
POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE na temelju članka 8., članka 35. toč. 

1. i članka 88. 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., 98/19. i 144/20.) 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, 

3/19 i 3/20) donio 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, 3/19 i 3/20) u članku 18. st. 1. umjesto broja „17“ dolazi 

broj „15“.  

 

Članak 2. 

 

 U članku 31. st. 3. riječi „njegovi zamjenici“ zamjenjuje se riječima „njegov zamjenik“. 

 

Članak 3. 

 

 Članak 35. mijenja se i glasi:: 

„(1) Gradonačelnik ima zamjenika. 

  (2) Zamjenik gradonačelnika bira se na način i po postupku propisanom za izbor 

gradonačelnika. 

  (3) Zamjenik gradonačelnika pomaže gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti, 

zamjenjuje ga u slučaju njegove spriječenosti i duže odsutnosti te obavlja druge poslove koje 

mu povjeri gradonačelnik, pri čemu je dužan pridržavati se njegovih uputa. 

  (4) Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost 

gradonačelnika za njihovo obavljanje.“ 

 

Članak 4. 

 

 U članku 35.d riječi „njegovi zamjenici“ zamjenjuje se riječima „njegov zamjenik“. 

 

Članak 5.  

 

 Članak 57. mijenja se i glasi: 

„(1) Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima 

propisanim zakonom. 

(2) Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i 

podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenim posebnim zakonom. 

(3) Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, 

Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika ili ovlaštenog predlagatelja utvrđenog 

Poslovnikom o radu Gradskog vijeća donosi odluku o privremenom financiranju na način i 

postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske 

godine. 

(4) Kada je raspušteno Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja 

povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Gradsko vijeće financiranje se obavlja izvršavanjem 

redovnih i nužnih rashoda i izdataka na temelju odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka 

koju donosi gradonačelnik.“ 
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Članak 5. 

 

 Članak 65. mijenja se i glasi: 

„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ 

 

Članak 6. 

 

 Članak 66. mijenja se i glasi: 

 

„(1) Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o 

prijedlogu općeg akta kao i o drugim pitanjima određenim zakonom. 

(2) Savjetodavni referendum može se raspisati radi prethodnog pribavljanja mišljenja 

stanovnika o promjeni područja Grada Valpova. 

(3) Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanje referenduma može temeljem odredaba zakona 

i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, većina vijeća 

mjesnih odbora na području Grada Valpova i 20% ukupnog broja birača Grada Valpova.“ 

 

Članak 7. 

 

 Članak 67. mijenja se i glasi: 

 

„(1) Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova 

Gradskog vijeća, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u 

roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma. 

(2) Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik 

Gradskog vijeća u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog 

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

radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko 

vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati 

referendum. 

 

Članak 8. 

 

 Članak 68. mijenja se i glasi: 

 

„(1) Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje 

za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno 

naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje 

referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će 

birači odlučivati, te dan održavanja referenduma. 

(2) Pravo glasovanja na referendumu imaju birači koji imaju prebivalište na području Grada 

Valpova i upisani su u popis birača. 

(3) Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Valpova“ i 

mrežnim stranicama Grada.“ 
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Članak 9.  

 

 U članku 69. st. 1. mijenja se i glasi: 

 

„Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 66. stavak 1. ovog Statuta 

obvezatna je za Gradsko vijeće.“ 

 

Članak 10. 

 

 Iza članka 69. dodaje se članak 69.a koji glasi: 

 

„       Članak 69.a 

 

 Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru 

zakonitosti, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

 

Članak 11. 

 

Članak 70. mijenja se i glasi: 

„(1) Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora radi izjašnjavanja građana o pitanjima i 

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada Valpova. 

(2) Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koje čini 

zasebnu cjelinu.“ 

(3) Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog 

pitanja iz djelokruga Grada. 

(4) Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 3. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika 

Gradskog vijeća. 

(5) Gradsko vijeće dužno je razmotriti  prijedlog iz stavka 4. ovog članka u roku od 60 dana od 

dana zaprimanja prijedloga. 

(6) Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 

odluke Gradskog vijeća za područje mjesnog odbora ili za dio područja mjesnog odbora koje 

čini zasebnu cjelinu. 

(7) Zbor građana može sazvati i gradonačelnik radi izjašnjavanja građana o pitanjima i 

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada Valpova.“ 

 

Članak 12. 

 

Članak 71. mijenja se i glasi: 

„(1) Odlukom o sazivanju zbora građana određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje 

od zbora građana, područje za koje se saziva, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti. 

(2) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za 

Gradsko vijeće i gradonačelnika. 

(3) Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača 

upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.  

(4) Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, ako se na zboru građana većinom glasova 

prisutnih ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova 

prisutnih građana.“ 

 

Članak 13. 

 

 Iza članka 71. dodaje se članak 71.a koji glasi: 
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„       Članak 71.a 

 

„(1) Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz 

samoupravnog djelokruga Grada Valpova. 

(2) Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog 

potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Gradu Valpovu. 

(3) Gradsko vijeće dužno ja dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od 

zaprimanja prijedloga.“  

 

Članak 4. 

 

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

glasniku Grada Valpova“. 
 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA 

 

 

KLASA: 012-01/21-01/0001  

URBROJ: 2185/01-1-21-1           Povjerenik Vlade Republike Hrvatske: 
 

Valpovo, __. _________  2021. godine         ________________,  v. r.? 

 

 

…………………… 


