
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj:33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 – pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Trnava (Službeni glasnik Općine Trnava, broj 3/09. i 1/13.)  Općinsko vijeće Općine Trnava na svojoj 5. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donosi

II. STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA OPĆINE TRNAVA

Članak 1

U Statutu Općine Trnava  (Službeni glasnik Općine Trnava broj: 3/09. i 1/13) u članku 1. brišu se riječi: „ mjesna samouprava “.

Članak 2.

Iza članka 4. dodaje se stavak 4.a , koji glasi:
„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.“

Članak 3.

U članku 14. brišu se riječi: „ ili na mjesni odbor na području Općine.“

Članak 4.

Članak 17. mijenja se i glasi: „ Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“.

Članak 5.

U članak 18. mijenja se i glasi:
„ Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog  zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.“.

Članak 6.

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a i glasi:

„ Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik općinskog vijeća je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća dužan je postupiti kao i stavku 1. i 2. ovoga članka. 
 
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.“.

Članak 7.

Članak 22. briše se.

Članak 8.

Članak 23.briše se.

Članak 9.

U članku 29. stavak 1. točka 4. briše se riječ „obračun“ i zamjenjuje s riječima :“izvještaj o izvršenju“.

Članak 10.

U članku 29. stavak 1. točka 19. briše se.

Članak 11.

U članku 32.  stavak 1. mijenja se i glasi:
„ Mandat članova Općinskog vijeća traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela.
Članak 12.

U članku 32.  dodaje se novi stavak 4.i glasi:

„ Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.“.




Članak 13.

Članak 36. stavak 1. iza riječi „načelnik“ dodaju se riječi “Mandat općinskog načelnika u pravilu traje četiri godine.“.


Članak 14.

U članku 36. stavak 4. briše se alineja 18.


Članak 15.

Iza članka 41. dodaje se članak 41a.i glasi: „ Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“.
Članak 16.

Briše se glava „ VIII. MJESNA SAMOUPRAVA „.

Članak 17.

Brišu se članci 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52.,53., 54..

Članak 18.

Dosadašnje glave IX.  do XIII. postaju glave  VIII. do XII. 

Članak 19.

Ovlašćuje se povjerenstvo za statutarna i pravna pitanja Općine Trnava da izradi pročišćeni tekst Statuta Općine Trnava.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Trnava.
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