane 
Programom rada, donijelo: Odluku o komunalnom doprinosu, Odluku o komunalnoj naknadi, 
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade na području Grada Valpova, Odluku o mjerama 
za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, 
Izmjene pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa vrtića i jaslica u 
Dječjem vrtiću „Maza“ Valpovo, Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po 
smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj, Odluku o donošenju Izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja poslovno-stambene zone u ulici J. J. Strossmayera u 
Valpovu, Odluku o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Harkanovci za 
provedbu ulaganja na području Grada Valpova za projekt „Obnova Društvenog i vatrogasnog 
doma Harkanovci“, Odluku o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Valpova, 
Statutarnu odluku o Izmjenama Statuta Grada Valpova, Odluku o određivanju koeficijenata za 
obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Valpova, Odluku o 
sufinanciranju troškova boravka djece s područja Grada Valpova u jaslicama i dječjim 
vrtićima drugih jedinica lokalne samouprave, Odluku o provođenju postupka stavljanja izvan  
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snage Detaljnog plana uređenja poslovno-stambene zone u ulici Matije Gupca u Valpovu, 
Program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Valpova za razdoblje od 2019. 
do 2020. godine, Odluku o donošenju I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog 
naselja „Okrugljača“ Valpovo, Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Grada Valpova, Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Valpova, Odluku o komunalnom redu, Odluku o agrotehničkim mjerama za uređivanje 
i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Valpova, Odluku o pokretanju Projekta 
razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje gradova/općina Belišće, Bizovac, 
Petrijevci i Valpovo (PRŠI Osijek B), Odluku o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 
poslovno-stambene zone u ulici Matije Gupca u Valpovu, Odluku o raspisivanju Javnog 
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Grada Valpova, Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Valpova, Izmjene i dopune Programa potpora u poljoprivredi na 
području Grada Valpova za razdoblje od 2018. – 2020. godine, Odluku o I. Izmjenama i 
dopunama Odluke o potporama u poljoprivredi na području Grada Valpova za razdoblje od 
2018.-2020. godine, Odluku 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, Odluku o subvencioniranju kamatne stope korisnicima kredita s 
područja Grada Valpova u kreditnoj liniji Zagrebačke banke d.d. za kreditiranje sjetve i 
stočarske proizvodnje, Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Valpova. 
 

 Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o raspoređivanju sredstva za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Valpova za 2020. godinu, Program javnih 
potreba u kulturi, sportu, tehničkog kulturi, predškolskom odgoju i iz područja socijalne i 
zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, te drugih područja od interesa za opće dobro 
Grada Valpova za 2020. godinu. 
 

 Gradsko vijeće je u 2019. godini raspravljalo i o stanju zaštite od požara na području 
Grada Valpova, Analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Valpova, Plan 
razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Valpova za 2019. godinu, Provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara za područje Grada Valpova za 2019. godinu.  
 

 Tijekom 2019. godine Gradsko vijeće razmatralo je i tromjesečna izvršenja Proračuna 
Grada Valpova za tekuću godinu, četiri Izmjene i dopune Proračuna Grada Valpova za 2019. 
godinu, Odluke o kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju Grada Valpova u 2019. godini, 
Odluku o rashodovanju nefinancijske imovine, Odluku o pokriću manjka iz 2018. godine u 2. 
Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu, te projekcijama za 2020. i 2021. 
godinu, te je u mjesecu prosincu donijelo Proračun Grada Valpova za 2020. godinu i projekcije 
za 2021. i 2022. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Valpova za 2020. godinu i 
Plan razvojnih programa Proračuna Grada Valpova za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 
2022. godinu, Odluku o pokriću manjka iz 2019. godine u Proračunu Grada Valpova za 2020. 
godinu, te projekcijama za 2021. i 2022. godinu. 
 

 Iz analize realizacije Programa rada Gradskog vijeća za 2019. godinu i usporedbe sa 
stvarnim stanjem donesenih akata, vidljivo je kako je Gradsko vijeće svojim raspravljanjem, 
razmatranjem i odlučivanjem realiziralo planirani Program rada u cijelosti. 
 

  
 

        Predsjednik Gradskog vijeća: 
 

            Dejan Pisačić, prof., v. r. 


