
Z A P I S N I K 

 

 sa 2. sjednice Odbora za Statut i Poslovnik, održane 11. studenoga 2021. godine, u 

uredu broj 7 zgrade Gradskog vijeća Grada Valpova, Matije Gupca 32, Valpovo. 

 

 Sjednica je počela s radom u 16,30 sati. 

 

Nazočni: Dinko Župan, predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik, Marijan Mandić, 

član, Tomislav Čamagajevac, član, Ivica Janković, vanjski član, Bojan Fuderer, vanjski član, 

Zvonko Barišić, pročelnik Ureda gradonačelnika – tajnik Grada, i Damir Medved, viši 

stručni suradnik za lokalnu samoupravu. 

 

Nenazočni: Miroslav Šmit, vanjski član. 

 

Zapisnik na sjednici vodi Damir Medved. 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Odbora Dinko Župan, 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 predložene tri točke 

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

Kako prijedloga nije bilo, predsjednik Odbora daje na usvajanje sljedeći 

 

d n e v n i   r e d 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice 

 

2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Valpova 

 

Izvjestitelj: Zvonko Barišić 

 

3. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen (3 glasa „ZA“). 

 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1. SJEDNICE 

 

Predsjednik Odbora Dinko Župan izlaže da je Zapisnik sa 1. sjednice dostavljen u 

prilogu Poziva za ovu sjednicu, primjedbi nije bilo te se jednoglasno usvaja (3 glasa „ZA“). 

 

TOČKA 2. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA 

GRADA VALPOVA 

 

Predsjednik Odbora Dinko Župan daje riječ izvjestitelju Zvonku Barišiću. Zvonko 

Barišić izlaže da je provedeno javno savjetovanje Nacrta prijedloga Statutarne odluke o 

izmjenama Statuta Grada Valpova u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup 

informacijama, počev od 12. listopada 2021. godine, a zaključno do 27. listopada 2021. 

godine. Nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba. Nadalje izlaže sukladno materijalu 

dostavljenom u prilogu Poziva za ovu sjednicu. 



Dinko Župan ističe da bi bilo prikladnije, a s njim se usuglašava Tomislav 

Čamagajevac, da se u Obrazloženju uz Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama 

Statuta Grada Valpova, a koji je dostavljen u prilogu Poziva za ovu sjednicu, u petom pasusu 

iza riječi: „utvrđeno je da“ doda riječ: „pojedina“, u šestom pasusu ispred riječi: „VMO-a“ 

riječ: „većina“ zamijeni riječi: „pojedina“, a u sedmom pasusu iza riječi: „od strane“ doda 

riječ: „pojedinih“. 

 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Odbora, jednoglasno je (3 glasa 

„ZA“) donesena odluka da se u Prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada 

Valpova iza članka 9. nadoda članak 10. koji glasi: 

 

„Stupanjem na snagu ove Statutarne odluke prestaje mandat članovima vijeća mjesnih 

odbora na području Grada Valpova izabranim na izborima za članove vijeća mjesnih odbora 

Grada Valpova provedenim 24. veljače 2019. godine.“, 

 

stoga dosadašnji članak 10. postaje članak 11. 

 

Utvrđuje se da je inicijativu za izmjenama Statuta Grada Valpova podnio 

Gradonačelnik, a o istome se izjasnilo Gradsko vijeća Grada Valpova na 2. sjednici održanoj 

30. lipnja 2021. godine te zadužilo Odbor za Statut i Poslovnik da provede postupak i 

predloži nacrt izmjena Statuta Grada Valpova u dijelu koji se odnosi na ukidanje vijeća 

mjesnih odbora na području Grada Valpova. 

 

Slijedom navedenoga, ispunjenje su sve zakonske i statutarne pretpostavke potrebne 

kako bi se pristupilo promjenama Statuta Grada Valpova. 

 

Odbor je jednoglasno (3 glasa „ZA“) donio zaključak kojim se ovako izmijenjen i 

dopunjen Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Valpova upućuje Gradskom 

vijeću na razmatranje i usvajanje. 

 

TOČKA 3. PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

 Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Odbora Dinko Župan 

zaključuje rad sjednice Odbora za Statut i Poslovnik u 16,50 sati. 

 

 

Zapisničar:     Predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik: 

        Damir Medved       Dinko Župan 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 021-07/21-01/0007 

URBROJ: 2185/01-1-21-6 

Valpovo, 11. studenoga 2021. godine 


