
Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 123/17.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo 

(„Službeni glasnik Općine Lastovo”, broj 3/09., 1/13. i 2/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo 

na 9. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. godine, donosi 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO 

 

Članak 1. 

 U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo”, broj 

3/09., 2/13. i 3/13.) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

 „Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski 

rod.“. 

Članak 2. 

U članku 9. stavku 2. riječi: „tajnim glasovanjem“ brišu se. 

Članak 3. 

U članku 19. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi: 

„- danom stupanja na snagu odluke o raspuštanju Općinskog vijeća, odnosno odluke o 

raspisivanju redovnih izbora.“. 

Članak 4. 

U članku 30. iza riječi: „vijećnik, radna tijela Vijeća i općinski načelnik“ stavlja se točka, 

a ostatak rečenice briše se. 

Članak 5. 

 U članku 42. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

 „Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje Općinski načelnik te njegov zamjenik.“. 

Članak 6. 

 U članku 51. stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi: 

„Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, 

u skladu s ovim Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.“ 

U stavku 4. podstavku 4. riječ: „obračun“ zamjenjuje se riječima: „izvještaj o izvršenju 

proračuna“. 



Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 

„Iznimno, ako je raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika koji je izabran zajedno s njim predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o 

raspisivanju referenduma Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

Općinskog vijeća.“. 

Članak 7. 

 U članku 55. stavak 2. briše se. 

 Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. 

Članak 8. 

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

Lastovo“. 
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