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               176. 

               GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA, na 20. sjednici, održanoj 19. prosinca 2022. 

godine, temeljem članka 35. 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), donijelo je 

 

S  T  A  T  U  T 

G R A D A   V A L P O V A 

 

 

I OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Ovim se Statutom Grada Valpova uređuju: 

 - opće odredbe, 

 - status, područje i granice Grada Valpova, 

 - obilježja, pečati i Dan grada, 

 - samoupravni djelokrug, 

 - ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, 

 - imovina i financiranje Grada, 

 - odnos Grada Valpova i građana, 

 - neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, 

 - ustrojstvo i rad javnih službi Grada, 

 - javnost rada, 

 - javna priznanja, 

 - suradnja s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, 

 - državni nadzor i zaštita lokalne samouprave, 

 - prava izabranih odnosno imenovanih osoba na određene dužnosti u Gradu, 

 - prijelazne i završne odredbe. 

 

Članak 2. 

 

 Grad Valpovo je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima 

županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 

 

Članak 3. 

 

 (1) Naziv jedinice lokalne samouprave grada je: Grad Valpovo. 

 (2) Sjedište grada je u Valpovu, Matije Gupca 32. 

 (3) Grad Valpovo je pravna osoba. 

 

 

II PODRUČJE I GRANICE GRADA 

 

Članak 4. 

 

 (1) U sastavu Grada Valpova su naselja: 

 - Valpovo 

 - Nard 

 - Šag 
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 - Harkanovci 

 - Ivanovci 

 - Ladimirevci 

 - Marjančaci 

 - Zelčin. 

 (2) Granice Grada Valpova obuhvaćaju sljedeće područje: 

 Granica počinje na rijeci Dravi i prati granicu k.o. Belišće - Valpovo do naselja Kitišanci, 

odnosno do ceste Valpovo - Donji Miholjac gdje počinje i granica popisnog kruga. Dalje prati granicu 

popisnog kruga za naselje Kitišanci koja je ujedno jednim dijelom granica k.o. Valpovo - Vinogradci. 

Dolazi do tromeđe Bocanjevci - Vinogradci - Valpovo, nastavlja granicom k.o. Valpovo - Bocanjevci, 

odnosno granicom k.o. Zelčin - k.o. Bocanjevci te dolazi do granice sa bivšom općinom Našice. Prati 

navedenu granicu do tromeđe naselja Harkanovci - Cret - Topoline. Prati granicu naselja Cret koja je 

ujedno i granica k.o. Bizovac - k.o. Ivanovci; k.o. Bizovac - k.o. Ladimirevci; k.o. Ladimirevci - k.o. 

Satnica; k.o. Šag - k.o. Petrijevci; k.o. Nard - k.o. Petrijevci. Dolazi do rijeke Drave i prati granicu 

između k.o. Valpovo i bivše općine Beli Manastir do polazne točke. 

 (3) Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku utvrđenom u zakonu. 

 

 

III OBILJEŽJA, PEČATI I DAN GRADA 

 

Članak 5. 

 

 (1) Grad Valpovo ima svoj grb i zastavu. 

 (2) Oblik i sadržaj grba i zastave Grada Valpova utvrđeni su posebnom odlukom koju je 

donijelo Gradsko vijeće. 

 (3) Način i uvjeti upotrebe grba i zastave Grada Valpova utvrđeni su posebnom odlukom 

Gradskog vijeća u skladu sa zakonom. 

 

Članak 6. 

 

 (1) U Gradu Valpovu, Gradsko vijeće i Gradonačelnik imaju svoje pečate, s grbom Republike 

Hrvatske. 

 (2) Gradsko vijeće i Gradonačelnik imaju po jedan pečat promjera 38 mm.  

 (3) Pečati su kružnog oblika, s gornje strane upisane su riječi: Republika Hrvatska, ispod tih 

riječi - Grad Valpovo, s donje strane upisane su riječi: Osječko-baranjska županija te iznad tih riječi 

Gradsko vijeće, odnosno Gradonačelnik i riječ Valpovo. 

 (4) U središtu pečata nalazi se grb Republike Hrvatske. 

 

Članak 7. 

 

Upravna tijela Grada, temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Valpova, imaju i rabe 

pečate s grbom Republike Hrvatske u svom redovitom poslovanju, promjera 38 mm i 18 mm, u 

dovoljnom broju primjeraka, sukladno odobrenju tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne 

i područne (regionalne) samouprave. 

 

Članak 8. 

 

 (1) Grad Valpovo, kao jedinica lokalne samouprave, ima svoj pečat koji se koristi za ovjeru 

javnih priznanja Grada Valpova te u ostale protokolarne svrhe. 

 (2) Pečat je kružnog oblika promjera 40 mm. 
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 (3) U središtu pečata nalazi se grb Grada Valpova koga kružno uokviruje u gornjoj polovici 

natpis Grad Valpovo, a u donjoj polovici hrvatski nacionalni pleter. 

 (4) Pečat Grada Valpova može se rabiti samo na način i u skladu s odredbama ovog Statuta. 

 (5) Pečat Grada čuva se u uredu gradonačelnika. 

 

Članak 9. 

 

 (1) Grad Valpovo ima svoj Dan - 8. prosinca. 

 (2) Na Dan Grada Valpova građanima i pravnim osobama dodjeljuju se nagrade i druga 

priznanja za istaknuta postignuća na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja 

za grad. 

 

 

IV SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA VALPOVA 

 

Članak 10. 

 

 (1) Grad Valpovo samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga 

u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom te podliježe samo nadzoru 

zakonitosti. 

 (2) Grad Valpovo u okviru samoupravnog djelokruga: 

 1. osigurava uvjete za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih  

     i drugih djelatnosti od važnosti za područje grada; 

 2. osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje 

     te zaštitu čovjekovog okoliša ako posebnim zakonom nije 

    drukčije određeno;  

 3. brine o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih 

     objekata, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti 

     te lokalne infrastrukture, ako zakonom nije drukčije određeno; 

            4. osigurava lokalne potrebe stanovnika u području brige o djeci, 

     obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju (ambulante, domovi zdravlja 

     i sl.), zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja, socijalnoj skrbi, 

     kulturi, tjelesnoj kulturi i športu, ako zakonom nije drukčije            

                određeno; 

 5. upravlja gradskom imovinom; 

 6. osniva javne ustanove, poduzeća i druge pravne osobe u skladu sa 

     zakonom, radi ostvarivanja određenih gospodarskih, društvenih, 

     komunalnih i drugih socijalnih interesa i potreba stanovništva; 

 7. obavlja i druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesom 

    gradske zajednice za njezin gospodarski, kulturni i socijalni napredak, 

    a nisu u nadležnosti drugih tijela; 

            8. uređuje promet na svome području, protupožarnu i civilnu zaštitu, te zaštitu  

                potrošača, ako zakonom nije drugačije uređeno; 

 9. uređuje i druga pitanja u skladu sa zakonom. 
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Članak 11. 

 

 Gradsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga, čije je obavljanje od šireg 

interesa za građane, prenijeti na županiju. 

 

Članak 12. 

 

 Grad može obavljati dio poslova iz prenesenog djelokruga državne uprave, po posebnim 

zakonima i drugim propisima. 

 

 

V USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA GRADSKOG TIJELA 

 

Članak 13. 

 

 Tijela Grada Valpova su: 

 - Gradsko vijeće i 

 - Gradonačelnik. 

 

Članak 14. 

 

 (1) Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga grada podijeljene su između 

predstavničkog tijela - Gradskog vijeća i izvršnog tijela - Gradonačelnika. 

 (2) Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje 

poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, svi poslovi i zadaće što se odnose na uređivanje odnosa 

iz samoupravnog djelokruga Grada (poslovi legislativne naravi) u nadležnosti su Gradskog vijeća, a 

svi poslovi i zadaće izvršne naravi  u nadležnosti su Gradonačelnika. 

 (3) Ako se po prirodi posla ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovog članka, 

nadležnost je pridržana Gradskom vijeću. 

 

Članak 15. 

 

 (1) Grad Valpovo u postupku pripreme donošenja odluka i drugih općih akata na razini 

županije, zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koje ga se neposredno tiču, daje 

inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu. 

 (2) Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Grada mogu podnositi 

Gradsko vijeće i gradonačelnik izravno nadležnom tijelu i neizravno putem vijećnika i zastupnika. 

 

 

 1. GRADSKO VIJEĆE 

 

Članak 16. 

 

 Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada i donosi akte u okviru prava i dužnosti 

Grada, te obavlja poslove u skladu sa Ustavom, zakonom  i ovim Statutom. 
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Članak 17. 

 

 Gradsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga:  

 1. donosi Statut Grada Valpova i odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta; 

 2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog 

     djelokruga Grada Valpova; 

 3. razmatra stanje iz područja samoupravnog djelokruga Grada Valpova te 

     utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti važnih za Grad Valpovo; 

 4. donosi akte urbanističkog planiranja u Gradu Valpovu; 

 5. donosi godišnji proračun prihoda i rashoda Grada Valpova te zaključni  račun i 

                odluke o izvršenju proračuna; 

 6. bira predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća; 

 7. imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama 

                te daje suglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to određeno 

      zakonom, Statutom i drugim propisima; 

            8. odlučuje o povjerenju gradonačelniku, njegovim zamjenicima; 

            9. osniva radna tijela Gradskog vijeća, te bira i razrješuje njihove članove; 

          10. donosi odluke o gradskim porezima, naknadama, pristojbama i drugim 

      prihodima od interesa za Grad; 

          11. odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Gradsko vijeće; 

          12. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Valpova te osniva 

       upravne odjele; 

          13. osniva ustanove, poduzeća i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,  

                komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Valpovo; 

          14. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina čija pojedinačna  

                vrijednost prelazi 0,5%, iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini    

                koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanu i otuđivanju nekretnina i  

                pokretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00  

                kuna; 

          15. odlučuje o davanju koncesija; 

          16. odlučuje o sastavu organa upravljanja ustanova i trgovačkih društava u kojima 

      Grad Valpovo ima stopostotno vlasništvo  i imenuje predstavnike Grada u 

      organe upravljanja u ustanovama i trgovačkim društvima u kojima nije 

      stopostotni vlasnik; 

 17. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava, odnosno dionica i  

       udjela u skladu s zakonom; 

 18. odlučuje o zaduživanju Grada Valpova i o raspisivanju javnog zajma; 

 19. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Grada; 

 20. odlučuje o utvrđivanju uvjeta i načina dodjeljivanja javnih priznanja; 

 21. dodjeljuje javna priznanja Grada Valpova; 

 22. odlučuje o pristupanju Grada Valpova udruženjima lokalnih zajednica, 

                  odnosno surađuje sa jedinicama lokalne samouprave drugih država; 

 23. odlučuje o raspisivanju referenduma za područje Grada Valpova; 

 24. donosi Poslovnik o radu; 

 25. obavlja i druge poslove određene zakonom. 

 

Članak 18. 

 

 Način rada Gradskog vijeća, te prava i dužnosti vijećnika uređuje se Poslovnikom Gradskog 

vijeća. 

 



     PETAK, 23. PROSINCA 2022.                SLUŽBENI GLASNIK           BROJ  12. – STRANICA  1037 

               GRADA VALPOVA 

 

 SASTAV I IZBOR GRADSKOG VIJEĆA 

 

Članak 19. 

 

 (1) Gradsko vijeće Grada Valpova broji 15 vijećnika. 

 (2) Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku predviđenom zakonom. 

 (3) Vijećnicima prestaje mandat prije vremena na koje su izabrani prema odredbama zakona. 

 

Članak 20. 

 

 (1) Funkcija Gradskog vijećnika je počasna. 

 (2) Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

 (3) Vijećnici imaju pravo i dužnost biti nazočni sjednicama Vijeća, sudjelovati u radu sjednica, 

podnositi prijedloge za donošenje općih i drugih akata i mjera te postavljati pitanja predsjedniku 

Gradskog vijeća iz samoupravnog djelokruga Grada na sjednici Vijeća neposredno ili pismenim 

putem. 

 

Članak 21. 

 

 Vijećnik ima pravo podnositi Vijeću prijedloge odluka i drugih akata te pokretati druga pitanja 

iz njegovog djelokruga. 

 

Članak 22. 

 

 Vijećnik ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje u Gradskom 

vijeću. 

 

Članak 23. 

 

 (1) Vijećnik ima pravo predlagati Vijeću raspravu o pitanjima koja se odnose na rad 

Gradonačelnika, na izvršavanje odluka Gradskog vijeća. 

 (2) Vijećnik ima pravo gradonačelniku, tajniku grada i pročelnicima koji rukovode upravnim 

tijelima Grada, postavljati pitanja koja se odnose na njihov rad ili na poslove iz njihovog djelokruga. 

 

Članak 24. 

 

 Vijećnici za svoj rad u Vijeću i radnim tijelima Vijeća, te članovi radnih tijela Gradskog vijeća 

birani izvan reda vijećnika imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Vijeća, sukladno 

zakonu. 

 

Članak 25. 

 

 Gradsko vijeće može zatražiti da se dužnosnici, koje na određene funkcije imenuje Gradsko 

vijeće, prije stupanja na dužnost i po odlasku s dužnosti očituju o svome imovnom stanju. 
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 Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća 

 

Članak 26. 

 

 (1) Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. 

 (2) Izbor, prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća utvrđuju se 

Poslovnikom Gradskog vijeća. 

 

 

 Radna tijela Gradskog vijeća 

 

Članak 27. 

 

 (1) Gradsko vijeće osniva stalne i povremene odbore, komisije i druga radna tijela za pripremu 

i predlaganje odluka iz svog djelokruga, odnosno za obavljanje drugih poslova. 

 (2) Osnivanje, sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka 

utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela. 

 (3) Stalna radna tijela Gradskog vijeća su: 

 1. Odbor za Statut i Poslovnik, 

 2. Komisija za izbor i imenovanja, 

 3. Komisija za predstavke i pritužbe, 

 4. Odbor za financije i Proračun, 

 5. Mandatna komisija, 

 6. Gradski savjet za uređenje prostora i zaštitu okoliša. 

 (4) Predsjednika i članove radnih tijela bira Gradsko vijeće na prijedlog Komisije za izbor i 

imenovanja ili 1/3 vijećnika. 

 (5) Radna tijela za svoj rad odgovaraju Gradskom vijeću. 

 

Članak 28. 

 

 (1) Gradsko vijeće može osnovati posebno radno tijelo - Povjerenstvo za utvrđivanje 

činjenica, u pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih 

javnih službi. 

 (2) Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka mogu biti samo članovi Gradskog vijeća. 

 (3) Odlukom o osnivanju Povjerenstva utvrdit će se sastav, djelokrug, ovlasti i način rada 

Povjerenstva. 

 

 

 Akti Gradskog vijeća 
 

Članak 29. 

 

 (1) Gradsko vijeće na temelju prava i ovlasti utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi 

Statut, Poslovnik o radu, odluke i druge opće akte, gradski proračun, godišnji obračun gradskog 

proračuna, deklaracije, zaključke, rješenja, preporuke, naputke, programe, planove, mišljenja te daje 

autentična (izvorna) tumačenja Statuta i drugih općih akata. 

 (2) Način i postupak donošenja akata iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Poslovnikom o radu 

Gradskog vijeća. 
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Članak 30. 

 

 Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke. 

 

Članak 31. 

 

 (1) Odluke i drugi opći akti što ih donosi Gradsko vijeće te odluke, rješenja, naredbe, uputstva 

i pravilnici što ih donosi objavljuju se u „Službenom glasniku Grada Valpova“. 

 (2) Opći akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objave. 

 (3) Iznimno, općim aktom može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu 

najranije danom koji slijedi danu objave u „Službenom glasniku Grada Valpova“. 

 

 

 2. GRADONAČELNIK   
 

Članak 32. 

 

 (1) Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. 

 (2) Izvršne poslove u Gradu obavlja i zamjenik gradonačelnika koji obavlja dužnost 

gradonačelnika u slučaju iz čl. 39. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 (3) Gradonačelnik i njegov zamjenik dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 

dostaviti pisanu obavijest Upravnom tijelu Grada nadležnom za službeničke odnose o tome da li će 

dužnost na koju su izabrani obnašati profesionalno ili volonterski. 

  

Članak 33. 

 

 Gradonačelnik obavlja sljedeće poslove iz samoupravnog djelokruga: 

1. priprema prijedloge općih akata, 

2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 

3. usmjerava i nadzire djelovanje Upravnih tijela Grada Valpova u obavljanju poslova iz 

njihovog samoupravnog djelokruga, 

4. upravlja nekretninama i pokretninama Grada Valpova, kao i prihodima i rashodima u 

skladu sa zakonom i Statutom, 

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Valpova i ostalom 

raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, Statutom i posebnim propisima, 

6. imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i trgovačkih društava 

i drugih pravnih osoba koje je Grad osnovao za obavljanje gospodarskih, društvenih, 

komunalnih i drugih djelatnosti, a od interesa su za Grad kao jedinicu lokalne samouprave, 

osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, 

7. u slučaju iz točke 5. Gradonačelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do 

najviše 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u 

kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno ostalom 

raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može 

odlučivati najviše do 1.000,000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada 

može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina 

te ostalo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu Grada Valpova u skladu 

sa zakonom, i 

8. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom. 
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Članak 34. 

 

 (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 im 

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 35. 

 

 Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Upravnih tijela. 

 

Članak 36. 

 

 (1) Gradonačelnik je dužan najmanje dva puta godišnje Gradskom vijeću podnijeti izvješće o 

svome radu i to do 31. ožujka tekuće godine, za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. 

rujna, za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 

 (2) Gradsko vijeće, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka može zatražiti od gradonačelnika 

izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 

 (3) Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana 

od dana primitka zahtjeva, a ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja rok za podnošenje 

izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 

 (4) Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju 

prije proteka roka od šest mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju. 

 

Članak 37. 

 

 Gradonačelniku i zamjeniku 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 za kazneno djelo na kaznu zatvora ili mu je 

ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti 

presude, osim za kaznena djela iz članka 13. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima, 

- danom odjave prebivališta s područja Grada Valpova, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama 

zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

- smrću. 

 

Članak 38. 

 

 (1) Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma. 

 (2) Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 

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

 i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, 

 - 2/3 članova Gradskog vijeća. 
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 (3) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20 % ukupnog broja birača s 

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

zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 24.a stavkom 3. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen 

od potrebnog broja birača. 

 (4) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku 

o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s 

njim Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. 

 (5) Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika. 

 (6) 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. 

 (7) Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 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. 

 

 

 3. GRADSKA UPRAVA 

 

 

 Pročelnik Ureda gradonačelnika - tajnik Grada 

 

Članak 39. 

   

 (1) Tajnik rukovodi Uredom gradonačelnika i ima položaj pročelnika. 

 (2) Tajnik pomaže Gradonačelniku u obavljanju poslova koji su mu povjereni, pomaže  

predsjedniku Gradskog vijeća u pripremi i organiziranju sjednica Gradskog vijeća, brine za zakonitost 

rada i akata Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, organizira obavljanje stručnih i drugih poslova 

u svezi s radom ovih tijela, te obavlja druge poslove koja mu ona povjere. 

 

 

 Upravna tijela Grada 

 

Članak 40. 

 

 (1) Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova 

državne uprave prenijetih na Grad, odlukom osniva Upravna tijela te uređuje njihovo ustrojstvo, 

djelokrug i druga pitanja značajna za njihov rad. 

 (2) Upravna tijela se osnivaju kao upravni odjeli i službe. 

 (3) Nazivi  upravnih tijela utvrđuju se odlukom o njihovom osnivanju. 

 (4) Upravna tijela Grada dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba 

građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima. 
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Članak 41. 

 

 (1) Upravnim odjelima gradske uprave upravljaju pročelnici. 

 (2) Pročelnike imenuje na temelju javnog natječaja Gradonačelnik. 

 (3) Pročelnici su za svoj rad odgovorni gradonačelniku. 

 

Članak 42. 

 

 Upravna tijela Grada u okviru svog djelokruga imaju i sljedeće ovlasti: 

 - neposredno izvršavaju odluke i druge opće akte Gradskog vijeća i osiguravaju 

     njihovo provođenje; 

 - neposredno izvršavaju poslove državne uprave kada su ti poslovi prenijeti u               

              djelokrug Grada; 

 - prate stanje u područjima za koje su osnovani i o tome izvješćuju  

               Gradonačelnika; 

 - pripremaju nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko  vijeće, 

     te pripremaju  izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za  

               potrebe Gradskog vijeća i  Gradonačelnika; 

 - pružaju stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti  Grada; 

 - podnose izvješće Gradskom vijeću o svom radu; 

 - obavljaju i druge poslove za koje su ovlašteni. 

 

Članak 43. 

 

 Upravna tijela Grada samostalna su u okviru svog djelokruga te odgovorna za zakonito i 

pravodobno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti i za svoj rad odgovaraju Gradskom vijeću, 

gradonačelniku. 

 

Članak 44. 

 

 Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte, 

kojima rješavaju prava, obveze i pravne interese fizičkih i pravnih osoba. 

 

Članak 45. 

 

 Sredstva za obavljanje djelatnosti upravnih tijela Grada osiguravaju se u proračunu Grada 

Valpova, državnom proračunu ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom i drugim propisima. 

 

 

VI IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA 

 

Članak 46. 

 

 Sve pokretne i nepokretne stvari, kao i imovinska prava koja pripadaju Gradu Valpovu te 

financijska sredstva čine imovinu Grada Valpova. 
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Članak 47. 

 

 (1) Na temelju zakona i drugih propisa, te općih akata koje donosi Gradsko vijeće, upravljanje 

imovinom provodi Gradonačelnik i Gradsko vijeće prema načelima dobrog gospodarenja. 

 (2) Gradonačelnik u postupku upravljanja gradskom imovinom donosi pojedinačne akte, a na 

temelju općeg akta kojeg donosi Gradsko vijeće o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 

imovinom u vlasništvu Grada. 

 

Članak 48. 

 

 (1) Grad Valpovo ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno 

raspolaže. 

 (2) Prihodi Grada moraju biti srazmjerni poslovima koje njegova tijela obavljaju u skladu sa 

zakonom. 

 

Članak 49. 

 

 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 Grad Valpovo 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 50. 

 

 Gradsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa, odnosno visinu 

iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, 

porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom. 

 

Članak 51. 

 

 (1) Temeljni financijski akt Grada Valpova je proračun. 

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

propisanim zakonom. 

 (3) Uz proračun Gradsko vijeće donosi i odluku o izvršavanju proračuna. 

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

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

 (5) 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. 

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

povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća, 

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 52. 

 

 (1) Gradsko vijeće može se zaduživati do visine iznosa određenog posebnim zakonom ili 

odlukom Gradskog vijeća ako ne postoje druge mogućnosti pokrića proračunskog manjka uz uvjet da 

otplata i kamate kredita ne ugrožavaju izvršavanje zakonskih obveza Grada Valpova. 

 (2) Grad Valpovo može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu 

grada, odnosno u kojima ima udjela ili dionice i zaključivati zajmove do visine iznosa određenog 

posebnim zakonom ili odlukom Gradskog vijeća. 

 (3) Grad Valpovo u svrhu pokrivanja proračunskog manjka ili financiranja određenih 

kapitalnih projekata može raspisati javni zajam ili izdati obveznice i druge vrijednosne papire. 

 

 

VII ODNOS GRADA VALPOVA I GRAĐANA 

 

Članak 53. 

 

 Grad Valpovo organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na 

jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese 

te ispunjavati građanske dužnosti. 

 

Članak 54. 

 

 Građani i pravne osobe dužne su službenoj osobi upravnog tijela Grada Valpova, prilikom 

provođenja službene radnje, omogućiti pristup poslovnim prostorijama, poslovnim spisima, 

zgradama i robi te na njihov zahtjev dati tražene podatke. 

 

Članak 55. 

 

 (1) Tijela Grada dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje prigovora i 

pritužbi na svoj rad, kao i na rad upravnih odjela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima, 

kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih 

dužnosti. 

 (2) Na podnijete prigovore i pritužbe, predsjednik Gradskog vijeća, gradonačelnik, tajnik 

grada i pročelnik dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana 

podnošenja prigovora, odnosno pritužbe. 

 (3) Grad Valpovo je sukladno zakonu dužan omogućiti izjavljivanje prigovora, odnosno 

pritužbe. 

 

Članak 56. 

 

 Gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća dužni su odrediti uredovno vrijeme u kojem će 

primati građane radi rješavanja pitanja od njihova interesa, a koja su u nadležnosti tijela grada 

Valpova. 
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Članak 57. 

 

 (1) Upravna tijela moraju u svoje uredovno vrijeme omogućiti građanima uvid u propise koje 

je donijelo Gradsko vijeće i Gradonačelnik. 

 (2) Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obavješteni o radnom 

vremenu uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih odjela Grada Valpova. 

 

Članak 58. 

 

 (1) Na zgradi u kojoj su smještena tijela Grada mora biti istaknut naziv tijela. 

 (2) Na ulazu u službene prostorije moraju biti istaknuta osobna imena zaposlenika. 

 

 

VIII NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

 

Članak 59.  

 

 Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog 

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

 

Članak 60. 

 

 (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 raspisivanju referenduma može temeljem odredaba 

zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik i 20 % ukupnog 

broja birača Grada Valpova. 

 

Članak 61. 

 

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

Gradskog vijeća ili gradonačelnika 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 tijelu državne 

uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti 

podnesenog prijedloga. Ako tijelo državne uprave nadležno 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 62. 

 

 (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. 
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 (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. 

 

Članak 63. 

 

 (1) Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 61. stavka 1. ovog Statuta 

obvezatna je za Gradsko vijeće. 

 (2) Tijela grada ne mogu donijeti odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovog 

članka prije proteka roka od 2 godine od dana održavanja referenduma. 

 

Članak 64. 

 

 Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru 

zakonitosti, kojeg provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

 

Članak 65. 

 

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

drugog pitanja iz djelokruga Grada. 

 (2) Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika 

Gradskog vijeća. 

 (3) Gradsko vijeće dužno je razmotriti  prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana 

od dana zaprimanja prijedloga. 

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

odluke Gradskog vijeća za cijelo područje ili za dio područja Grada Valpova, pojedina naselja ili 

dijelove naselja na području Grada Valpova koji čine zasebnu cjelinu. 

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

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada Valpova. 

 

Članak 66. 

 

 (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 savjetodavno je za Gradsko vijeće i gradonačelnika. 

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

upisanih u popis birača 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 67. 

 

 (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. 
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 (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. 

 

 

IX USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI 

 

Članak 68. 

 

 (1) Radi zadovoljavanja svakodnevnih potreba građana Grad u okviru samoupravnog 

djelokruga osigurava obavljanje javnih službi na području komunalnih, gospodarskih i društvenih 

djelatnosti, u skladu sa zakonom. 

 (2) Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Grad osigurava osnivanjem trgovačkih 

društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave. 

 (3) Obavljanje određenih javnih službi Grad može povjeriti, temeljem ugovora i ugovora o 

koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama. 

 

Članak 69. 

 

 (1) Grad nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i 

ustanova u svom vlasništvu. 

 (2) Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka dužne su redovno izvješćivati Grad 

o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima propisanim aktima trgovačkog društva i ustanove ili 

odlukom Gradskog vijeća. 

 

 

X JAVNOST RADA 

 

Članak 70. 

 

 Grad Valpovo, kao tijelo javne vlasti, a u cilju ostvarivanja načela javnosti svoga rada, 

savjetovanja s javnošću o pitanjima iz svoje nadležnosti, te obavješćivanja javnosti o svome radu 

dužno je postupiti u skladu s člancima 10., 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama. 

 

Članak 71. 

 

 (1) Na sjednicama Gradskog vijeća mogu biti nazočni izvjestitelji javnih glasila i elektronskih 

medija, u skladu s poslovnicima o radu tih tijela. 

 (2) Javnim glasilima i elektronskim medijima koji djeluju na području Grada Valpova 

dostavlja se cjeloviti materijal za raspravu na sjednicama Gradskog vijeća. 

 

Članak 72. 

 

 (1) Grad Valpovo ima službeno glasilo - Službeni glasnik Grada Valpova. 

 (2) U Službenom glasniku Grada Valpova objavljuju se odluke i drugi opći akti, godišnji 

proračuni, zaključni računi, programi razvoja te akti izbora i imenovanja što ih donose tijela grada 

Valpova. 
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 (3) U Službenom glasniku Grada Valpova mogu se objavljivati i opći akti ustanova i poduzeća 

što obavljaju javne službe, kojima se propisuju prava i dužnosti fizičkih i pravnih osoba. 

 

Članak 73. 

 

 (1) Radi potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o radu tijela Grada Valpova mogu se 

davati službena priopćenja, intervjui i održavati konferencije za tisak i elektronske medije. 

 (2) Službene izjave za sredstva javnog priopćavanja daju: 

 - Predsjednik Gradskog vijeća o radu Gradskog vijeća, 

 - gradonačelnik o radu Gradskog vijeća i upravnih tijela Grada, 

 - tajnik grada i pročelnici upravnih odjela Grada Valpova o radu 

   stručne službe i upravnih tijela te o svom radu u okviru prava 

   i dužnosti određenih ovim Statutom ili drugim propisom. 

 

Članak 74. 

 

 Grad Valpovo može izdavati publikacije, uključujući i suvremene informatičke vidove, u 

kojima se objavljuju prikazi rada njegovih tijela, izvješća s rasprava i odluke tih tijela, prijedlozi koji 

se pripremaju za raspravu te druga pitanja iz djelokruga Grada Valpova ili koja su od neposrednog 

interesa za građane. 

 

 

XI JAVNA PRIZNANJA 

 

Članak 75. 

 

 (1) Gradsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom osobe koje su se istakle naročitim 

zaslugama za grad. 

 (2) Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja. 

 

Članak 76. 

 

 Vrste, uvjeti, izgled i oblik, način dodjeljivanja nagrada i javnih priznanja i počasti, tijela koja 

provode postupak dodjele i obavljaju dodjelu nagrada, javnih priznanja i počasti, propisuju se 

posebnom odlukom. 

 

 

XII SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE 

 SAMOUPRAVE 

 

Članak 77. 

 

 (1) Grad Valpovo ostvarujući zajedničke interese za šire područje međusobno surađuje radi 

unapređenja gospodarskog, kulturnog i socijalnog razvitka s drugim jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave (općine, gradovi, županije). 

 (2) Ciljevi, uvjeti i oblici suradnje, uzajamne obveze, pravna i organizacijska pitanja, 

financijski odnosi i način rješavanja sporova, utvrđuju se sporazumom zainteresiranih jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 (3) O sporazumu iz stavka 2. ovog članka izvjestit će se tijelo državne uprave nadležno za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
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 (4) Grad Valpovo pod uvjetima utvrđenim zakonom, može surađivati s odgovarajućim 

lokalnim jedinicama drugih država. 

 

 

XIII DRŽAVNI NADZOR I ZAŠTITA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 

Članak 78. 

 

 (1) Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće 

obavlja nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt. 

 (2) 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 donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku 15 dana od 

dana donošenja općeg akta. 

 (3) Ostali poslovi nadzora i zaštite prava na lokalnu samoupravu obavljaju se sukladno 

zakonu. 

 

 

XIV PRAVA IZABRANIH, ODNOSNO IMENOVANIH OSOBA NA 

 ODREĐENE DUŽNOSTI U GRADU 

 

Članak 79. 

 

 Prava izabranih, odnosno imenovanih osoba na dužnosti u gradu reguliraju se posebnim aktom 

koje donosi Gradsko vijeće Grada Valpova. 

 

 

XV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 80. 

 

 Do donošenja općih akata kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada, 

sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta, na području Grada Valpova primjenjivat će 

se važeći opći akti Grada Valpova u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim 

Statutom. 

 

Članak 81. 

 

 (1) Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta. 

 (2) Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, 

Gradonačelnik i Odbor za Statut i Poslovnik. 

 

Članak 82. 

 

 Ukoliko Odbor za Statut i Poslovnik nije predlagatelj, prijedlog za promjenu Statuta se 

obvezno dostavlja odboru za davanje prethodnog mišljenja. 

 

Članak 83. 

 

 (1) Na temelju mišljenja Odbora za Statut i Poslovnik Gradsko vijeće odlučuje hoće li se 

pristupiti postupku predložene promjene Statuta. 
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 (2) Ukoliko se ne donese odluka pokretanju postupka promjene Statuta, isti prijedlog ne može 

se ponovno staviti na dnevni red sjednice Gradskog vijeća prije isteka roka od 6 mjeseci od dana 

zaključenja rasprave o prijedlogu. 

 

Članak 84. 

 

 Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

 

Članak 85. 

 

 Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Odluka o izborima za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 2/14 i 8/18). 

 

Članak 86. 

 

 Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Valpova („Sl. glasnik 

Grada Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/09, 2/13, 7/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 1/18, 3/19, 3/20 i 2/21). 

 

Članak 87. 

 

 Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada 

Valpova". 

 

 

KLASA: 011-01/22-01/6 

URBROJ: 2158-7-1-22-1     PREDSJEDNIK 

 

Valpovo, 19. prosinca 2022. godine    Igor Uranjek, v. r. 

 

…………………… 

 

 177. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA, na 20. sjednici, održanoj 19. prosinca 2022. 

godine, na temelju čl. 10. st. 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma („Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19) i čl. 16. Statuta Grada Valpova („Sl. glasnik Grada 

Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/09, 2/13, 7/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 1/18, 3/19, 3/20 i 2/21), donijelo 

je 

  

O D L U K U 

 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Valpova za 2023. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Valpova (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2023. 

godinu, a koja su osigurana u Proračunu Grada Valpova za 2023. godinu.  

 


