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 Na temelju članka 35.stavak 1.točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 139. 
Zakona o lokanim izborima (Narodne novine br. 144/12 i 121/16) te članka 30. 
Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik 6/13), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na 7. 
sjednici, održanoj  02. ožujka 2018. godine, donijelo je 

 

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 
 
  
 

Članak 1. 
 U Statutu Općine Trpanj (Službeni glasnik br.6/13) u članku 1. iza stavka 1. 
dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Izrazi u Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 
ženski rod.“  

 
Članak 2. 

U  članku 2. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi 

„Pri svakoj promjeni granica, odnosno područja Općine prethodno će se zatražiti 
mišljenje stanovnika koje nije obvezujuće“. 
 

     Članak 3. 

U  članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

 „Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike 
Hrvatske i drugim propisima“. 

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4. 

 
Članak 4. 

 U članku 6. Iza stavka 2.dodaje se novi stavak 3.koji glasi: 
          „ Dan Općine je neradni dan za službenike i namještenike zaposlene u Općini.“  
 
 Dosadašnji stavak 3.postaje stavak 4. 
 
                                                   Članak 5. 
 U članku 15. stavak 1. Iza riječi „Statuta“ dodaje se zarez i riječi  „a osobito 
poslova u svrhu pripreme projekta za povlačenje novčanih sredstava iz fondova 
Europske unije,“ 

 
Članak 6. 

  U članku 19.  stavak 2. mijenja se i glasi: 
 „Raspisivanje referenduma za opoziv načelnik i njegovog zamjenika koji je 
izabran zajedno s njim, može predložiti: 
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- 20% ukupnog broja birača u Općini, 
- 2/3 Općinskog vijeća“. 

Iza stavka 2.dodaju se novi stavci 3. i 4.koji glase: 

 „Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20 % ukupnog broja 
birača u Općini, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 
20.stavak 1. Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od 
potrebnog broja birača u Općini“ 

 „Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog 
vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika i zamjenika 
koji je izabran zajedno s njim, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova 
svih članova Općinskog vijeća“. 

 Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6. 

 U dosadašnjem stavku 3.koji postaje stavak 5. riječi „MBG“ zamjenjuje se 
riječju „OIB“. 

 U dosadašnjem  stavku 4.koji postaje stavak 6.brojka „12“ zamjenjuje se 
brojkom „6“. 

                                                  
                                                Članak 7. 
U članku 20. stavak 1. riječi „Općinsko vijeće“ zamjenjuju se riječima „predsjednik 
općinskog vijeća“, a broj „8“ zamijenja se brojkom „30“ . 
 
                                                Članak 8. 
 U članku 30. stavku 1. podstavak 5. riječi „godišnje izvješće“ zamjenjuje se 
riječju „ izvještaj“. 
 
 

Članak 9. 
 U članku 34. stavak 1. riječi „ četiri godine“ zamjenjuju se riječima „ do dana 
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih 
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 sukladno pozitivnim 
zakonskim propisima .“ 
 U stavku 2.iza riječi „redovnim izborima“ dodaju se riječi „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 sukladno pozitivnim zakonskim propisima“. 
 

Članak 10. 
  U članku 35. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
„ Vijećnik Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni  izostanak s posla  radi 
sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela“. 

Dosadašnji stavak 2.i 3. postaju stavak 3.i 4. 
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                                         Članak 11.  

 U članku 42.  stavku 1. iza podstavka 3.dodaje se novi podstavak 4. koji glasi: 
„izrađuje pročišćene tekstove akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.“ 
 
 Dosadšnji podstavak 4. postaje podstavak 5. 
 
                                                     Članak 12.  
 U članku 45.stavka 3.podstavak 5.  riječi „raspolaganju ostalom“ zamjenjuju 
se riječju „drugom raspolaganju“. 
 Podstavak 8. briše se a podstavci od 9. do 29. postaju podstavci od 8. do 28. 
 Stavak 4.briše se. 
 Dosadašnji stavak 5.koji sada postaje stavak 4.mijenja se i glasi: 
 „Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3.podstavka 12.ovog članka 
Općinski načelnik dužan je objaviti u prvom broju službenog glasila koji slijedi nakon 
donošenja te odluke.“ 
  

  Članak 13. 
 U članku 53. stavku 1.riječi „i nadzire“ brišu se. 
 
                                                              Članak 14. 
 Članak 59. stavka 1. mijenja se i glasi: 
 „Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana 
upisanih u registar birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 
najmanje  1/3 članova Općinskog vijeća i Općinski načelnik.“ 
 U stavku 2. riječi „ili udruge“ brišu se. 
 

  Članak 15. 
 U članku 63.iza stavka 1. dodaje se stavak 2.koji glasi. 
 „Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko 
pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.“ 
 U dosadašnjem stavku 3. briše se točka i dodaju riječi „odgovarajućom 
primjenom odredaba zakona kojima se uređuje izbor članova Općinskog vijeća.“ 
 Dosadašnji stavcii 2. i 3. postaju stavci 3. i 4. 

 
Članak 16. 

 U članku 64. stavak 1. riječi „“u roku od 30 dana od dana donošenja odluke 
Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dan od dana 
isteka mandata ili raspuštanja Vijeća  mjesnog odbora“ brišu se.  
   
                                                 Članak 17. 
 Članak 74. mijenja se i glasi: 
 „Nadzor nad zakonitošću tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik te 
na njegov prijedlog predstavničko tijelo može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako 
ono učestalo krši Statut Općine pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu 
poslove.“ 
                                                             Članak 18. 
 U članku 76. stavak 1. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara.“ 
 

Članak 19.     
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 U članku 77.stavak 2. podstavak 6. riječi „zajedničkim porezima“ zamjenjuje 
se riječima „zajedničkom porezu“.   
 U podstavku 7.riječi „i donacije“ brišu se. 
 
                                                 Članak 20. 
 U članku 86. stavak 1.riječi „“obavlja nadzor nad zakonitošću“ zamjenjuju se 
riječima „nadzire zakonitost“. 
 

                                          Članak 21.                                                                  
          Ova Statutarna odluka o izmjenam i dopunama Statuta Općine Trpanj stupa na 
snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Dubrovačko-neretvanske 
županije. 
 Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost sačinit će pročišćeni 
tekst Statuta i objaviti ga u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.  
 
 
 
 
KLASA:012-03/13-01/01 
URBROJ:2117/07-05/01-18-1 
 
 
Trpanj,02. ožujka 2018. 
 
       PredsjednikOpćinskog vijeća 
             Josip Nesanović v.r. 
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