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Temeljem članka 35. ZaKona o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi („Narodne novine br. 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
i članka 32. stavka 1. točka 1. Statuta Grada Vukovara
(„Službeni vjesnik“ Grada Vukovar br. 4/09), Gradsko vi-
jeće Grada Vukovara, na 1. sjednici, održanoj 28. ožujka
2011., donosi

STATUT
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA GRADA VUKOVARA

Članak 1.
U Statutu Grada Vukovara (“Službeni vjesnik“ Grada Vu-
kovar  br. 4/09), Članak 21.
mijenja se i glasi:
„Kada je prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju
razrješenja gradonačelnika i njegovih zamjenika dao po-
treban broj birača određen člankom 20. člankom 3. ovog
Statuta, Gradsko vijeće mora donijeti Odluku o raspisiva-
nju referenduma u roku od 30 dana od  dana prijema prije-
dloga.“

Članak 2.
U članku 23., i riječi: „odnosno na području za koje se ra-
spisuje referendum“, brišu se.

Članak 3.
U članku 26. stavku 1. i 4. ispred riječi: „zborova građana“
dodaje se riječ: „mjesnih“.

Članak 4.
U članku 27. stavku 1. ispred riječi: „zbor građana“ dodaje
se riječ „mjesni“, a riječi: „predsjednik Gradskog vijeća“
zamjenjuje se riječima: „Vijeće mjesnog odbora“.

U stavku 2. ispred riječi: „zboru građana“ dodaje se
riječ „mjesnom“, a ispred riječi: „zbor građana“ dodaje se
riječ: „mjesni“.

U stavku 3. ispred riječi: „zboru građana“ dodaje se
riječ: „mjesnom“.

Članak 5.

U članku 32. Stavku 1. Točki 18. Iza riječi „imenuje“, do-
daju se riječi: “i razrješava“.

Članak 6.
U članku 34. stavku 1. alineja 1. riječ: „zastupa“ mijenja
se i glasi: „predstavlja“.

Članak 7.
U članku 47. stavku 3. iza točke 29. dodaje se nova točka
30. koja glasi: 
„30. osniva savjetodavna tijela i imenuje savjetnike radi
davanja stručnih mišljenja i predlaganja rješavanja odre-
đenih pitanja iz područja koja ne spadaju u djelokrug upra-
vnih tijela Grada“.
Dosadašnja točka 30. postaje točka 31.
Članak 8.
U članku 70. stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4.
koja glasi: „4. Mjesni odbor Trokut“, dosadašnje točke 4.
do 8. postaju točke 5.do 9.

Članak 9.
Ovaj Statut stupa na snagu  osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.
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Vukovar, 30. lipnja 2011.
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