
Na temelju svoje nadležnosti iz članka 25. Statuta Općine Lastovo (“Službeni glasnik Općine 
Lastovo” br. 3/09 i 1/13), a vezano za članak 29. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 
Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Lastovo je na 31. 

sjednici održanoj dana 16. travnja 2013. godine utvrdio pročišćeni tekst Statuta Općine Lastovo.  

Pročišćeni tekst Statuta Općine Lastovo obuhvaća Statut Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 3/09) i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni 
glasnik Općine Lastovo“, broj 1/13) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 
 

KLASA: 021-01/13-01/04                                           PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2145-02/01-13-3                                                           OPĆINE LASTOVO 

 

U Lastovu, 16. travnja 2013.                                                  Anita Jančić Lešić, dr.med., v.r. 

 
 

S T A T U T 

OPĆINE  LASTOVO 
(pročišćeni tekst) 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug Općine, njena obilježja,  sudjelovanje građana u 
odlučivanju, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, imovina i financiranje, 
nadzor nad njihovim aktima i radom, te druga pitanja od važnosti za rad Općine Lastovo. 
 

Članak 2. 
 

Naziv Općine je: Općina Lastovo. Sjedište Općine je u mjestu Lastovu. Općina Lastovo je pravna 
osoba. Općina Lastovo je u sastavu Dubrovačko-neretvanske županije. 
Mjesto Lastovo je administrativno, kulturno, povijesno  i urbano središte Općine. 
 

Članak 3. 
 

Općina Lastovo obuhvaća otok Lastovo (s naseljenim područjima: mjesto Lastovo, naselja 
Pasadur, Ubli, Zaklopatica i Skrivena Luka), otočje Lastovnjaci i otočje Vrhovnjaci sa otocima 
Glavatom i Tajnom na istočnoj strani, otok Sušac sa otočjem na jugozapadnoj strani, te otočje 
Palagruža*. Granice Općine Lastovo su katastarske granice Općine. 
 

Članak 4. 
Općina Lastovo ima grb i zastavu. 
Izgled grba i zastave i način korištenja propisani su posebnom Odlukom. 
 

Članak 5. 
Dan 26. rujna – blagdan Sv. Kuzme i Damjana, zaštitnika lastovske župe, utvrđen je kao Dan 
Općine. Na Dan Općine dodjeljuju se nagrade i druga javna priznanja Općine utvrđena posebnom 
Odlukom.  

Članak 6. 
 

Dan Poklada, (dan uoči Čiste srijede), utvrđuje se kao dan obilježavanja kulturne, folklorne i 
povijesne tradicije lastovske zajednice.  

 

*kada ga Hrvatski Sabor vrati unutar granica Općine Lastovo. 
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Članak 7. 
 

Općina skrbi i o iseljenim Lastovcima diljem svijeta u svrhu ostvarivanja i zaštite njihovih interesa 

u domovini i surađuje s njihovim udrugama. 
 

Općinsko vijeće i druga tijela Općine u okviru svog djelokruga vode brigu o problemima 
iseljenika i njihovih obitelji,  o održavanju kulturnih i drugih veza s njima i njihovim 
organizacijama, o njegovanju hrvatske kulture, jezika i običaja, te o upoznavanju s dostignućima u 
materijalnoj i društvenoj izgradnji zemlje. 
 

Članak 8. 
 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog i kulturnog razvitka, Općina Lastovo 
uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u zemlji i 

inozemstvu u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima. 
 

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE 
 

Članak 9. 
 

Općina Lastovo samostalna je u odlučivanju o poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u 

skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(u daljnjem tekstu: Zakon). 

Članak 10. 
 

Općina Lastovo u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim 
tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalne djelatnosti, 

- brigu o djeci, 

- socijalnu skrb, 

- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje, 

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu i civilnu zaštitu, 
- promet na svom području, 
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka odredit će se 
poslovi čije je obavljanje Općina Lastovo dužna organizirati, te poslovi koje može obavljati. 

 

Članak 11. 
 

Odlukom Općinskog vijeća Općine Lastovo mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga 

Općine prenijeti na Županiju, odnosno mjesnu samoupravu. 
 

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine da joj, uz suglasnost središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri 

obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Županije, ako može osigurati dovoljno 
prihoda za njihovo obavljanje. 
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III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 
 

Članak 12. 
 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i 

mjesnog zbora građana, u skladu s zakonom i ovim Statutom. 
 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene Statuta, o prijedlogu općeg 
akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela kao i o drugim pitanjima određenim 
zakonom. 
 

Referendum, na temelju odredaba zakona i Statuta, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog 

najmanje jedne trećine njegovih članova, na prijedlog općinskog načelnika, većine vijeća mjesnih 

odbora na području Općine i na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis Općine. 
 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 
 

Tijela Općine ne mogu donijeti pravni akt  ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 4. 

ovog članka, prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma, ukoliko se ne 
radi o savjetodavnom referendumu, kada takvo ograničenje ne postoji. 
 

O istom pitanju, odnosno pitanjima ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka roka 

od šest mjeseci od dana održanog referenduma, ukoliko se ne radi o savjetodavnom referendumu, 
kada takvo ograničenje ne postoji. 
 

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojima se 
uređuje provedba referenduma. 
 

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013., stavci 4. i 5. su brisani, a iza stavka 3. 

dodani su novi stavci 4., 5., 6. i 7. 
 

Članak 12.a 
 

Općinsko vijeće može sazvati zbor građana i tražiti mišljenje o prijedlogu općeg akta ili drugog 
pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili 
Statutom. Mišljenje dobiveno od zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće. 
 

Odluka o sazivanju zbora građana mora se oglasiti na oglasnoj ploči najmanje pet dana prije 
održavanja zbora građana. Ukoliko je za raspravu na zboru građana nužno upoznavanje građana o 
prijedlogu nekog akta, sazivač zbora je dužan od dana objave do dana održavanja zbora omogućiti 
građanima uvid u pisani materijal, određujući mjesto i vrijeme uvida, a što mora biti naznačeno u 
odluci o sazivanju zbora. 
 

Zbor građana može se održati i pravovaljano odlučivati ako je uredno sazvan sukladno st. 1. i 2. 

ovoga članka i ako je zboru nazočno najmanje 10% birača upisanih u popis birača (kvorum) koji 
se odnosi za područje za koje se provodi zbor građana. Zbor građana odluke donosi većinom  
glasova nazočnih građana. 
 

Zboru građana koje sazove Općinsko vijeće predsjedava predsjednik Općinskog vijeća ili osoba 
koju on ovlasti iz reda vijećnika. O zboru građana vodi se zapisnik kojeg vodi zapisničar, kojeg na 
prijedlog predsjedatelja zbora, određuje zbor građana. 

 

Ako se zbor građana ne održi zbog nedostatka kvoruma ili se zbor prekine zbog nedostatka 

kvoruma ili nema ovlaštene osobe za predsjedanje ili ista odbije predsjedati zboru građana, 
predsjednik Općinskog vijeća je ovlašten ponovno sazvati novi zbor, odnosno nastavak zbora, uz 
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obvezu da objavi svoju odluku o određivanju novog vremena i mjesta održavanja (novog) zbora, 
odnosno nastavka, najmanje tri dana prije održavanja zbora građana. 
 

Ako se zbor građana ponovno ne održi jer nije bilo kvoruma, zbor građana se više ne mora 
sazivati. 
 

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013., iza članka 12. dodan je članak 12.a. 
 

Članak 13. 
 

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje 
određenog pitanja iz njegovog djelokruga. 
 

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u 

roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga. 
 

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati potpuni i razumljiv tekst građanske inicijative 
te mora sadržavati ime i prezime i adresu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta te potpis. 
 

Popis građana koji svojim potpisom podržavaju prijedlog iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati 
osobne podatke građana propisane odredbama zakona kojim se uređuje referendum i drugi oblici 
osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (izjašnjavanje birača o 
potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma), u protivnom takva se inicijativa neće smatrati 
uredna te se po istoj neće postupati u smislu stavka 2. ovog članka. 
 

Ako inicijativa, tj. prijedlog ne sadrži podatke iz stavka 3., odnosno stavka 4. ovog članka, 
predsjednik Općinskog vijeća će u roku od osam dana zatražiti od podnositelja prijedloga uređenje 
prijedloga u smislu stavka 3., odnosno stavka 4. ovog članka, određujući mu rok za uređenje 
prijedloga koji ne može biti kraći od 15 niti duži od 30 dana. Ako predlagatelj u danom roku ne 
uredi svoj prijedlog, po istom se neće dalje postupati sve dok se prijedlog ne uredi. 
 

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  iza stavka 2. dodani su stavci 3., 4. i 

5. 

Članak 14. 
 

Svaki građanin ima pravo Općinskom vijeću i njegovim tijelima slati predstavke i pritužbe, te 

davati prijedloge i na njih dobiti odgovor u roku od 30 dana. 
 

IV. OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Članak 15.   
 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u 
okviru djelokruga Općine Lastovo, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 16. 
 

Općinsko vijeće Općine Lastovo ima devet članova. 
Mandat člana Općinskog vijeća traje četiri (4) godine. 
 

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013., u članku 16. stavku 1. riječ „sedam“ 
zamijenjena je riječju „devet“. 
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Članak 17. 
 

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je 
nazočna većina članova Općinskog vijeća. 
 

Članak 18. 
Mirovanje mandata 
 

Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se 
prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti 
mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik.   

 

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijesti 
predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka. 
 

Vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. i 2. ovog članka mandat miruje po sili zakona. 
 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem 
dužnosti u Općinskom vijeću, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku 
od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata člana Općinskog vijeća 
prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.  
 

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnose pisani zahtjev iz stavka 4. 
ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 
 

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 

podnošenjem opisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći 
od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem 
upravnom postupku. 
 

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s 
obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog 
vijeća.  
 

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata 

može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata. 
 

Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani 
kandidat s  iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a kojeg odredi 

politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. 
 

Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka 
zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu 

miruje, a određuju ga dogovorno  Ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu ili postignutom dogovoru stranke su dužne obavijestiti 
Jedinstveni upravni odjel. 
 

Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći 
neizabrani kandidat s liste. 
 

Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon 
provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani 
kandidat s liste. 

 

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članak 18. je izmijenjen. 
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Članak 19. 
 

Prestanak mandata 
 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: 
 

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim 

Zakonom o općem upravnom postupku, 
2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom 

pravomoćnosti sudske odluke, 
3. ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude, 
4. ako mu prestane prebivalište s područja Općine Lastovo, danom prestanka prebivališta, 
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 

hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka, 
6. smrću. 

 

Pisana ostavka vijećnika podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovog članka treba biti 
zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća. Pisana 
ostavka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste. 
 

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovog članka ne proizvodi pravni učinak. 
 

Članu Općinskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države 
članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju st. 1. točke 5. ovog članka. 
 

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članak 19. je izmijenjen. 

 

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013., iznad članka 20. dodan je naslov 
„Prava i dužnosti vijećnika“. 
 

Prava i dužnosti vijećnika 

Članak 20.  
 

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću. 
 

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s Odlukom Općinskog vijeća. 
 

 Članak 21. 
 

Član Općinskog vijeća ima pravo predlagati Vijeću odluke i druge akte, te pokretati druga pitanja 
iz njegovog djelokruga i djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela. Vijećnik ima pravo uvida u 
registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost vijećnika. 
 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s posebnim 
propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 
 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika. 

 

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članak 21. je izmijenjen. 
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Članak 22. 
 

Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi i ovim Statutom. 
 

 Predsjednik i potpredsjednici vijeća 
 

Članak 23. 
 

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika (prvog i drugog) koji se biraju većinom 
glasova svih članova Vijeća. 
 

Predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik. Kad 
potpredsjednik zamjenjuje predsjednika, ima sva njegova prava i dužnosti. Potpredsjednik pomaže 
predsjedniku u radu i obavlja poslove koje mu odredi Vijeće ili predsjednik. 
 

Članak 24. 
 

Predsjednik Vijeća predstavlja Općinsko vijeće, saziva sjednice Vijeća i predsjeda sjednicama. 
Predsjednik saziva sjednice Vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.  
 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine 
članova Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 
 

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, na obrazloženi zahtjev 
najmanje jedne trećine članova, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana. 
 

Nakon proteka roka iz st. 3. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje 
jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
 

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 
Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  izmijenjeni su stavci 3. i 4. 

 

Djelokrug Općinskog vijeća  

 

Članak 25.  
 

Općinsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga: 
1. donosi Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, Proračun i Odluku o izvršenju 

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

Općine, 
3. uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lastovo, utvrđuje 

koeficijente za obračun plaće načelnika, zamjenika načelnika i zaposlenika JUO, 
4. donosi odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom 

imovinom čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5 %, iznosa prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina,  

5. imenuje i razrješuje osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom, 
6. na prijedlog načelnika donosi odluku o zaduživanju Općine i opterećivanju općinske 

imovine,  

7. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, 
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Lastovo, 
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8. dodjeljuje nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama zaslužnima za 
naročiti probitak Općine i lastovskog pučanstva, a pod uvjetima i na način propisan 
posebnom odlukom Općinskog vijeća, 

9. raspisuje referendum,  

10. donosi prostorni plan, dugoročne planove i programe razvoja Općine,  
11. odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstava koja prima Vijeće,  
12. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug 

Općinskog vijeća. 
 

Članovi Općinskog vijeća nemaju pravo odlučivanja kad su osobno ili preko članova uže obitelji 
zainteresirana strana. 
 

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 
Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  izmijenjena je točka 4. u stavku 1. 
 

Članak 26. 
 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova vijeća. 
 

Općinsko vijeće donosi većinom glasova svih članova slijedeća akta: 
 

- Statut Općine Lastovo, 
- Poslovnik Općinskog vijeća, 
- Proračun, 
- Godišnji obračun, 
- odluku o zaduživanju Općine i opterećivanju općinske imovine,  

- odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća, 
- odluku o raspisivanju referenduma. 

 

Članak 27. 
Javnost rada 
 

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u 
slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Općinskog vijeća i Poglavarstva. 
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Vijeće ne odluči da se o nekom pitanju 
glasuje tajno. 

Članak 28. 
 

Radna tijela 

 

Općinsko vijeće ne osniva posebne odbore ili druga stalna radna tijela u svrhu pripreme odluka iz 

svog djelokruga, (osim Povjerenstva za izbor i imenovanja i Mandatnog povjerenstva) već cijelo 
Općinsko vijeće preuzima njihovu funkciju. 
 

Općinsko vijeće može osnivati povremene odbore i druga radna tijela kada se za to ukaže potreba, 

o čemu donosi posebnu odluku.  
 

V. OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Članak 29.  
 

Izvršno tijelo Općine je općinski načelnik. 
 

Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik općinskog načelnika koji obnaša 
dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim zakonom. 
 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini. 
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Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu 
i za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima. Općinski 
načelnik ima jednog zamjenika.  
 

Mandat općinskog načelnika i njegova zamjenika izabranih na redovnim (svake četvrte godine) ili 
prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog  
načelnika. 
 

Iznimno od stavka 1. ovog članka mandat načelnika i njegova zamjenika koje je Vlada Republike 

Hrvatske razriješila istovremeno kada je i raspustila Općinsko vijeće sukladno zakonu, traje do 
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća i razrješenja 
općinskog načelnika. 
 

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članak 29. je izmijenjen. 
 

Članak 30. 
 

Općinski načelnik i njegov zamjenik dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 
dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u Općini o tome hoće li dužnost na koju su izabrani 
obavljati profesionalno. U protivnom, smatrati će se da dužnost obavljaju volonterski. 
 

Ako dužnost obavljaju profesionalno, ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme 

obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja. Ako dužnost obavljaju volonterski, imaju 
pravo na naknadu za rad po posebnoj odluci. 
 

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 
Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članak 30. je izmijenjen. 
 

Članak 31.    
 

Općinski načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine: 
 

1. zastupa Općinu Lastovo, 
2. prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća  

3. priprema prijedloge općih akata,  
4. priprema prijedloge financijsko-planskih dokumenata, 

5. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, 
6. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Lastovo, kao i njezinim prihodima i 

rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom (može odlučivati o stjecanju i otuđenju nekretnina 
i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 
0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 

odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom 
imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kn, načelnik može odlučivati najviše do 
1.000.000,00 kn, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn, tada može odlučivati najviše do 
70.000,00 kn. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina mora biti planirano u proračunu i 
provedeno u skladu sa zakonskim propisima). (čl. 21. ID ZLPRS) 

7. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 
drugih pravnih osoba iz članka 25., st. 1. točke 7. ovog Statuta, osim ako posebnim zakonom 
nije drugačije određeno. Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 7. ovog članka, 
načelnik je dužan dostaviti Općinskom vijeću u roku 8 dana od donošenja i objaviti u 
službenom glasilu Općine. (čl. 21. ID ZLPRS) 
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8. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili 
neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je 
osnivač Općina., 

9. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine, 
10. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i 

argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 
11. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 

12. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih 
djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova, 

13. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga, 

14. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za prethodnu godinu, 

15. utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa 

društveno poticane stanogradnje, 
16. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine, u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o 
poslovnim prostorima, 

17. organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 
poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara, 

18. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini, 

19. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave i 
potpisuje akte koje oni izrađuju u okviru svog djelokruga, ako za potpisivanje nije ovlašten 
pročelnik, 

20. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 
21. ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od donošenja, 

ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis donošenjem odluke o obustavi, te 
zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako 
predstavničko tijelo to ne učini, općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti 
predstojnika ureda državne uprave u Županiji, i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. (čl. 
21. ID ZLPRS) 

22. dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću,  
23. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća. 
 

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz  
stavka 1. alineja 8. ovog članka tromjesečno na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća. 
 

Odredbom članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članak 31. je izmijenjen. 
 

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013., iznad članka 32. naslov „VI. 
RAZRJEŠENJE OPĆINSKOG NAČELNIKA“ je zamijenjen podnaslovom „Prestanak mandata 

općinskog načelnika“  
 

Prestanak mandata općinskog načelnika 
 

Članak 32. 
 

Mandat načelniku i njegovom zamjeniku prestaje po sili zakona, opozivom putem referenduma ili 
razrješenjem od strane Vlade RH. 
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U slučaju prestanka mandata načelnika prije isteka dvije godine mandata pročelnik upravnog tijela 
nadležnog za službeničke donose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o 
prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika. 

 

U slučaju prestanka mandata načelnika nakon isteka dvije godine mandata, dužnost načelnika do 
kraja mandata obnaša njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.  
 

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, 
neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika. 
 

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog načelnika iz st. 3. ovog članka, 
raspisati će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njihovog zamjenika. Do provedbe 
prijevremenih izbora, dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade RH. 
 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio opozivom, raspisati će se prijevremeni 
izbori za općinskog načelnika i njihovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora, dužnost 
općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade RH. 
 

Odredbom članka 15. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članak 32. je izmijenjen. 
 

Članak 32.a 
 

Načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona: 

1. danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 

općem upravnom postupku, 
2. danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od jednog mjeseca, 
4. danom prestanka prebivališta na području Općine, 
5. danom prestanka hrvatskog državljanstva, 
6. smrću. 

 

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  dodan je članak 32.a. 
 

Članak 32.b 
 

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, može se opozvati putem 

referenduma. 
 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20 % ukupnog broja birača u Općini Lastovo. 
 

Referendum za opoziv ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni 
ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 
općinskog načelnika. 
 

Odluka o opozivu je donesena ako je na referendum izašlo više od 50 % birača upisanih u popis 
birača i 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 u jedinici. 
 

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojima se određuje provedba referenduma.“ 
 

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  dodan je članak 32.b. 
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VI. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LASTOVO 
 

Članak 33. 
 

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Lastovo, kao i stručne i administrativne poslove, 

obavlja Jedinstveni upravni odjel. 
 

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom  u skladu sa zakonom i 
ovim Statutom. 
 

Članak 34.  
 

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik.  Njega na temelju javnog natječaja imenuje 

rješenjem općinski načelnik. 
 

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika: 
- ako pročelnik sam zatraži razrješenje, 
- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi 

dovode do prestanka radnog odnosa, 

- ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine, ili neosnovano ne 
izvršava odluke tijela Općine, ili postupa protivno njima, 

- ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini Lastovo veću 
štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima 
službe u obavljanju poslova. 

 

Pročelnik koji bude razriješen sukladno st. 2. ovoga članka rasporedit će se na drugo slobodno 
radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu, za koje ispunjava stručne uvjete. 
 

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, primjenjuju se odredbe zakona kojima 
se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 

 

Članak 35. 
 

Upravne, stručne i ostale poslove obavljaju službenici i namještenici. 
 

Službenici su osobe koje obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine i poslove državne 
uprave prenesene Općini, u skladu s Ustavom i Zakonom. Oni obavljaju i opće, administrativne, 
financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne 
poslove. 

 

Namještenici su osobe koje u Općini obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je 

obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga Općine. 
 

Članak 36. 
 

Službenici u Općini Lastovo poticati će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem 
tečajeva, seminara i školovanja. 
 

VII. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 37. 
 

Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim 
poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. 
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Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio 

većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu. 
 

Članak 38. 
 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje Mjesnog odbora mogu dati građani, njihove organizacije, 
udruženja općinski načelnik i Općinsko vijeće. 
 

Članak 39. 
 

Prijedlog za osnivanje Mjesnog odbora raspravlja se na mjesnom zboru kojega saziva općinski 
načelnik. 
 

Da bi se mogla donijeti odluka o osnivanju Mjesnog odbora, na zboru mora biti nazočno najmanje 
10 % birača upisanih u popis birača naselja ili mjesta. Odluka o osnivanju Mjesnog odbora 

punovažna je ako se za nju izjasni većina građana nazočnih na zboru. 
 

Članak 40. 
 

Mjesni odbor na području za koje je osnovan obavlja poslove koji su od svakodnevne važnosti za 
potrebe građana kao što je: 
 

- uređenje mjesta, 
- poticanje izgradnje i održavanja manjih parkova i nasada, dječjih igrališta, rekreacijskih i 

športskih igrališta, 
- poticanje izgradnje i održavanja objekata koji služe za svakodnevne potrebe građana 

(parkirališta, mjesne ulice, poljski putovi, tržnice, mjesna kanalizacija, vodovod), 
- čišćenje javnih površina, odvoz smeća, odvodnja atmosferskih voda, zaštita okoliša i sl. 
 

Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Općine, 
doprinosom građana, odnosno drugim prihodima mjesnog odbora. 

 

Članak 41. 
 

Tijela Mjesnog odbora su: Vijeće Mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora. 
Vijeće ima predsjednika i četiri člana. 
 

Predsjednik i članovi Vijeća mjesnog odbora dužnost obavljaju volonterski. 
 

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja Mjesnog odbora koji imaju biračko pravo 
neposredno tajnim glasovanjem. Mandat članova Vijeća traje četiri godine. 
 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada Mjesnog odbora, pravila Mjesnog odbora, Poslovnik 
o svom radu, financijski plan i godišnji obračun. 
 

Članak 42. 
 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća mjesnog odbora iz reda svojih članova tajnim 
glasovanjem na vrijeme od četiri godine. 
 

Predsjednik Vijeća predstavlja Mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.  
 

Članak 43. 
 

Statutom Općine može se Mjesnom odboru povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad 
građana na području Mjesnog odbora. 
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Za obavljanje ovih poslova predsjednik Vijeća mjesnog odbora odgovoran je općinskom 
načelniku. 

Članak 44. 
 

Vijeće mjesnog odbora može ukazati nepovjerenje predsjedniku Vijeća mjesnog odbora. Prijedlog 
za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku Vijeća može dati najmanje 1/3 članova Vijeća kao i 
najmanje 5% birača s područja Mjesnog odbora. 

 

Članak 45. 
 

Vijeće mjesnog odbora u skladu s ovim Statutom, radi raspravljanja o potrebama građana, te 
davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja, može sazvati Mjesni zbor građana. 
 

Mjesni zbor građana ima predsjednika kojega bira iz reda građana na način propisan pravilima 
Mjesnog odbora. 
 

Članak 46. 
 

Nadzor nad zakonitošću rada organa Mjesnog odbora obavlja općinski načelnik. 

 

Općinski načelnik može raspustiti Vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Općine 
Lastovo, pravila Mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 
 

 

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE LASTOVO 
 

Članak 47. 
 

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Lastovo čine njezinu 
imovinu. 
 

Imovinom Općine upravljaju načelnik i Vijeće u skladu s ovim Statutom i pažnjom dobrog 
domaćina. 
 

Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine, donosi pojedinačne akte glede upravljanja 
imovinom na temelju općeg akta Vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama 
u vlasništvu Općine. 
 

Članak 48. 
 

Prihodi Općine Lastovo su: 
 

1. Općinski 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 njezinom vlasništvu, odnosno u 

kojima ima udio ili dionice, 

4. Prihodi od koncesija, 

5. Novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa 
zakonom, 

6. Udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom, 

7. Sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu, 
8. Drugi prihodi određeni zakonom. 

 

Članak 48.a 
 

Temeljni financijsku akt Općine je Proračun. 
 

Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom. 
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Načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Općinskom vijeću donošenje Proračuna. 
Podneseni prijedlog Proračuna načelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije 
glasovanja o Proračunu u cjelini. 
 

Proračun Općine dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim zakonom. 
 

Odredbom članka 17. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 
Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  dodan je članak 48.a. 

 

Članak 48.b 
 

Ukoliko se Proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, 
vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.  
 

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i Poslovnikom. 
 

Predlagatelji utvrđeni Poslovnikom mogu predložiti donošenje odluke o privremenom 
financiranju. 
 

Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od 

donošenja. 
 

Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, 

financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom. 
 

Odredbom članka 17. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 
Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  dodan je članak 48.b. 
 

Članak 49. 
 

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće. 
 

Upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i 

rashodima, provodi općinski načelnik po načelima dobrog gospodarenja, u skladu sa zakonom i 

ovim Statutom. 
 

Općinsko vijeće daje suglasnost na raspored dobiti poduzeća, odnosno društava i drugih pravnih 
osoba kojih je vlasnik Općina Lastovo.  
Dio dobiti iz prethodnog stavka ovog članka, a sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća, čini 
sastavni dio Općinskog proračuna. 
 

Prihodi javnih ustanova u vlasništvu Općine čine sastavni dio Općinskog proračuna. 
 

Iz Općinskog proračuna pokrivaju se gubici u poduzećima i ustanovama u vlasništvu Općine, a 
temeljem odluke Općinskog vijeća. 
 

Članak 50. 

Članak 51. 
 

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 
Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članci 50. i 51. su brisani. 
 

IX. AKTI OPĆINE LASTOVO 

Članak 52. 
 

Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte, te rješenja, 
zaključke i druge pojedinačne akte kada rješava o pojedinačnim stvarima. 
 



 

 

16 

 

Način i postupak donošenja akata iz st. 1. ovog članka utvrđuje se poslovnikom Vijeća. 
 

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članak 52. je izmijenjen. 
 

Članak 53. 
 

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, upute i pravila kada odlučuje o 
općim stvarima, te odluke, zaključke, naloge i rješenja, kada u skladu sa zakonom, odlučuje u 
pojedinačnim stvarima. 
 

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članak 53. je izmijenjen. 
 

Opći akti 
 

Članak 53.a 
 

Prije nego što stupi na snagu opći akt, obavezno se objavljuje u “Službenom glasniku Općine 
Lastovo”. 
 

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom 
može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave. 
 

Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 
 

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 
Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  dodan je članak 53.a. 
 

Članak 54. 
 

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, te obavlja nadzor nad 
provođenjem općih akata i nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela.  

 

Članak 55. 
 

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća. 
 

U provođenju nadzora iz st. 1. ovog članka, JUO može u slučaju neprovođenja općeg akta 
poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom. 
 

Pojedinačni akti 
Članak 56. 

 

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte 
kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne 

stvari). 
 

Protiv pojedinačnih akta iz stavka 1. ovoga članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel, može se 
izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Županije. 
 

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv konačnih pojedinačnih akta iz stavka 
1. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor. 
 

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i 
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne 
može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 
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Odredbom članka 22. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 
Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  na kraju stavka 1. dodane su u 

zagradi riječi: „(upravne stvari)“. 
 

X. DRŽAVNI NADZOR  I ZAŠTITA LOKALNE SAMOUPRAVE 
 

Nadzor zakonitosti općih akata 
 

Članak 57. 
 

Nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
 

Odredbom članka23. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članak 57. je izmijenjen. 
 

Članak 57.a 
 

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće Lastovo 
obavljaju Ured državne uprave u Županiji i nadležno središnje tijelo državne uprave svako u 
svojem djelokrugu, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 

U tu svrhu predsjednik Općinskog vijeća je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja dostaviti 
opće akte predstojniku ureda državne uprave u Županiji, zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se 
odnosi na postupak donošenja općeg akta. 
 

Odredbom članka 24. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 
Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  dodan je članak 57.a. 
 

Raspuštanje Općinskog vijeća 
 

Članak 58. 
 

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu, Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće: 
 

1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike 
Hrvatske,  

2. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, 
težih povreda zakona i drugih propisa, 

3. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez  broja vijećnika potrebnih za rad i donošenje odluka, 
4. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca, 
5. ako ne  raspiše referendum sukladno zakonu i ovom Statutu. 
 

Odredbom članka 25. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članak 58. je izmijenjen. 
 

Članak 58.a 
 

Istovremeno raspuštanje općinskog vijeća i razrješenje načelnika 
 

„Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Vijeće i razriješiti načelnika i 
njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njime, ako u zakonom određenom roku ne bude 
donesen Proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju. 
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U slučaju iz st. 1. ovog članka Vlada RH imenovati će povjerenika Vlade RH za obavljanje 
poslova iz nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela i raspisati prijevremene izbore sukladno 
posebnom zakonu.“ 
 

Odredbom članka 26. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 
Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  dodan je članak 58.a. 

 

Povjerenici Vlade Republike Hrvatske 
 

Članak 59. 
 

Vlada Republike Hrvatske imenovati će povjerenika Vlade: 
 

1. kada raspusti Općinsko vijeće, 
2. kada se u Općini ne održe, u skladu sa zakonom, izbori za novo Općinsko vijeće, 
3. kada se Općinsko vijeće ne konstituira sukladno odredbama posebnog zakona 

4. kada prestane mandat načelniku i njegovom zamjeniku u slučaju iz čl. 40.c stavka 1. i čl. 40.d 
stavka 1.,5. i 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

5. kada istovremeno raspusti Općinsko vijeće i razriješi općinskog načelnika. 
 

Povjerenik je dužan osigurati ostvarivanje prava i obveza građana i pravnih osoba u Općini do 
uspostave njezinih tijela.  
 

Odredbom članka 27. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članak 59. je izmijenjen. 

 

XI. IZMJENE I DOPUNE STATUTA 
 

Članak 60. 
 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti općinski načelnik ili 1/3 vijećnika Općinskog vijeća. 
Prijedlog mora biti obrazložen u pisanom obliku.  
 

Odredbom članka 28. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik 

Općine Lastovo“, broj 1/13.), stupila na snagu 12.04.2013.,  članak 60. je izmijenjen. 
 

Članak 61. 
 

Općinsko vijeće odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih hoće li pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta. 
 

Ako se donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, a promjena se ne 
izglasa, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka 6 
mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu izmjene Statuta. 
 

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 62. 
 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Lastovo“. 
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