
Z A P I S N I K 

 

7. sjednice Odbora za financije i proračun, održane 25. ožujka 2022. godine, 

u vijećnici broj 2 zgrade Gradskog vijeća Grada Valpova, Matije Gupca 32, Valpovo 

 

 Sjednica je počela s radom u 17,00 sati. 

 

Nazočni: Josip Medved, predsjednik Odbora za financije i proračun, Jelena Ivanišić, 

članica, Valentina Škorvaga, članica, Siniša Galovac, član, Ivan Đurković, vanjski član, Oliver 

Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, Zvonko Barišić, pročelnik Ureda 

gradonačelnika – tajnik Grada, Stjepan Koški, zapovjednik DVD-a Valpovo, i Damir Medved, 

viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu. 

 

Nenazočni: Igor Uranjek, član (opravdao izostanak), Emica Tivanovac, vanjska članica, 

Rade Pušić, vanjski član, i Matko Šutalo, gradonačelnik. 

 

Zapisnik na sjednici vodi Damir Medved. 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Odbora Josip Medved, nakon čega je pozdravio sve 

nazočne, utvrdio da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova te da Odbor može 

pravovaljano raditi i odlučivati, rekao da su članovi dobili Poziv s predloženih šest točaka 

Dnevnog reda te upitao ima li eventualnih prijedloga izmjena i/ili dopuna Dnevnog reda. 

 

Nakon toga, predsjednik Odbora predložio je dopunu Dnevnog reda na način da se iza 

točke 5. doda točka 6. koja glasi: „6. Prijedlog Zaključka o usklađivanju stanja u Registru 

koncesija“, a za izvjestitelja se predlaže Oliver Vazdar. Dosadašnja točka 6. postaje točka 7. 

Predsjednik Odbora daje navedeni prijedlog dopune Dnevnog reda na glasovanje. Prijedlog se 

jednoglasno usvaja (4 glasa „ZA“). 

 

Kako daljnih prijedloga nije bilo, predsjednik Odbora daje na usvajanje sljedeći 

 

d n e v n i   r e d 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Odbora za financije i proračun 

 

2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2022. godinu 

 

Izvjestitelj: Oliver Vazdar 

 

3. Prijedlog Odluke o visini i načinu obračuna naknade za korištenje odlagališta otpada 

„Staro Valpovo“ 

 

Izvjestitelj: Matko Šutalo 
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4. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Valpova za 2022. 

godinu 

 

Izvjestitelj: Stjepan Koški 

 

5. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Valpova 

za razdoblje 2022.-2025. godine 

 

Izvjestitelj: Stjepan Koški 

 

6. Prijedlog Zaključka o usklađivanju stanja u Registru koncesija 

 

Izvjestitelj: Oliver Vazdar 

 

7. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen (4 glasa „ZA“). 

 

Prelazi se na rad po pojedinim točkama Dnevnog reda. 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE ODBORA ZA FINANCIJE 

I PRORAČUN 

 

Predsjednik Odbora Josip Medved izlaže da je Zapisnik dostavljen u privitku Poziva za 

sjednicu te otvara raspravu. Kako nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Odbora zatvara 

raspravu. 

Predsjednik Odbora daje na glasovanje Zapisnik sa 6. sjednice te se isti usvaja 

jednoglasno (4 glasa „ZA“). 

 

TOČKA 2. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA 

VALPOVA ZA 2022. GODINU 

 

Predsjednik Odbora Josip Medved rekao je da su članovi Odbora na početku ove 

sjednice dobili novi materijal s određenim dopunama za ovu točku Dnevnog reda te daje riječ 

izvjestitelju Oliveru Vazdaru. Oliver Vazdar obrazlaže sukladno materijalu za ovu točku 

Dnevnog reda. Predsjednik Odbora otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik Odbora daje na glasovanje da se 

prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2022. godinu uputi Gradskom vijeću 

na razmatranje i usvajanje – jednoglasno usvojeno (4 glasa „ZA“). 

 

TOČKA 3. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI I NAČINU OBRAČUNA NAKNADE 

ZA KORIŠTENJE ODLAGALIŠTA OTPADA „STARO VALPOVO“ 

 

 Predsjednik Odbora Josip Medved utvrđuje da je izvjestitelj Matko Šutalo nenazočan, 

ali će Zvonko Barišić izvijestiti te mu daje riječ. Zvonko Barišić obrazlaže sukladno materijalu 
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za ovu točku Dnevnog reda koji je dostavljen u privitku Poziva za sjednicu. Predsjednik Odbora 

otvara raspravu. 

U raspravi su sudjelovali: Ivan Đurković, Zvonko Barišić, Siniša Galovac, Valentina 

Škorvaga, Josip Medved i Oliver Vazdar. 

Kako nije bilo drugih prijavljenih za raspravu, predsjednik Odbora zatvara raspravu. 

Predsjednik Odbora daje na glasovanje da se prijedlog Odluke o visini i načinu obračuna 

naknade za korištenje odlagališta otpada „Staro Valpovo“ uputi Gradskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje – jednoglasno usvojeno (4 glasa „ZA“). 

 

TOČKA 4. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU GRADA VALPOVA ZA 2022. GODINU 

 

 Predsjednik Odbora Josip Medved daje riječ izvjestitelju Stjepanu Koški. Stjepan Koški 

obrazlaže sukladno materijalu za ovu točku Dnevnog reda koji je dostavljen u privitku Poziva 

za sjednicu. Predsjednik Odbora otvara raspravu. 

Josip Medved upitao je Stjepana Koški za što će se iskoristiti dodatnih 100.000,00 kn 

koje su predviđene prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2022. godinu 

za Vatrogasnu zajednicu Grada Valpova i Općine Petrijevci, na što mu je Stjepan Koški 

odgovorio da će se taj iznos utrošiti na opremu koja je uništena u požaru koji se dogodio u tvrtki 

„Silvan grupa“ (za čizme, bluze), popravak vozila te nabavku druge istrošene ili uništene 

opreme za DVD-e. 

Kako nije bilo drugih prijavljenih za raspravu, predsjednik Odbora zatvara raspravu. 

Predsjednik Odbora daje na glasovanje da se prijedlog Plana razvoja sustava civilne 

zaštite na području Grada Valpova za 2022. godinu uputi Gradskom vijeću na razmatranje i 

usvajanje – jednoglasno usvojeno (4 glasa „ZA“). 

 

TOČKA 5. PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE GRADA VALPOVA ZA RAZDOBLJE 2022.-2025. GODINE 

 

 Predsjednik Odbora Josip Medved daje riječ izvjestitelju Stjepanu Koški. Stjepan Koški 

obrazlaže sukladno materijalu za ovu točku Dnevnog reda koji je dostavljen u privitku Poziva 

za sjednicu. Predsjednik Odbora otvara raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik Odbora daje na glasovanje da se 

prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Valpova za razdoblje 

2022.-2025. godine uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – jednoglasno usvojeno 

(4 glasa „ZA“). 

 

TOČKA 6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USKLAĐIVANJU STANJA U REGISTRU 

KONCESIJA 

 

Predsjednik Odbora Josip Medved rekao je da su članovi Odbora na početku ove 

sjednice dobili materijal za ovu točku Dnevnog reda te daje riječ izvjestitelju Oliveru Vazdaru. 

Oliver Vazdar obrazlaže sukladno materijalu za ovu točku Dnevnog reda. Predsjednik Odbora 

otvara raspravu. 

U raspravi su sudjelovali: Siniša Galovac, Josip Medved i Oliver Vazdar. 

Kako nije bilo drugih prijavljenih za raspravu, predsjednik Odbora zatvara raspravu. 
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Predsjednik Odbora daje na glasovanje da se prijedlog Zaključka o usklađivanju stanja 

u Registru koncesija uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – jednoglasno usvojeno 

(4 glasa „ZA“). 

 

TOČKA 7. PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

 Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Odbora Josip Medved 

zaključuje rad sjednice Odbora za financije i proračun u 17,35 sati. 

 

 

      Zapisničar             Predsjednik Odbora za financije i proračun 

  Damir Medved              Josip Medved 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 021-07/21-01/0008 

URBROJ: 2158-7-1-22-11 

Valpovo, 25. ožujka 2022. godine 


