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I Z V J E Š Ć E 

 

o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Valpova 

za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine 

 

 

 Na temelju članka 16. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 

8/01, 2/06, 4/09, 2/13, 7/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 1/18, 3/19, 3/20 i 2/21) Gradsko vijeće 

Grada Valpova na 42. sjednici, održanoj 28. prosinca 2020. godine, donijelo je Program rada 

Gradskog vijeća Grada Valpova do isteka mandata postojećeg saziva, a na 2. sjednici (novi 

saziv), održanoj 30. lipnja 2021. godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada 

Valpova za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine. S obzirom da od 30. prosinca 2020. godine 

pa do dana kada je Gradsko vijeće raspušteno Rješenjem Vlade RH o raspuštanju Gradskog 

vijeća Grada Valpova od 18. veljače 2021. godine, koje je stupilo na snagu 19. veljače 2021. 

godine, nije održana nijedna sjednica, bespredmetno je raspravljati o prvotnom Programu rada. 

Potonji Program rada (dalje u tekstu: Program rada) bio je orijentacijski, a upotpunjavan je 

ovisno o potrebi. 

 

 Programom rada planirano je da Gradsko vijeće u 2021. godini u navedenom razdoblju 

raspravlja, razmatra i odlučuje o različitim temama u okviru svog samoupravnog djelokruga. 

 

 U navedenom razdoblju Gradsko vijeće održalo je 9 redovnih sjednica i 7. prosinca 

2021. godine svečanu sjednicu povodom Dana Grada, na kojoj su dodijeljena javna priznanja 

Grada Valpova za 2021. godinu. 

 

 Iz analize realizacije Programa rada za navedeno razdoblje vidljivo je kako je Gradsko 

vijeće raspravljalo, razmatralo i odlučivalo o planiranim temama iz Programa rada, dok je 

određeni broj tema o kojima se također odlučivalo naknadno uvršten u dnevni red, ovisno o 

potrebama. 

 

 Tijekom 2021. godine Gradsko vijeće donijelo je: Proračun Grada Valpova za 2021. 

godinu i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Grada 



Valpova za 2021. godinu, Odluku o pokriću manjka iz 2020. godine u Proračunu Grada 

Valpova za 2021. godinu, te projekcijama za 2022. i 2023. godinu, Odluku o dugoročnom 

zaduženju Grada Valpova, Odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada Valpova u 2021. godini, 

Zaključak o davanju suglasnosti za izdavanje zadužnice kao jamstva za uredno izvršenje obveza 

u korist Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, tri izmjene i dopune Proračuna 

Grada Valpova za 2021. godinu, Odluku o rashodovanju nefinancijske imovine, Odluku o 

gradskim porezima Grada Valpova, Proračun Grada Valpova za 2022. godinu i projekcije 

Proračuna za 2023. i 2024. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Valpova za 2022. 

godinu, Odluku o pokriću manjka iz 2021. godine u Proračunu Grada Valpova za 2022. godinu, 

te projekcijama za 2023. i 2024. godinu, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Valpova za 2020. godinu te Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Valpova za 

2021. godinu. 

 

Tijekom 2021. godine Gradsko vijeće donijelo je programe javnih potreba u kulturi, 

sportu, tehničkoj kulturi, predškolskom odgoju Grada Valpova te iz područja socijalne skrbi, 

obrazovanja, humanitarnih djelatnosti te drugih područja od interesa za opće dobro Grada 

Valpova za 2021. i 2022. godinu, programe održavanja komunalne infrastrukture Grada 

Valpova za 2021. i 2022. godinu, programe građenja komunalne infrastrukture Grada Valpova 

za 2021. i 2022. godinu, programe korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo u 2021. i 2022. godini, Program 

poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Valpova za razdoblje od 2021. do 2023. 

godine, Program poticanja poljoprivrede na području Grada Valpova za razdoblje od 2021. do 

2027. godine te Operativni program radova na održavanju pješačkih površina, gradskih i 

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

 

Tijekom 2021. godine Gradsko vijeće razmatralo je i usvojilo: Izvješće o izvršenju 

Programa javnih potreba u kulturi Grada Valpova za 2020. godinu, Izvješće o ostvarenju 

Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Grad Valpovo u 2020. godini, Izvješće Grada Valpova o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2020. godinu, Izvješće o primjeni agrotehničkih 

mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Valpova za 

2020. godinu, Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Valpova u području prirodnih 

nepogoda za 2020. godinu, Izvješće o provedenim mjerama protupožarne zaštite u sezoni žetve 

2021. godine, Informaciju o funkcioniranju sustava održavanja i naplate parkiranja u 2020. 

godini, Informaciju o stanju socijalne skrbi na području Grada Valpova tijekom 2020. godine, 

Izvješće o radu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2021. 

godine, Informaciju 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., Izvješće o 

izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Izvješće o izvršenju 

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Informaciju o stanju 

gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području Grada Valpova u 2020. godini s osvrtom 

na prvih deset mjeseci 2021. godine te druga izvješća. 

 

 Također, Gradsko vijeće tijekom 2021. godine donijelo je i sljedeće akte: Odluku o 

povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Urbanizam d.o.o. 

Valpovo, Odluku o stavljanju izvan snage Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Valpova, 



Zaključak o pokretanju postupka promjene Statuta Grada Valpova, Zaključak o dopuni 

registracije djelatnosti Ustanove za kulturne djelatnosti „Ante Evetović – Miroljub“ Valpovo, 

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Valpova, Odluku 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt pod nazivom „Dom kulture Fabijan 

Šovagović u Ladimirevcima“, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju 

javnih potreba Grada Valpova, Odluke o proglašenju statusa komunalne infrastrukture kao 

javnog dobra u općoj uporabi, Odluku o ukidanju statusa puta – javnog dobra u općoj uporabi, 

Odluku o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Valpova, Odluku o izradi 

VI. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Valpova i stavljanju van snage 

Detaljnih planova uređenja na području Grada Valpova, Odluku o izradi Urbanističkog plana 

uređenja za Industrijsku zonu Grada Valpova i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 

za Industrijsku zonu Grada Valpova, Odluku o izmjeni Odluke o uključivanju Grada Valpova 

u subvencioniranje kamatne stope na kredite iz projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja 

gospodarstva“, Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt pod nazivom 

„Izgradnja Vatrogasnog doma u Harkanovcima“, Odluku o kupnji nekretnine označene kao k. 

č. br. 1968, k. o. Valpovo, Plan gospodarenja otpadom Grada Valpova za razdoblje od 2021. 

do 2026. godine, Odluku o izradi VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada 

Valpova, Odluku o izmjenama Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja Grada Valpova i stavljanju van snage Detaljnih planova uređenja na području Grada 

Valpova, Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere tvrtke HARBURG-FREUDENBERGER 

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

Pisma namjere tvrtke HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE d.o.o. za osnivanje prava 

građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Valpova, Plan djelovanja Grada Valpova u 

području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o 

uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću 

Maza Valpovo, Pravilnik o službenoj odori, obući, opremi, službenoj oznaci i iskaznici 

komunalnih redara, Odluku o dopuni Odluke o podjeli ustanove Narodno sveučilište „Ivan 

Meštrović“ Valpovo s.p.o. na trgovačko društvo i ustanovu, Odluku o formiranju nerazvrstane 

ceste u dijelu ulica Braće Radića i Đuke Maričića - Munje u Ladimirevcima, Odluku o prihvatu 

najpovoljnije ponude za osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu 

Grada Valpova te Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude za kupovinu građevinskog zemljišta 

u vlasništvu Grada Valpova. 

 

 Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o naknadama 

zamjenika gradonačelnika, predsjednika, zamjenika predsjednika i vijećnika Gradskog vijeća i 

članovima njihovih radnih tijela, Odluku o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Valpova za 2022. godinu te rješenja 

o izboru predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća, odnosno 

imenovanju/predlaganju drugih osoba. 

 

 Gradsko vijeće u 2021. godini raspravljalo je i donijelo je Analizu stanja sustava zaštite 

i spašavanja na području Grada Valpova u 2020. godini, Plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Grada Valpova za 2021. godinu, Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 

područje Grada Valpova za 2021. godinu i Reviziju Procjene rizika od velikih nesreća na 

području Grada Valpova. 

 



 Uzimajući u obzir da je Gradsko vijeće bilo raspušteno u prethodnom sazivu te da je 

nakon lokalnih izbora održana 1. konstituirajuća sjednica dana 1. lipnja 2021. godine, a 

Program rada donesen je 30. lipnja 2021. godine, broj tema o kojima je u 2021. godini bilo 

potrebno raspraviti, razmotriti i donijeti odluke sveden je na razdoblje od svega šest mjeseci. 

Stoga je rad Gradskog vijeća u tom razdoblju uvelike bio povećan. 

 

Analizom akata koje je Gradsko vijeće trebalo donijeti temeljem Programa rada s aktima 

koje je donijelo, proizlazi da Gradsko vijeće nije raspravljalo o Izvješću o financijskom 

poslovanju tvrtke Urbanizam d.o.o. Valpovo za 2020. godinu i financijskom planu za 2021. 

godinu, Informaciji o tijeku priprema za obilježavanje Dana Grada Valpova, Izvještaju o 

izvršenju Proračuna Grada Valpova za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine, 

Izvješću o stanju sigurnosti na području Grada Valpova za razdoblje I.-IX. mjesec 2021. godine 

te Izvješću o lokacijama i količini odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada 

i provedbi mjera sprječavanja nepropisanog odbacivanja otpada na području Grada Valpova u 

2020. godini. 

 

Slijedom navedenoga, može se zaključiti kako je Gradsko vijeće svojim raspravljanjem, 

razmatranjem i odlučivanjem Program rada ostvario na zadovoljavajući način i gotovo u 

cijelosti. 

 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Igor Uranjek, v. r. 


