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Z A P I S N IK 

 

7. sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova, održane 09. studenoga 2021. 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: Igor Uranjek, Jelena Ivanišić, Stela Horvat, 

Marijan Mandić, Josip Medved, Siniša Galovac, Valentina Škorvaga, Tomislav Čamagajevac, 

Željko Varžić,  Alenko Bajer, Filip Ivanović, Dalibor Bošnjaković i  Bruno Čačić. 

 

Ne nazočni vijećnici: Dinko Župan i Petra Hibler Fuderer. 

 

Ostali nazočni: Matko Šutalo, gradonačelnik, Marko Barišić, zamjenik 

gradonačelnika, Zvonko Barišić, tajnik Grada, Marko Vuksanić, pročelnik Upravnog odjela 

za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i 

proračun, Vanja Miličević, direktor VPC, Mirko Martinčević, djelatnik Upravnog odjela za 

komunalne i stambene djelatnosti, Iva Matić, direktorica tvrtke Dvorac d.o.o. Valpovo, 

Zdravko Jugović, predstavnik tvrtke Urbanizam d.o.o. Valpovo, Dalibor Košutić, ravnatelj OŠ 

Matije Petra Katančića Valpovo, Ivan Lenard, pedagog u OŠ Ladimirevci, Svjetlana Kalpić, 

ravnateljica Srednje škole Valpovo, Milutin Narančić, Damir Medved, Davor Runje, direktor 

HRV, Lidija Aničić, novinarka Glasa Slavonije, Vladimir Vazdar, novinar Valpovštine info. 

  

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

 

 Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Igor Uranjek, pozdravio sve nazočne, 

utvrđuje da je nazočno 12 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 (12 glasova ZA) ovaj 

 

d n e v n i   r e d 

 

 1. Usvajanje zapisnika 5. i 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova. 

2. Aktualni sat. 

3. Izvješće o radu Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za razdoblje siječanj- 

    lipanj 2021. godine. 

4. Informacija o radu škola u šk. god. 2020./2021. OŠ Matije Petra Katančića 

    Valpovo, OŠ Ladimirevci i Srednje škole Valpovo, te o upisu učenika u šk. god. 

    2021./2022. godinu. 
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  5. Izvješće o radu Valpovačkog poduzetničkog centra d.o.o. Valpovo za 2020. godinu  

      i Plan rada za 2021. godinu. 

  6. Operativni Program radova na održavanju pješačkih površina, gradskih i 

       nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2021./2022. godine. 

  7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Valpova za 2020. godinu. 

  8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.  

      godinu. 

  9. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.  

      godinu. 

10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2021. godinu. 

11. Prijedlozi: 

      a) Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada 

         Valpova, 

        b) Odluke o izmjenama Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

            uređenja Grada Valpova i stavljanju izvan snage Detaljnih planova uređenja na 

            području Grada Valpova. 
12. Prijedlozi:  

      a) Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere tvrtke HARBURG-FREUDENBERGER 

          BELIŠĆE d.o.o. za kupovinu nekretnina u vlasništvu Grada Valpova, 

      b) Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere tvrtke HARBURG-FREUDENBERGER 

          BELIŠĆE d.o.o. za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu 

          Grada Valpova. 
13. Prijedlog Plana djelovanja Grada Valpova u području prirodnih nepogoda za  

      2022. godinu. 

14. Prijedlog Pravilnika o Izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima sudjelovanja  

      roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Maza 

      Valpovo. 

15. Prijedlog Pravilnika o službenoj odori, obući, opremi, službenoj oznaci i iskaznici 

      komunalnih redara. 

16. Prijedlog kandidata za direktora Valpovačkog poduzetničkog centra d.o.o. 

      Valpovo. 

17. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu  

      potrošača. 

18. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i  

      pritužbe. 

19. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Odbora za određivanje imena ulica,  

      trgova i spomenika na području Grada Valpova. 

20. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Gradskog savjeta za uređenje  

      prostora i zaštitu okoliša. 

21. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za kulturne  

      djelatnosti „Ante Evetović - Miroljub“ Valpovo. 

22. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o podjeli ustanove Narodno sveučilište „Ivan  

      Meštrović“ Valpovo s.p.o. na trgovačko društvo i ustanovu. 

23. Pitanja i prijedlozi. 

 
Nakon toga prelazi se na rad prema usvojenom dnevnom redu. 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 5. I 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA  

      GRADA VALPOVA 

 
Predsjednik konstatira, nakon izjašnjavanja članova Gradskog vijeća da su zapisnici 

5. i 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Valpova  jednoglasno usvojeni (12 glasova ZA). 
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TOČKA 2. AKTUALNI SAT 

 

PITANJA VIJEĆNIKA 

 

Siniša Galovac 

- imam dva pitanja, 31. listopada ove godine bilo je točno 30 godina od prvih civilnih žrtava 

stradalih u Domovinskom ratu na području Valpovštine među kojima je bilo i djece. Osim 

spomen obilježja stradalim hrvatskim braniteljima za stradale civile nemamo nikakvo 

obilježje, zato molim prije svega vas gradonačelniče i kolegice i kolege vijećnike da podržite 

inicijativu o postavljanju spomen ploče ili sličnog obilježja u kojem obliku i gdje će biti 

postavljeno tj. samoj lokaciji predlažem raspravu na tu temu na nekoj od budućih sjednica 

Gradskog vijeća, i zanima me da li je to izvedivo?, i  drugo pitanje, da li će Grad ove godine 

dodjeljivati Božićnice umirovljenicima, i ako hoće u kojem iznosu će to biti? 

 

Bruno Čačić 

- imam dva pitanja, prvo pitanje je za pročelnika Šimića, ako njega nema može i 

gradonačelnik, a može odgovor i u pisanom obliku, o ovom pitanju smo već raspravljali, radi 

se o ulici M. Gupca, obnova od groblja s lijeve strane prema Mirnim krovovima, bila je 

peticija, gradonačelnik se očitovao, očitovala se Gradska uprava, i došlo je do toga da se 

stalo, nekima riješeno, nekima nije, pa me zanima zašto je stalo, problem je u tome što je to 

raskopano, blato je, neki ljudi tamo obavljaju poslovnu djelatnost, oni su čak rekli da su 

spremni sufinancirati jedan dio, da im se to vrati u prvobitno stanje, do danas nisu dobili 

odgovor, blato je i dalje, ja smatram da se to može riješiti. Drugo pitanje je vezano za 

zbrinjavanje kućnih ljubimaca i napuštenih, Grad ima ugovor sa firmom Vetam iz Bilja, mene 

zanima koliko Vetam trenutno brine o napuštenim ljubimcima Grada Valpova, ima dosta tih 

nezbrinutih pasa koji su na području našega Grada i na privatnim inicijativama onih koji se 

brinu o njima, a nemaju nikakvu naknadu, a na prošloj sjednici je bilo rečeno da Grad odvaja 

određena sredstva toj firmi, pa me zanima kolika su ta sredstva? 

 

Filip Ivanović 

- imam dva pitanja za gradonačelnika, prvo pitanje je praktički isto kao i vijećnika Galovca,  

odnosi se na polaganje vijenaca i paljenje svijeća za blagdan Svih svetih, na upozorenje 

građana, vjerujem da nije bila namjerna greška ili praksa do sada, položeni su vijenci i 

zapaljene svijeće u čast svim poginulim braniteljima iz Domovinskog rata, čime se naravno 

apsolutno slažem, to su bili ljudi koji su dali ono najviše što su mogli dati, svoj život za 

domovinu, ali s pitanjem sam htio potaknuti i na razmišljanje, da se prilikom takvih događaja 

prisjetimo i svih civilnih žrtava u Domovinskom ratu kojih je na žalost bilo i na području 

našega grada, nadam se da ćete ovaj prijedlog uzeti u obzir prilikom budućih sličnih 

događaja, ako čete ga uzeti u obzir pitanje sada hoće li se počast i spomen odavati na istom 

mjestu gdje se nalazi i spomen obilježje braniteljima ili će se napraviti neko novo spomen 

obilježje, to je sad već pitanje za neku širu raspravu, ali smatram da bi veliki korak za 

početak bio i sam spomenik prisjećanja civilnih žrtava u Domovinskom ratu na području 

našega grada. Drugo pitanje je vezano za UŠR Amur Ladimirevci, od kada je izmještena 

2018. godine udruga nema svoje prostore, nije se pronašao neki adekvatan zamjenski prostor, 

smatram da to nije u redu i da su ribići iz UŠR Amur uistinu zaslužili jedne pristojne 

prostorije ili ribički dom zbog svojih uspjeha koje su postigli tijekom svih ovih godina od 

lokalne, županijske pa čak i državne razine. Također me zanima u kojoj je fazi obećana 

energetska obnova zgrade NK Slavonac Ladimirevci, a upozorio bi i na jedno Pismo namjere 

koje je poslala Ladimirevačka udruga mladih u vezi spajanja prostorija, nadam se da će se 

nešto poduzeti u vezi ovih pitanja? 
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Željko Varžić 

- imam dva pitanja, prvo pitanje je već bilo postavljeno mislim na prošloj sjednici, a odnosi se 

na javni prijenos sjednica Gradskog vijeća, odluku je Gradsko vijeće donijelo u mjesecu 

rujnu 2020. godine, a još uvijek se nije provela, pa postavljam pitanje predsjedniku ili tajniku 

grada zašto se to nije provelo do sada, kako vidimo u Proračunu dosta sredstava je izdvojeno 

za informatizaciju i opremu, znači novca za taj dio smo imali, pa je moje pitanje ovaj puta u 

tom smjeru. Drugo pitanje je za pročelnika Vuksanića, vezano za poljoprivredu, otresnice, 

svake godine smo radili za nekih 500.000 kn, to je namjenski novac iz poljoprivrede, pa me 

zanima ove godine da li smo odradili koju otresnicu, gdje i otprilike koliko to košta? 

 

Dalibor Bošnjaković 

- imam jedno pitanje, odnosno jednu primjedbu, dešava se po drugi puta od kada sam 

postavio pitanje kao vijećnik na aktualnom satu u 6 mj., ponovio sam ga i u 9 mj., međutim 

materijal koji sam tražio pisanim putem nisam dobio, pa ne znam da li postoji nekakav 

razlog, zašto odgovor koji sam postavio nisam dobio, odnosno tražio sam u ovom slučaju 

podatak o obvezama Grada Valpova sa 30. 09., s obzirom da je za 9 mjeseci prošla obveza 

predaje financijskog izvještaja, također bližimo se polovici 11-tog mjeseca niti jedan 

financijski izvještaj, niti jedno izvješće o izvršenju proračuna za tekuću godinu ovo vijeće nije 

vidjelo počevši od 6 mj., a rok za polugodišnji izvještaj za ovu godinu je bio 10. 07. predaja u 

Finu, ja mislim da se tu ne mora nešto dorađivati ili novo raditi, to je predano i to je 

završeno, pa me zanima kada ćemo imati polugodišnji izvještaj, jer je rečeno da ćemo ga 

imati uskoro, imamo u 11. mj. samo Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, ja molim da mi 

se dostave podaci koje sam tražio, također molim i odgovor na ovo pitanje? 

 

ODGOVORI GRADONAČELNIKA 

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

 

- odgovori na pitanja vijećnika Siniše Galovca, podržavam apsolutno inicijativu vijećnika 

Galovca, da se civilnim žrtvama iz Domovinskog rata podigne nekakvo spomen obilježje u 

našem gradu, također i prijedlog da se razmotri na idućim sjednicama Gradskog vijeća gdje 

bi to moglo biti, i na koji način, kako bi izgledao, a u tom slučaju svakako će se i obilježavati 

u svim onim prigodama i sjećati ćemo se civilnih žrtava koji su poginuli u Domovinskom ratu. 

Odmah odgovor vijećniku Ivanoviću na ovo postavljeno pitanje, u svakom slučaju podržavam 

inicijativu, vjerujem da ju podržavaju i naši vijećnici, svakako je to pitanje naravno i za 

proračun, moramo vidjeti i staviti sredstva u proračun za 2022. godinu, vjerujem da to 

možemo realizirati već u narednoj godini. Kao i do sada Grad Valpovo će naravno isplaćivati 

Božićnice umirovljenicima, ove godine isplatili smo Uskrsnice u iznosu od 250,00 kn 

umirovljenicima koji imaju primanja manja od 1.500 kn, vjerujem da ćemo tako ići i sa 

Božićnicama, javni poziv će biti uskoro objavljen, i umirovljenicima koji zadovoljavaju te 

kriterije bit će isplaćena Božićnica u iznosu od 250,00 kn. 

- odgovori na pitanja vijećnika Brune Čačića, vezano za ulicu M. Gupca, imamu tu 

inicijativu, radimo na tome, koliko mi je poznato da smo već narudžbenicu napravili, da će 

radovi čim vrijeme bude dozvoljavalo biti izvedeni na kolnim prilazima u onom dijelu M. 

Gupca u kojem nisu izvedeni do sada, iako sam to rekao na prošloj sjednici da to nije ušlo u 

onaj projekt izgradnje biciklističkih staza, već će to Grad Valpovo platiti vlastitim sredstvima. 

Tvrtka Vetam, Grad Valpovo s njima ima potpisan ugovor, ne možemo govoriti o nekoj 

konkretnoj brojci na godišnjoj razini, oni naplaćuju po izlasku i po intervenciji, o točnim 

iznosima ne mogu vam sada govoriti, pročelnika danas nema, pa će vam dostaviti odgovor na 

pitanje pisanim putem. 

- odgovori na pitanja vijećnika Filipa Ivanovića, vezano za prostor udruge Amur Ladimirevci, 

kao što znate imamo nekoliko udruga i u Gradu Valpovu i u ostalim prigradskim naseljima 

koji na žalost nemaju svoje prostorije, razlog tome je što Grad Valpovo nema na 

raspolaganju u svom vlasništvu prostore koje bi ponudio, odnosno dao u zakup putem 
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natječaja što je naša zakonska obveza udrugama koje djeluju na prostoru Grada Valpova. U 

svakom slučaju vjerujem da će oni naći svoj prostor u novom Domu F. Šovagovića, koji smo 

prijavili projekt na natječaj na mjeru 7.4.1., vjerujem da ćemo tijekom iduće godine, ako ne 

već i ove dobiti rezultate natječaja, vjerujem da će to uspješno završiti, da će sve udruge koje 

djeluju u Ladimirevcima imati svoj adekvatan prostor za rad. Tijekom ove godine u nekoliko 

navrata smo pomogli udruzi Amor Ladimirevci, vjerujem da ste upoznati s tim, počevši od one 

pumpe za prepumpavanje vode u onom malom ribnjaku u središtu Ladimirevaca, pa do nekih 

drugih stvari koje smo dogovarali direktno sa upravom udruge i sa predsjednikom, tako da 

vjerujem da su zadovoljni s dosadašnjim odnosom i Gradske uprave prema udruzi Amor 

Ladimirevci. Vezano za energetsku obnovu NK Slavonac, već ide četvrta godina da nije 

raspisan natječaj za energetsku obnovu, ali čim bude prijavit ćemo ne samo energetsku 

obnovu zgrade NK Slavonac nego i ostalih zgrada u našem vlasništvu koje do sada nismo 

prijavili na natječaj energetske obnove. Dobili smo inicijativu Ladimirevačke udruge mladih, 

prijedlog za uvrštenje u proračun, vjerujem da ćemo to obuhvatiti u ovom komunalnom 

programu našeg Upravnog odjela za komunalne i stambene djelatnosti, ne radi se o nekom 

velikom zahvatu, radi se o našoj zgradi koja je u vlasništvu Grada Valpova, pa vjerujem da to 

neće biti problem realizirati u idućoj godini. 

- odgovori na pitanja vijećnika Željka Varžića, prvo pitanje je za tajnika, a drugo je vezano za 

otresnice, pa bi mogao gosp. Martinčević odgovoriti na njega, budući je Upravni odjel za 

komunalne i stambene djelatnosti provodio te radove. 

- odgovor na pitanja vijećnika Dalibora Bošnjakovića, moram razgovarati s pročelnikom, 

dobit ćete ovo što ste tražili pisanim putem, a vjerujem da Izvještaj o izvršenju proračuna i 

ostali podaci da su javno dostupni pa ih možete dobiti i tim putem. 

 

Zvonko Barišić 

- odgovor na pitanja vijećnika Željka Varžića, vezano za javni prijenos sjednica Gradskog 

vijeća, pa kada budemo sve tehničke preduvjete ispoštovali, i osigurali sredstva u Proračunu, 

onda ćemo moći osigurati online prijenos sjednica. 

 

Mirko Martinčević 

 - odgovor na pitanja vijećnika Željka Varžića, vezano za otresnice, otprilike smo napravili 7 

otresnica ove godine, točno koliki je iznos mogu odgovoriti pisanim putem kada to sve 

saberemo, i točno na kojim pozicijama, nije još završeno, vidjet ćemo koliko još imamo novca, 

do kraja godine ćemo vidjeti koliko ćemo ih još napraviti. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje raspravu, budući da nije više bilo pitanja. 

 

TOČKA 3. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA 

      GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2021. GODINE 

 

Matko Šutalo - ukratko je obrazložio predmetni materijal.  

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Filip Ivanović, Matko Šutalo i 

Igor Uranjek. 

 

Predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili (8 glasova ZA, 3 glasa PROTIV, 1 glasom SUZDRŽANIM) ovu točku 

dnevnog reda. 
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TOČKA 4. INFORMACIJA O RADU ŠKOLA U ŠK. GOD. 2020./2021. OŠ MATIJE  

      PETRA KATANČIĆA VALPOVO, OŠ LADIMIREVCI I SREDNJE ŠKOLE 

      VALPOVO, TE O UPISU UČENIKA U ŠK. GOD. 2021./2022. GODINU 

 

Dalibor Košutić, Ivan Lenard i Svjetlana Kalpić - ukratko su obrazložili predmetne 

materijale. 

 

Vijećnik Tomislav Čamagajevac je došao na sjednicu, pa je sada na sjednici nazočno 

13 vijećnika. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali: Bruno Čačić, Dalibor 

Košutić, Željko Varžić, Matko Šutalo, Josip Medved, Svjetlana Kalpić, Igor Uranjek i Filip 

Ivanović. 

 

Predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili jednoglasno (13 glasova ZA) ovu točku dnevnog reda. 

 

TOČKA 5. IZVJEŠĆE O RADU VALPOVAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA D.O.O. 

        VALPOVO ZA 2020. GODINU I PLAN RADA ZA 2021. GODINU 

 
Vanja Miličević - ukratko je obrazložio predmetni materijal.  

 

Josip Medved - Odbor za financije i proračun je na svojoj 4. sjednici, održanoj 08. 

studenoga 2021. godine razmatrao predmetno izvješće, te ga usvojilo jednoglasno (4 glasa 

ZA). 

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

zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili (9 

glasova ZA, 4 glasa SUZDRŽANA) ovu točku dnevnog reda. 

 

TOČKA 6. OPERATIVNI PROGRAM RADOVA NA ODRŽAVANJU PJEŠAČKIH 

      POVRŠINA, GRADSKIH I NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM  

      RAZDOBLJU 2021./2022. GODINE 

 

Zdravko Jugović - ukratko je obrazložio predmetni materijal.  

 

Josip Medved - Odbor za financije i proračun je na svojoj 4. sjednici, održanoj 08. 

studenoga 2021. godine razmatrao predmetni program, te ga usvojilo jednoglasno (4 glasa 

ZA). 

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

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

jednoglasno (13 glasova ZA) ovu točku dnevnog reda. 

 

TOČKA 7. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VALPOVA  

      ZA 2020. GODINU 

 

Oliver Vazdar - ukratko je obrazložio predmetni materijal.  

 

Josip Medved - Odbor za financije i proračun je na svojoj 4. sjednici, održanoj 08. 

studenoga 2021. godine razmatrao predmetni izvještaj, te ga usvojilo jednoglasno (4 glasa 

ZA). 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali: Dalibor Bošnjaković, Matko 

Šutalo, Željko Varžić, Oliver Vazdar, Filip Ivanović, Marko Barišić i Igor Uranjek. 
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Predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili (8 glasova ZA, 5 glasova PROTIV) ovu točku dnevnog reda. 

 

TOČKA 8. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

        INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 

 

Mirko Martinčević - ukratko je obrazložio predmetni materijal.  

 

Josip Medved - Odbor za financije i proračun je na svojoj 4. sjednici, održanoj 08. 

studenoga 2021. godine razmatrao predmetno izvješće, te ga usvojilo jednoglasno (4 glasa 

ZA). 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi je sudjelovao Željko Varžić. 

 

Predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili (8 glasova ZA, 5 glasova SUZDRŽANIH) ovu točku dnevnog reda. 

 

TOČKA 9. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE 

        INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU  

 

Mirko Martinčević - ukratko je obrazložio predmetni materijal.  

 

Josip Medved - Odbor za financije i proračun je na svojoj 4. sjednici, održanoj 08. 

studenoga 2021. godine razmatrao predmetno izvješće, te ga usvojilo jednoglasno (4 glasa 

ZA). 

 

Predsjednik zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili (8 glasova ZA, 5 glasova SUZDRŽANIH) ovu točku dnevnog reda. 

 

TOČKA 10. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VALPOVA 

          ZA 2021. GODINU 

 

Oliver Vazdar - ukratko je obrazložio predmetni materijal.  

 

Josip Medved - Odbor za financije i proračun je na svojoj 4. sjednici, održanoj 08. 

studenoga 2021. godine razmatrao predmetni prijedlog, te ga usvojilo jednoglasno (4 glasa 

ZA). 

 

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

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

jednoglasno (13 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 11. PRIJEDLOZI: 

A) ODLUKE O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA 

UREĐENJA GRADA VALPOVA, 

B) ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA I STAVLJANJU 

IZVAN SNAGE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA NA PODRUČJU 

GRADA VALPOVA 

 

Marko Vuksanić - ukratko je obrazložio predmetni materijal.  

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali: Igor Uranjek, Marko 

Vuksanić i Matko Šutalo. 
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 Predsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili prijedloge: 

a) Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada     

    Valpova, 

    jednoglasno (13 glasova ZA), 

  b) Odluke o izmjenama Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

      uređenja Grada Valpova i stavljanju izvan snage Detaljnih planova uređenja na 

      području Grada Valpova 

    jednoglasno (13 glasova ZA). 

 

TOČKA 12. PRIJEDLOZI: 

A) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PISMA NAMJERE TVRTKE HARBURG- 

FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O. ZA KUPOVINU NEKRETNINA U 

VLASNIŠTVU GRADA VALPOVA, 

B) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PISMA NAMJERE TVRTKE HARBURG- 

FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O. ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA 

NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA VALPOVA 

 

Marko Vuksanić - ukratko je obrazložio predmetni materijal.  

 

Josip Medved - Odbor za financije i proračun je na svojoj 4. sjednici, održanoj 08. 

studenoga 2021. godine razmatrao predmetne prijedloge te ih usvojilo jednoglasno (4 glasa 

ZA). 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali: Željko Varžić,  Matko Šutalo, 

Marko Vuksanić i Igor Uranjek. 

 

 Predsjednik  zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su 

vijećnici usvojili prijedloge: 

a) Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere tvrtke HARBURG-FREUDENBERGER 

    BELIŠĆE d.o.o. za kupovinu nekretnina u vlasništvu Grada Valpova, 

    jednoglasno (13 glasova ZA), 

b) Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere tvrtke HARBURG-FREUDENBERGER 

    BELIŠĆE d.o.o. za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada 

    Valpova. 

    jednoglasno (13 glasova ZA). 

 

TOČKA 13. PRIJEDLOG PLANA DJELOVANJA GRADA VALPOVA U PODRUČJU  

        PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2022. GODINU 

 

Marko Vuksanić - ukratko je obrazložio predmetni materijal.  

 

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

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

jednoglasno (12 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

Vijećnik Alenko Bajer je napustio sjednicu, pa je sada na sjednici nazočno 12 

vijećnika. 
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TOČKA 14. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O 

          UVJETIMA SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI PROGRAMA 

          RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA U DJEČJEM VRTIĆU MAZA 

          VALPOVO 

 

Marko Vuksanić - ukratko je obrazložio predmetni materijal.  

 

Josip Medved - Odbor za financije i proračun je na svojoj 4. sjednici, održanoj 08. 

studenoga 2021. godine razmatrao predmetni prijedlog, te ga usvojilo jednoglasno (4 glasa 

ZA). 

 

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

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

jednoglasno (12 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 
TOČKA 15. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ODORI, OBUĆI, OPREMI,  

        SLUŽBENOJ OZNACI I ISKAZNICI KOMUNALNIH REDARA 

 

Mirko Martinčević - ukratko je obrazložio predmetni materijal.  

 

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

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

jednoglasno (12 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 16. PRIJEDLOG KANDIDATA ZA DIREKTORA VALPOVAČKOG 

          PODUZETNIČKOG CENTRA D.O.O. VALPOVO 

 

Matko Šutalo - ukratko je obrazložio predmetni materijal, i predložio Vanju 

Miličevića za direktora Valpovačkog poduzetničkog centra d.o.o. Valpovo.  

 

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

zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili (8 

glasova ZA, 4 glasa SUZDRŽANA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 17. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

          POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA 

 

Marijan Mandić - Komisija za izbor i imenovanja je na svojoj 3. sjednici, održanoj 

08. studenoga 2021. godine raspravljala po ovoj točki i predlaže u Povjerenstvo za zaštitu 

potrošača slijedeće osobe: Ana Kovačević, za predsjednicu, Vjekoslav Šimić, Dalibor 

Bošnjaković, Ivan Đurković, te Tanja Popović Filipović, ispred Udruge za zaštitu potrošača, 

za članove. 

 

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

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

jednoglasno (12 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 18. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

          KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE 

 

Marijan Mandić - Komisija za izbor i imenovanja je na svojoj 3. sjednici, održanoj 

08. studenoga 2021. godine raspravljala po ovoj točki i predlaže u Komisiju za predstavke i  
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pritužbe slijedeće osobe: Marijan Mandić, za predsjednika, Siniša Galovac i Valentina 

Škorvaga, za članove. 

 

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

zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili (8 

glasova ZA, 4 glasa SUZDRŽANA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ODBORA ZA  

        ODREĐIVANJE IMENA ULICA, TRGOVA I SPOMENIKA NA PODRUČJU 

       GRADA VALPOVA 

 

Marijan Mandić - Komisija za izbor i imenovanja je na svojoj 3. sjednici, održanoj 

08. studenoga 2021. godine raspravljala po ovoj točki i predlaže u Odbor za određivanje 

imena ulica, trgova i spomenika na području Grada Valpova slijedeće osobe: Miro Pušić, za 

predsjednika, Darko Tivanovac, Veronika Mandić, Ivan Mišinec i Ana Brajnović, za članove. 

 

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

zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili (10 

glasova ZA, 2 glasa SUZDRŽANA) ovaj prijedlog. 

 
TOČKA 20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

          GRADSKOG SAVJETA ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA 

 
Marijan Mandić - Komisija za izbor i imenovanja je na svojoj 3. sjednici, održanoj 

08. studenoga 2021. godine raspravljala po ovoj točki i predlaže u Gradski savjet za uređenje 

prostora i zaštitu okoliša slijedeće osobe: Josip Medved, za predsjednika, Bruno Čačić, 

Darijo Novoselić, Miroslava Bakša, i Sandra Bašić, za članove. 

 

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

zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili (8 

glasova ZA, 4 glasa SUZDRŽANA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 21. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG 

          VIJEĆA USTANOVE ZA KULTURNE DJELATNOSTI „ANTE EVETOVIĆ –  

        MIROLJUB“ VALPOVO 

 

Marijan Mandić - Komisija za izbor i imenovanja je na svojoj 3. sjednici, održanoj 

08. studenoga 2021. godine raspravljala po ovoj točki i predlaže u Upravno vijeće Ustanove 

za kulturne djelatnosti „Ante Evetović-Miroljub“ Valpovo slijedeće osobe: Dinko Župan, za 

predsjednika, Marijan Mandić, za člana.  

 

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

zaključuje raspravu, te konstatira nakon provedenog glasovanja da su vijećnici usvojili (8 

glasova ZA, 4 glasa SUZDRŽANA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 22. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O PODJELI USTANOVE 

          NARODNO SVEUČILIŠTE „IVAN MEŠTROVIĆ“ VALPOVO S.P.O.  

        NA TRGOVAČKO DRUŠTVO I USTANOVU 

 

Zvonko Barišić - ukratko je obrazložio predmetni materijal.  
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Predsjednik otvara raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik 

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

jednoglasno (12 glasova ZA) ovaj prijedlog. 

 

TOČKA 23 PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

………. 

 

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

Gradskog vijeća Grada Valpova zaključuje rad sjednice u 20,25 sati. 

 

………. 

 

      ZAPISNIČAR:               TAJNIK GRADA:              PREDSJEDNIK 

                 GRADSKOG VIJEĆA: 

 

    Tonka Bartulović-F.        Zvonko Barišić, dipl. iur.  Igor Uranjek 

 

 

 

 

 


