
Z A P I S N I K 
 
 29. sjednice Odbora za financije i proračun (telefonske i elektroničke), održane 25. 
studenoga 2020. godine, u vremenu od 13,00 do 14,00 sati. 
 

Poziv s točkama dnevnog reda i materijalima za sjednicu je dostavljen svim članovima 
Odbora: Željku Varžiću, Ivani Bagarić, Jozi Bogdanoviću, Zoranu Pavoševiću, Igoru 
Uranjeku, Ružici Ibrahimpašić, Nevenki Majdenić i Ivici Galičiću, putem elektroničke pošte 
(oni koji primaju materijale za sjednice Odbora za financije i proračun na takav način) i 
osobnom dostavom pisanih materijala. 
 29. sjednica Odbora za financije i proračun bila je zakazana za 28. listopada 2020. 
godine, ali je zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19 bila 
odgođena, a dana 23. studenoga 2020. godine dostavljena je obavijest o održavanju odgođene 
29. sjednice Odbora za financije i proračun za dan 25. studenoga 2020. godine. 

U obavijesti za održavanje odgođene 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova, 
obzirom na situaciju uzrokovanu virusom COVID-19 i zabranom javnog okupljanja Odlukom 
Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske, dato je uputstvo na koji način vijećnici mogu 
postavljati pitanja i na koji način će glasovati. 
 Članovi Odbora za financije i proračun su mogli postavljati pitanja do početka sjednice 
odnosno glasovanja, dakle do 13,00 sati na službene mailove Urbanizam d.o.o. Valpovo i  
pročelnike Upravnih tijela. 
 

Glasovanje po točkama dnevnog reda 29. sjednice Odbora za financije i proračun 
započelo je u 13,00 sati. 

 
Nakon provedenog glasovanja, vijećnici su usvojili jednoglasno (5 glasova ZA) ovaj 

 
 

d n e v n i   r e d 

 

 

1. Usvajanje zapisnika 28. sjednice Odbora za financije i proračun; 
 

2. Operativni program radova na održavanju pješačkih površina, gradskih i   
    nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2020./2021. godine; 
 
    Izvjestitelj: Siniša Peterlić 

 
3. Izvješće o izvršenju Proračuna i financijski izvještaji za razdoblje siječanj-rujan  
    za 2020. godinu; 

 
     Izvjestitelj: Oliver Vazdar 

 
4.  Informacija o prijedlogu Odluke o kontroli razmnožavanja pasa i mačaka na  
     Području Grada Valpova; 
 
    Izvjestitelj: Goran Šimić 

 
5. Pitanja i prijedlozi;  
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Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

Nakon toga prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu. 
 
 
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 28. SJEDNICE ODBORA ZA FINANCIJE I  
                  PRORAČUN 
 
 Predsjednik konstatira, nakon izjašnjavanja članova Odbora za financije i proračun da 
je Zapisnik 28. sjednice usvojen sa 5 glasova ZA. 
 
 
TOČKA 2. OPERATIVNI PROGRAM RADOVA NA ODRŽAVANJU PJEŠAČKIH POVRŠINA,  
                  GRADSKIH I NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU 2020./2021.  
                  GODINE 

 
 
Nakon izjašnjavanja članova Odbora, predsjednik Odbora konstatira da je glasovanje 

za Operativni program radova na održavanju pješačkih površina, gradskih i nerazvrstanih 
cesta u zimskom razdoblju 2020./2021. godine provedeno na slijedeći način – ZA – 5. 

 

 
TOČKA 3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA  
                 RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN ZA 2020. GODINU    
 
 

Nakon izjašnjavanja članova Odbora, predsjednik Odbora konstatira da je glasovanje 
za Izvješće o izvršenju Proračuna i financijski izvještaji za razdoblje siječanj-rujan za 2020. 
godinu provedeno na slijedeći način – ZA – 2, PROTIV - 3. 
 
 
TOČKA 4. INFORMACIJA O PRIJEDLOGU ODLUKE O KONTROLI RAZMNOŽAVANJA  
                  PASA I MAČAKA NA PODRUČJU GRADA VALPOVA   
 
 

Nakon izjašnjavanja članova Odbora, predsjednik Odbora konstatira da je glasovanje 
za Informaciju o prijedlogu Odluke o kontroli razmnožavanja pasa i mačaka na području 
Grada Valpova provedeno na sljedeći način – ZA – 2, SUZDRŽAN - 3. 
 

TOČKA 5. PITANJA I PRIJEDLOZI 
 
   
 Budući da nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik zaključuje rad sjednice Odbora za 
financije i proračun u 14,00 sati. 
 
 
 
    Zapisničar             Predsjednik Odbora za financije i proračun 
 
Zvonko Kajunić       Željko Varžić 


