
GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na __. sjednici, održanoj __. ________ 2020. 
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, 123/17. i 98/19.) 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, 1/18 i 3/19) 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, 1/18 i 3/19) u članku 6.a umjesto riječi „središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu samoupravu“ dolaze riječi „tijela državne uprave nadležnog za 
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.  
 

Članak 2. 
 

 U članku 67. st. 3. riječi „središnje“ i „središnjeg“ brišu se. 
 

Članak 3. 
 
 U članku 100. u st. 3. umjesto riječi „organ središnje državne uprave nadležan za 
poslove lokalne samouprave“ dolaze riječi „tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu“. 
 

Članak 4. 
 

Članak 101. mijenja se i glasi: 
„Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko 

vijeće obavlja nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt. 
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun i druge opće 

akte, nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz 
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenje općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u 
roku 15 dana od dana donošenja općeg akta. 

Ostali poslovi nadzora i zaštite prava na lokalnu samoupravu obavljaju se sukladno 
zakonu.“ 

 
Članak 4. 

 
 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Grada Valpova“. 
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