
GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na 8. sjednici, održanoj 30. siječnja 2018. 

godine temeljem članka 8. i članka 35. toč. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak i 123/17.) i članka 16. toč. 1. Statuta 

Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 8/01., 2/06., 4/09., 2/13., 7/13. i 10/17 – 

pročišćeni tekst) donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama Statuta Grada Valpova 

 

 

Članak 1. 

 

 U Statutu Grada Valpova („Sl. glasnik Grada Valpova“ br. 8/01., 2/06., 4/09. 2/13., 

7/13. i 10/17- pročišćeni tekst) u članku 32. u toč. 7. u prvoj i drugoj rečenici riječi 

„raspolaganje ostalom imovinom“ zamjenjuju se riječima „ostalo raspolaganje imovinom“. 

 

Članak 2. 
 

 Članak 35.c mijenja se i glasi: 

 

 „Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona: 

 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi 

propisanih Zakonom o općem upravnom postupku, 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom 

pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude, 

- ako mu prestane prebivalište na području Grada Valpova, danom prestanka 

prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno 

odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

- smrću.“ 

 

Članak 3. 

 

 Članak 35.d mijenja se i glasi: 

 

 „Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati putem referenduma.  

 Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 
 

- 20% ukupnog broja birača sa područja Grada Valpova kojim se traži opoziv 

gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim, 

- 2/3 članova Gradskog vijeća. 

 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača s 

područja Grada Valpova, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika i 

njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim u skladu s člankom 24. st. 5. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li 

prijedlog podnesen od potrebnog broja birača. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, 

odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su 

izabrani zajedno s njim Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

Gradskog vijeća. 
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Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika. 

Referendum za opoziv gradonačelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 

mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj 

se održavaju redovni izbori za gradonačelnika. 

Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim 

donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet 

da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada 

Valpova.“ 

  

Članak 4. 

 

 Članak 54. mijenja se i glasi: 

 

 „Prihodi Grada Valpova su: 

 

1. gradski porezi, prirez, naknade doprinosi i pristojbe, 

2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava, 

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njegovom vlasništvu, 

odnosno u kojima ima udio ili dionice, 

4. prihodi od naknada za koncesije, 

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu 

sa zakonom, 

6. udio u zajedničkom porezu, 

7. sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu, 

8. drugi prihodi određeni zakonom.“ 

 

Članak 5. 

 

 Članak 56. mijenja se i glasi: 

 

 „Temeljni financijski akt Grada Valpova je Proračun. 

 Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog Proračuna 

i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje do 15. studenoga tekuće godine za slijedeću 

godinu. 

 Uz prijedlog Proračuna Gradsko vijeće donosi i odluku o izvršavanju Proračuna.“ 

 

Članak 6. 

 

 Članak 57. mijenja se i glasi: 

 

 „Odluka o privremenom financiranju i Odluka o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka, ukoliko se ne donese Proračun u skladu s člankom 69. Zakona, donosi se sukladno 

članku 70. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi.“ 

 

Članak 7. 

 

 Članak 67.  mijenja se i glasi: 

 

„Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati 1/3 članova Gradskog vijeća, 

Gradonačelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Valpova i 20% birača 

upisanih u popis birača Grada Valpova. 
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 Ako Gradsko vijeće prihvati prijedlog 1/3 članova Gradskog vijeća, Gradonačelnika ili 

većine vijeća mjesnih odbora na području Grada Valpova za raspisivanjem referenduma dužno 

je izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, donijeti  odluku o raspisivanju 

referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma 

donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača za područje 

Grada Valpova, predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog 

središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u 

roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu 

i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost 

podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li  prijedlog podnesen od potrebnog broja birača 

za područje Grada Valpova i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona, te 

odluku o utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno 

za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće 

raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimljene odluke. Protiv odluke središnjeg tijela 

državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može 

pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.“ 
 

Članak 8. 
 

 U članku 74. st. 1. mijenja se i glasi: 

 

 „Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora, te preustroj osnovanih mjesnih 

odbora, u smislu njihovog teritorijalnog preustroja, može dati 10% građana s područja mjesnih 

odbora, vijeće mjesnog odbora, Gradonačelnik i najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća.“ 

 U stavku 5. riječ „mjesnog“ zamjenjuje se riječju „mjesnih“. 

 U stavku 7. riječ „Gradonačelnik“ zamjenjuje se riječju „Gradsko vijeće“. 

 

Članak 9. 

 

 U članku 89. st. 3. mijenja se i glasi: 

 

„ Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika, raspustiti će vijeće mjesnog odbora ako 

ono učestalo krši Statut, Pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“  

 

Članak 10. 

 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Grada Valpova“. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA 

 

 

KLASA: 012-01/18-01/1 

URBROJ: 2185/01-1-18-1                      Predsjednik Gradskog vijeća: 
 

Valpovo, 30. siječnja 2018. godine             Dejan Pisačić, prof., v. r. 
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