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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-05/15-01/36
URBROJ: 2145-02/01-16-2
Lastovo, 15. prosinca 2016. godine
Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 31.
Statuta Općine Lastovo (»Službeni glasnik Općine Lastovo «, broj 2/13), po prethodno
pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Lastovo, Općinsko vijeće Općine Lastovo,
na 36. sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih
radova tijekom turističke sezone

1. Uvodne odredbe
Članak 1.
Ovom se Odlukom privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke
sezone na području Općine Lastovo, odnosno određuju vrste građevinskih radova, razdoblja
tijekom turističke sezone u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova,
utvrđuju se opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi
građevinski radovi, nadzor i prekršajne odredbe.
2. Vrste građevinskih radova koji se zabranjuju ili ograničavaju
Članak 2.
Pod građenjem (građevinski radovi) u smislu ove Odluke razumijeva se izvođenje radova
(pripremnih radova, zemljanih radova, radova na izradi građevinskih konstrukcija, građevinskoinstalaterskih radova, građevinsko-završnih radova, radova na ugradnji građevnih proizvoda,
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ugradnji postrojenja ili opreme te drugi radovi) radi podizanja nove građevine, rekonstrukcije,
adaptacije i održavanja uporabljive građevine ili radi promjene stanja u prostoru.

U svrhu nesmetanog odvijanja prometa za vrijeme trajanja turističke sezone kao i
kulturnog izgleda naselja na području općine Lastovo zabranjeno je u vremenu od 15.
svibnja do 01. listopada:
1. prekopavanje javno-prometnih površina,
2. obavljanje građevinskih i zanatsko montažnih radova na javno-prometnim površinama,
3. držanje, deponiranje ili zapremanje javno-prometnih površina građevinskim, otpadnim ili
drugim materijalom,
4. održavanje i deponiranje građevinskog otpadnog ili drugog materijala neposredno uz
javno-prometne površine koji svojim izgledom narušava kulturni izgled naselja odnosno
okoliša,
5. upotreba teške građevinske mehanizacije (bageri i sl.), miniranje i obavljanje iskopa svih
vrsta unutar naselja.

U svim naseljenim mjestima na području Općine Lastovo nije dozvoljeno miniranje i obavljanje
iskopa nedjeljom i blagdanom tijekom cijele godine.

3. Vrijeme i razdoblje privremene zabrane izvođenja građevinskih radova
Članak 3.
U vremenskom razdoblju od 15. svibnja do 01. listopada privremeno se zabranjuje od 00:0024:00 izvođenje svih građevinskih radova iz članka 2. ove Odluke na području cijele Općine
Lastova.
4. Izuzetci od privremene zabrane izvođenja građevinskih radova
Članak 4.
U vremenu, razdoblju i području utvrđenom člankom 3. ove Odluke, iznimno se mogu izvoditi
građevinski radovi u slijedećim slučajevima:
1) hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se
javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje
ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,
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2) nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i
zdravlje ljudi,
3) građenje objekata za koje je odlukom Vlade RH ili posebnim zakonom utvrđen interes
Republike Hrvatske,
4) izvođenje radova na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke
drugog tijela državne vlasti,
5) odlukom načelnika kada se radi o izvođenju radova od posebnog interesa,
6) odlukom načelnika u smislu članka 6. ove Odluke po zahtjevu investitora ili izvođača, a
ne radi se o radovima od posebnog interesa.
7) izvođenje radova gdje je Općina Lastovo investitor ili suinvestitor.

Članak 5.
Investitori i izvođači koji su zauzeli i koriste javnu površinu, dužni su istu dovesti u prijašnje
stanje do dana privremene zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 3. ove
Odluke.
Članak 6.
Načelnik može posebnom odlukom, na pisani i obrazloženi zahtjev investitora ili izvođača
odobriti izvođenje radova u smislu članka 2. ove Odluke u slijedećim slučajevima:
-

kada se radi o završetku određenih radova koji su započeli prije razdoblja privremene
zabrane, a završetak radova je bio planiran prije početka razdoblja privremene zabrane,
gdje se vrijeme trajanja radova u vrijeme privremene zabrane može produžiti za najviše
10 dana;

-

kada se radi o radovima čije odgađanje bi prouzročilo veće štete.

Investitor i izvođač radova u trenutku zaprimanja zahtjeva od strane Općine Lastova ne smiju
biti dužnici Općine Lastova.
Zahtjev je uredan ako sadrži: naziv, odnosno ime i prezime te sjedište, odnosno adresu
podnositelja zahtjeva (investitor ili izvođač), naziv, odnosno ime i prezime te sjedište, odnosno
adresu investitora za čiji račun će se obavljati potrebni radovi ili izvođača ako zahtjev podnosi
izvođač, odnosno investitor, širi opis planiranih radova, vrijeme (predviđenog) početka i
(predviđenog) završetka radova, te ispravu potrebnu za izvođenje radova. Ako za izvođenje
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radova u vrijeme zabrane nije potreban propisani akt temeljem kojeg se mogu vršiti potrebiti
radovi, onda je podnositelj zahtjeva dužan uz zahtjev priložiti ili u samom zahtjevu dati izjavu
da se radovi mogu obavljati bez takvog akta ili priložiti o tome od nadležnog tijela odgovarajuću
ispravu (potvrdu, uvjerenje i dr.).
1) Ako zahtjev nije podnesen sukladno prethodnom stavku, nadležno upravno tijelo koje
obrađuje zahtjev i priprema odluku načelnika, pozvat će podnositelja da u roku od pet
dana uredi svoj zahtjev.
2) Ako podnositelj zahtjeva ne uredi svoj zahtjev u smislu prethodnog stavka, zahtjev će se
odlukom nadležnog upravnog tijela odbaciti kao neuredan.
3) Ako je zahtjev uredan, odnosno ako se zahtjev naknadno u određenom roku uredi,
načelnik je obvezan o istom donijeti odluku u roku od pet dana.

4) U odobrenju za izvođenje radova, može se uvjetovati i vrijeme u toku dana u kojem se
odobreni radovi mogu izvoditi.
5) Ako načelnik odobri izvođenje radova može se i naplatiti naknada za izvođenje radova
kako slijedi:
-

500,00 kn dnevno prvih 5 dana,

-

1.000,00 kn dnevno za svaki daljnji dan nakon isteka prvih 5 dana.

6) Naknada iz stavka 8. ovog članka je prihod Općine Lastovo.
5. Nadzor
Članak 7.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Općine Lastovo.
U obavljanju nadzora nad provedbom ove Odluke, komunalni redari imaju ovlasti propisane
zakonom kojim se uređuje ustroj i ovlasti komunalnog redarstva, odnosno Prekršajnim zakonom
i ovom Odukom, i to:
1. rješenjem obustaviti izvođenje radova koji se obavljaju suprotno ovoj Odluci,
2. izdati obvezni prekršajni nalog,
3. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja (mandatna kazna).
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6. Prekršajne odredbe

Članak 8.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna
osoba:
-

ako kao investitor, odnosno izvođač izvodi radove tijekom turističke sezone u razdoblju
kada je utvrđena privremena zabrana u smislu članka 3. ove Odluke,

-

ako kao investitor, odnosno izvođač radova nije zauzetu javnu površinu doveo u
prijašnje stanje do dana privremene zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu
članka 3. ove Odluke (članak 5. ove Odluke).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do
2.000,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1.
ovog članka fizička osoba obrtnik koji je počinila u svezi obavljanja njegova obrta.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke
1. ovog članka fizička osoba.
Članak 9.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će za prekršaj pravna osoba u
svojstvu investitora, odnosno izvođača radova koja ne izvrši izvršno rješenje komunalnog redara
o obustavi radova i nastavi obavljanje zaustavljenih radova (članak 7. stavak 2. točka 1.).
1) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00
do 2.000,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz
stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik koji je počinio u vezi obavljanja njezina
obrta.
3) Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka
1. ovog članka fizička osoba.
4) Novčana kazna, može se izreći, ako je potrebno, i više puta.

Ukoliko se kazna za protupravno zauzimanje javne površine ne plati u roku od 8 dana svaki
sljedeći dan naplaćuje se nova kazna. Za vrijeme protupravnog zauzimanja javne površine, osim
kazne plaća se i naknada za korištenje javne površine u skladu s Odlukom.
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Novčane kazne naplaćene prema ovoj Odluci prihod su Proračuna Općine Lastovo.
Članak 10.
Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez
izdavanja obveznog prekršajnog naloga, kada je prekršaj utvrđen obavljanjem nadzora u okviru
svoje nadležnosti, neposrednim opažanjem, uporabom tehničkih uređaja ili pregledom
vjerodostojne dokumentacije, uz izdavanje potvrde o tome.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat
će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana
od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.
7. Završne odredbe
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Lastovo.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica v.r.
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Na temelju čl. 48. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br.
10/97, 107/07, 94/13) i čl. 25. Statuta Općine Lastovo, Općinsko vijeće Općine Lastovo je na
svojoj 36. sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se prijedlog povećanja participacije u cijeni Dječjeg vrtića „Lastavica“ od
01. siječnja 2017. godine te ista iznosi 400,00 kuna mjesečno za jedno dijete.
2. Roditelj s više djece u Vrtiću ostvaruje pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni
programa i to:
 za drugo dijete u vrtiću za 20 % od cijene određenog programa,
 za treće dijete u vrtiću za 30 % od cijene određenog programa.
3. Ovaj Zaključak dostavit će se Osnovnoj školi „Braća Glumac“.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Lastovo“.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/016-01/01
URBROJ: 2145-02/01-16-4

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica v.r.

Lastovo, 15. prosinca 2016.
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Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12), Općinsko
vijeće Lastovo, na svojoj 36. sjednici, održanoj 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

PRORAČUN
OPĆINE LASTOVO ZA 2017. GODINU

Članak 1.
Proračun Općine Lastovo za 2017. godinu sastoji se od

I

OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
RAČUN FINANCIRANJA

II

POSEBNI DIO
PLAN RASHODA I IZDATAKA
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Lastovo, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Klasa: 400-01/16-01/04
Urbroj: 2145-02/01-16-1
Ljubo Jurica v.r.
Lastovo, 15. prosinca 2016.

84

Lastovo, 16. prosinca 2016.

Službeni glasnik Općine Lastovo 05/16

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12), Općinsko vijeće
Lastovo na svojoj 36. Sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu

Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Lastovo za 2017.godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun).
Članak 2.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u posebnom dijelu
Proračuna određeni za nositelje sredstava, samo za namjene utvrđene u Proračunu, a na temelju
njihovih financijskih planova. Korisnici proračuna dužni su uskladiti svoje financijske planove
s osiguranim sredstvima, te su odgovorni za sredstva koja su im dodijeljena.
Članak 3.
Proračun se izvršava u skladu s likvidnim mogućnostima, te može doći do izmjene dinamike
doznake sredstava pojedinim korisnicima, radi neusklađenog priljeva sredstava u Proračun.
Članak 4.
Sredstva ostvarena naplatom komunalnog doprinosa utrošiti će se na izgradnju komunalne
infrastrukture, te održavanje iste. Porez na dohodak za financiranje kapitalnih projekata utrošiti
će se na sufinanciranje izgradnje deponija smeća.
Sredstva ostvarena prodajom građevinskog objekata i zemljišta utrošiti će se na izgradnju
komunalne infrastrukture i drugih građevinskih objekata.
Članak 5.
Sredstva ostvarena naplatom komunalne naknade utrošiti će se na izgradnju i održavanje
komunalne infrastrukture i ostale imovine općine Lastovo.

Članak 6.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna je Općinski Načelnik.
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Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Lastovo,
a primjenjivat će se od 01. siječnja 2017. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/16-04/04
Urbroj: 2145-02/01-16-1

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica v.r.

Lastovo, 15. prosinca 2016.
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Na temelju čl. 16. i 34. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) i čl. 25. Statuta
Općine Lastovo (Službeni glasnik Općine Lastovo br. 03/09), Općinsko vijeće Općine Lastovo,
na svojoj 36. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donijelo je
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
OPĆINE LASTOVO ZA RAZDOBLJE 2017-2019
I UVODNE ODREDBE
Ovim se planom utvrđuju razvojni programi za naredne 3 godine, a razrađeni su po
pojedinim programima, godinama u kojima će teretiti proračun slijedećih godina i izvorima
financiranja za cjelovitu provedbu programa.

IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Glava 00203
Projekt
Odvodnja otpadnih voda
Deponij smeća, reciklažno
dvorište,
pretov. stanica

KONTO

IZVOR
FINANCIRANJA

2017.
GODINA

2018.
GODINA

2019.
GODINA

42

Pomoći, sredstva
proračuna
Sredstva proračuna,
pomoći

100.000.

5.000.000.

5.000.000.

45

42
Trg Lastovskog poklada i
prilazna cesta

1.500.000.

Sredstva proračuna
pomoći

480.000.

Dodatna ulaganja groblje

45

Sredstva proračuna

40.000.

Kabliranje VNM i NNM G.
Luka

42

Sredstva proračuna

50.000.

45

Sredstva proračuna,
pomoći
Sredstva proračuna,
pomoći

150.000.

Rive Zaklopatica i Pasadur
42
Šetnice Zaklopatica, Pasadur, za
barje
42
Vodovod Skrivena Luka

.

50.000.

Pomoći, sredstva
proračuna

790.000.

Stepenište na građevinskom
zemljištu

42

Sredstva proračuna

12.000.

Infrastruktura do zone UP T3
Zaglav

42

Sredstva proračuna

56.000.

Šumska infrastruktura

42

Pomoći,
Sredstva proračuna

500.000.

1.500.000.

Vodovod Zaklopatica
Ruralni razvoj mjera 7
Cesta D119-Skrivena Luka
Projektna dokumentacija
vodovod Pasadur i Zaklopatica

38

Sredstva proračuna

200.000.

300.000.

42

Pomoći
Pomoći
Sredstva proračuna

2.500.000.

2.500.000.

42

10.000.

10.000.

500.000.

PROGRAM JAVNIH
POTREBA U KULTURI
Knežev dvor
45

Pomoći
Sredstva proračuna,
pomoći

600.000

600.000.

600.000.
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Arheologija Ubli

45

Projekt Otvoreni muzej Lastovo

42

Sredstva proračuna,
Kap. Pomoći
Sredstva proračuna

45.000.

Sredstva proračuna,
pomoći

.
650.000.

5.500.000.

5.000.000.

Sredstva proračuna,
pomoći

60.000.

40.000

40.000.

30.000.

30.000.

100.000.

100.000.

100.000.

100.000.

1.000.000.

1.000.000.

10.073.000.

16.725.000.

45.000.

560.000.

PROGRAM POTREBA U
SOCIJALNOJ SKRBI

Dom umirovljenika

42

PROGRAM POTICANJA
GOSPODARSTVA
Uređenje plaža i staza
Plan upravljanja pomorskim
dobrom
Vidikovci

45

42
42

Sustav javnih bicikla
Katastarska izmjera općine
Lastovo

42

Pomoći,
Sredstva proračuna
Pomoći
Sredstva proračuna
Pomoći
Sredstva proračuna

100.000.

PROGRAM
VATROGASTVO I CIVILNA
ZAŠTITA
Vatrogasni dom

42

Pomoći
Sredstva proračuna

UKUPNO PROGRAMI

10.750.000.

II . REALIZACIJA PLANA
Prijedlog Plana razvojnih programa usklađen je sa Prijedlogom Proračuna za 2017. godinu kao i
projekcijom Proračuna 2017.-2019. godine.
Plan razvojnih programa usklađuje se svake godine ,a obuhvaća programe koji doprinose
razvoju Općine Lastovo, povećanju ili održavanju imovine, imaju karakter dugoročnog ulaganja
i izvedivi su po određenoj dinamici.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/16-01/04
Urbroj:2145-02/01-16-2

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica v.r.

Lastovo, 15. prosinca 2016.
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Na temelju čl. 25. Statuta Općine Lastovo («Službeni glasnik Općine Lastovo» br. 2/06)
Općinsko vijeće Općine Lastovo je na svojoj 36. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016.
godine donijelo slijedeći

PROGRAM
socijalne skrbi Općine Lastovo za 2017. godinu

I.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Lastovo za 2017. godinu utvrđuju se javne
potrebe u socijalnoj skrbi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Lastovo.
II.
Iz Proračuna Općine Lastovo rasporediti će se javne potrebe u socijalnoj skrbi planiranih
945.000,00 kuna kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

za stipendiranje učenika i studenata ……………………. 55.000.00 kn
ostale socijalne pomoći.....................................................
5.000,00 kn
za pomoć za novorođenčad ……………………………... 35.000,00 kn
za pomoć u kući starijim osobama ….………………….. 200.000,00 kn
dom umirovljenika ........................................................ 650.000,00 kn

III.
Sredstva iz toč. II/1. isplaćivati će se stipendistima na temelju potpisanih ugovora.
Sredstva iz toč. II/2. isplaćivati će se na temelju posebnih odluka prema konkretnim potrebama.
Sredstva iz toč. II/3. isplaćivati će se za svako novorođeno dijete čiji roditelji imaju prebivalište
na području Općine Lastovo..
Sredstva iz toč. II/4 osigurava Općina Lastovo, a isplaćivati će se udruzi Val na temelju
Ugovora o međusobnoj suradnji.
Dom umirovljenika financirati će europski socijalni fond.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/16-01/04
URBROJ: 2145-02/01-16-6

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica. v.r.

Lastovo, 15. prosinca 2016.
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Na temelju čl. 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i čl. 25. Statuta Općine Lastovo
(»Službeni glasnik Općine Lastovo» br. 2/06) Općinsko vijeće Lastovo je na svojoj 36. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donijelo slijedeći

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2017. godinu

I
Programom javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2017. godinu financirati će se sanacija
Kneževog dvora, kulturno umjetnički amaterizam, glazbena djelatnost, njegovanje narodnih
običaja i obilježavanje značajnih datuma kulturno umjetničkim sadržajima, te ostali programi
koji se neplanirano javljaju tijekom godine.
Ukupno planirana sredstva u Proračunu Općine Lastovo za realizaciju programa javnih potreba
u kulturi za 2017. godinu iznose 1.390.000,00 Kuna.

II
Program javnih potreba u kulturi ostvariti će se kroz rad udruge Lastovo otok glazbe, ženske i
muške klape, udruge Lastovski poklad, te neposredno kroz investicije u kulturnu baštinu i
manifestacije pod pokroviteljstvom Općine Lastovo,
Lastovo otok glazbe svoj rad ostvaruje kroz folklornu sekciju, te tako radi na očuvanju i
prezentaciji folklorne baštine otoka Lastova, organizira muzičku poduku mladeži, te tijekom
cijele godine ima javne nastupe na otoku, te gostovanja.
Sudjeluje u održavanju pokladnih običaja, obilježavanju značajnijih datuma, te drugih kulturnih
manifestacija tijekom cijele godine.
Za rad Narodnog sveučilišta ovim Programom planira se 45,000,00 Kuna.
Klape Fumari i Ladesta rade na muzičkoj poduci mladih, prezentiraju muzičku baštinu otoka
Lastova, te se u te svrhe planira 20.000. Kuna.
Udruga Lastovski poklad organizira pokladne manifestacije, čuva kulturnu baštinu kroz
pokladne običaje, te se u tu svrhu planira 15.000. Kuna.
Općina Lastovo će organizirati obilježavanje značajnih datuma i blagdana (Dan Općine Lastovo,
Dan državnosti, i dr.), biti pokrovitelj manifestacijama u tijeku kulturnog ljeta, pokladnih
običaja, te sudjelovati u ostalim programima koji se neplanirano pojavljuju tijekom godine, te se
za ove svrhe u Proračunu Općine Lastovo planira 64.000. kn.
Za sudjelovanje u projektu interreg med-clues planirano je 25.000.
Za uređenje arheologije Ubli planira se 45.000. kn.
Na kapitalni projekt uređenja zgrade Kneževa dvora /Palac/, u 2017. godini planira se 600.000.
kuna za sanaciju. Ovaj projekt financirati će se iz Ministarstva kulture, te sredstava općinskog
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proračuna.
Za tekuće troškove zgrade Kneževa dvora planira se 12.000. kn, iz sredstava općinskog
proračuna.
Za projekt otvoreni muzej Lastovo planira se 560.000. kn, i to za uređenje crkvica, šetnica
između njih, adaptaciju ureda TZ, kulturnog centra vijećnice i druge popratne troškove.
Ovaj projekt financirati će Ministarstvo regionalnog razvoja i Općina Lastovo.

III
Raspoređena sredstva doznačiti će se korisnicima prema konkretnim potrebama i zahtjevima
tijekom 2017. godine.

IV
Korisnici su dužni podnijeti izvješće o utrošku sredstava do 28. veljače za prethodnu godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica v.r.

Klasa: 400-01/16-01/04
Urbroj: 2145-02/01-16-7
Lastovo, 15. prosinca 2016.
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Lastovo, 16. prosinca 2016.

Na temelju čl. 39. Zakona o športu i čl. 25. Statuta Općine Lastovo («Službeni glasnik Općine
Lastovo» br. 2/06) Općinsko vijeće je na svojoj 36. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016.
godine donijelo slijedeći

P R O G R A M
javnih potreba u športu Općine Lastovo za 2017. godinu

I
Programom javnih potreba u športu Općine Lastovo za 2017. godinu financirati će se športski
amaterizam i natjecanja na području Općine Lastovo. Program će se financirati iz sredstava
Općine.

II
Ovim Programom planira se za potrebe u športu 128.000,00 kuna, kako slijedi
1. Nogometni klub «Omladinac» Lastovo ............................... 118.000,00 kn
2. Lovačko društvo „Jastreb“ Lastovo …………………………..20.000,00 kn

III
Raspoređena sredstva doznačiti će se prema potrebama i zahtjevima tijekom 2017. godine.
IV
Korisnici će dostaviti izvješća o utrošku do 28. veljače za prethodnu godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica v.r.

Klasa: 400-01/16-01/04
Urbroj: 2145-02/01-16-5
Lastovo, 15. prosinca 2016.
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Na temelju čl. 25. Statuta Općine Lastovo («Službeni glasnik Općine Lastovo» br. 2/06)
Općinsko vijeće Općine Lastovo je na svojoj 36. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016.
godine donijelo slijedeći

PROGRAM
KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH ULAGANJA
I ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OPĆINE LASTOVO ZA 2017. GODINU

I
Program obuhvaća investicije koje Općina Lastovo planira ostvariti u 2017. godini, a koja će se
financirati sredstvima Državnog proračuna i resornih ministarstava, Županijskog proračuna i
Proračuna Općine Lastovo, te plan održavanja postojeće komunalne infrastrukture.
II
Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja obuhvaća slijedeće investicije:
1. Odvodnja otpadnih voda

100.000,00 kn

Odvodnja otpadnih voda je višegodišnji projekt koji će se financirati iz sredstava općinskog
proračuna i Fonda za ruralni razvoj.
2. Prostorno planska dokumentacija

152.000,00 kn

Izrada prostorno planske dokumentacije odnosi se na urbanističke planove uređenja T1 Jurjeva
Luka i LNT Kremena. Financirati će se sredstvima proračuna općine i Fonda za ruralni razvoj.
3. Deponij smeća Sozanj

1.500.000,00 kn

Deponij smeća Sozanj je višegodišnji projekt, a odnosi se na sanaciju i uređenje odlagališta
otpada Sozanj, te izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice. Financirati će se iz Fonda za
zaštitu okoliša i sredstava općinskog proračuna.
4.Trg Lastovskog poklada

480.000,00 kn

Izgradnja Trga Lastovskog poklada sa pristupnom cestom je višegodišnji projekt koji se
financira iz Fonda za ruralni razvoj, Fonda za turizam i sredstava općinskog proračuna.
5. Proširenje groblja

40.000,00 kn

Proširenje mjesnog groblja financirati će se iz sredstava općinskog proračuna.
6. Kabliranje VNM i NNM Gornja Luka-

40.000,00 kn

Kabliranje visokonaponske mreže i niskonaponske mreže financirati će se iz sredstava
općinskog proračuna.
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7. Rive Pasadur i Zaklopatica

150.000,00 kn

Izgradnja riva u Zaklopatici i Pasaduru obuhvaća izradu projektne dokumentacija i izgradnju.
Financirati će se iz Fonda za ruralni razvoj i sredstava općinskog proračuna.
8. Šetnice: Zaklopatica-Korita, Pasadur-Borova, za Barje

50.000,00 kn

Izgradnja šetnica Zaklopatica-Korita, Pasadur-Borova i za Barje financirati će se iz Fonda za
ruralni razvoj i sredstava općinskog proračuna.
9. Izgradnja Vodovoda Skrivena Luka

790.000,00 kn

Izgradnja vodovoda Skrivena Luka je višegodišnji projekt. Financirati će se iz sredstava
Hrvatskih voda i iz sredstava Proračuna Općine Lastovo. Predviđeni iznos su sredstva općinskog
poračuna.
10. Izgradnja stepenica na građ. Zemljištu

12.000,00 kn

Izgradnja stepenica odnosi se na izgradnju javnih stepenica između građevinskih parcela,
financirati će se iz sredstava proračuna.
11. Infrastruktura do zone UP T3 Zaglav

56.000,00 kn

Infrastruktura do zone UP t3 Zaglav odnosi se na izgradnju vodovoda i elektrifikaciju zone UP
T3 Zaglav, financira se iz sredstava proračuna.
12. Šumska infrastruktura

500.000,00 kn

Izgradnju šumske infrastrukture financirati će Fond za ruralni razvoj.
13. Vodovod Zaklopatica

200.000,00 kn

Izgradnja vodovoda do Zaklopatice je zajednički projeket Hrvatskih voda i Općine Lastovo.
Predviđeni iznos su sredstva općinskog proračuna.
14. Ruralni razvoj Mjera 7

2.500.000,00 kn

Ruralni razvoj mjera 7 je izgradnja ceste od D119 do Skrivene Luke. Financirati će se iz
sredstava Fonda za ruralni razvoj.
15. Projektna dokumentacija za vodovod
Pasadur i Zaklopatica

500.000,00 kn

Projektna dokumentacija za vodovod do Zaklopatice i Pasadura se financira iz sredstva
općinskog proračuna i Fonda za ruralni razvoj.
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III

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća održavanje javne rasvjete na području
Općine Lastovo, održavanje putova i javnih površina, održavanje groblja, stanova i intervencije
kod iznenadnog onečišćenja mora.
Održavanje čistoće javnih površina i održavanje groblja su djelatnosti Komunalca d.o.o., te se te
djelatnosti djelomično financiraju i iz prihoda poduzeća Komunalac.
troškove potrošene električne energije,
i rezervnih dijelova javne rasvjete

70.000,00 kn

-

usluge tekućeg održavanja javne rasvjete

40.000,00 kn

-

održavanje putova i javnih površina

-

intervencije kod onečišćenja mora

-

održavanje stanova u vlasništvu Općine

-

održavanje poslovnih prostora

-

102.000,00 kn

13.500,00 kn
108.000,00 kn
7.000,00 kn

Ovi troškovi podmiriti će se iz vlastitih prihoda Općine Lastovo, i to iz sredstava od komunalne
naknade i komunalnog doprinosa, stanarine i otkupa stanova.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica v.r.

Klasa: 400-01/16-01/04
Urbroj: 2145-02/01-16-4
Lastovo, 15. prosinca 2016.
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Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12), Općinsko
vijeće Lastovo, na svojoj 36. sjednici, održanoj 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA
OPĆINE LASTOVO ZA 2016. GODINU

Članak 1.
Proračun Općine Lastovo za 2016. godinu sastoji se od

I

OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
RAČUN FINANCIRANJA

II

POSEBNI DIO
PLAN RASHODA I IZDATAKA
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Lastovo, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.
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OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/16-01/11
Urbroj: 2145-02/01-16-9
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PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica, v.r.
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Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12), Općinsko vijeće
Lastovo na svojoj 36. sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Općine Lastovo za 2016. godinu

Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Lastovo za 2016.godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun).
Članak 2.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u posebnom dijelu
Proračuna određeni za nositelje sredstava, samo za namjene utvrđene u Proračunu, a na
temelju njihovih financijskih planova. Korisnici proračuna dužni su uskladiti svoje financijske
planove s osiguranim sredstvima, te su odgovorni za sredstva koja su im dodijeljena.
Članak 3.
Proračun se izvršava u skladu s likvidnim mogućnostima, te može doći do izmjene dinamike
doznake sredstava pojedinim korisnicima, radi neusklađenog priljeva sredstava u Proračun.
Članak 4.
Sredstva ostvarena naplatom komunalnog doprinosa utrošiti će se na izgradnju i održavanje
komunalne infrastrukture. Porez na dohodak za financiranje kapitalnih projekata utrošiti
će se na sufinanciranje izgradnje vodovoda Skrivena Luka.
Sredstva ostvarena prodajom ostalih građevinskog objekata utrošiti će se na izgradnju
komunalne infrastrukture i sufinanciranje izgradnje ostalih građevinskih objekata.
Članak 5.
Sredstva ostvarena naplatom komunalne naknade utrošiti će se za podmirenje troškova javne
rasvjete (utrošak električne energije i tekuće održavanje javne rasvjete), te održavanje
komunalne infrastrukture.
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Članak 6.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna je Općinski Načelnik.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Lastovo, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2016. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/15-01/11
Urbroj: 2145-02/01-16-10

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica v.r.

Lastovo, 15. prosinca 2016.
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Na temelju čl. 16. i 34. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) i čl. 25. Statuta
Općine Lastovo (Službeni glasnik Općine Lastovo br. 03/09), Općinsko vijeće Općine Lastovo,
na svojoj 36. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donijelo je
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
OPĆINE LASTOVO ZA RAZDOBLJE 2016-2018
I UVODNE ODREDBE
Ovim se planom utvrđuju razvojni programi za naredne 3 godine, a razrađeni su po
pojedinim programima, godinama u kojima će teretiti proračun slijedećih godina i izvorima
financiranja za cjelovitu provedbu programa.
IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Glava 00203
Projekt
Odvodnja otpadnih voda
Deponij
smeća,
reciklažno
dvorište,
pretov. stanica

KONTO

IZVOR
FINANCIRANJA

42

Pomoći,
sredstva
proračuna
Sredstva proračuna,
pomoći

45

42
Trg Lastovskog
prilazna cesta

poklada

i

2016.
GODINA

2017.
GODINA

2018.
GODINA

11.000.

100.000.

5.000.000.

1.900.000.

1.500.000.

Sredstva proračuna
pomoći

430.000.

480.000.

Dodatna ulaganja groblje

45

Sredstva proračuna

10.000.

40.000.

Kabliranje VNM i NNM G.
Luka

42

Sredstva proračuna

5.000.

50.000.

45

Sredstva proračuna,
pomoći
Sredstva proračuna,
pomoći

15.000.

150.000.

2.000.

50.000.

460.000.

790.000.

Rive Zaklopatica i Pasadur
42
Šetnice Zaklopatica, Pasadur, za
barje
42
Vodovod Skrivena Luka
Stepenište
zemljištu

na

Pomoći,
proračuna

.

sredstva

građevinskom

42

Sredstva proračuna

12.000.

12.000.

Infrastruktura do zone UP T3
Zaglav

42

Sredstva proračuna

33.000.

56.000.

Šumska infrastruktura

42

Pomoći,
Sredstva proračuna

15.000.

500.000.

1.500.000.

Vodovod Zaklopatica
Ruralni razvoj mjera 7
Cesta D119-Skrivena Luka
Projektna
dokumentacija
vodovod Pasadur i Zaklopatica

38

Sredstva proračuna

200.000.

300.000.

42

Pomoći
Pomoći
Sredstva proračuna

2.500.000.

2.500.000.

42

10.000.

500.000.

PROGRAM JAVNIH
POTREBA U KULTURI
Knežev dvor
45
Arheologija Ubli

45

Pomoći
Sredstva proračuna,
pomoći
Sredstva proračuna,

100.000

600.000

600.000.

45.000.

45.000.

45.000.
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Projekt Otvoreni muzej Lastovo

42

Kap. Pomoći
Sredstva proračuna

560.000.

PROGRAM POTREBA U
SOCIJALNOJ SKRBI

Dom umirovljenika

42

Sredstva proračuna,
pomoći

.
20.000.

.
650.000.

5.500.000.

Sredstva proračuna,
pomoći

80.000.

60.000.

40.000

12.500.

30.000.

30.000.

230.000.

100.000.

100.000.

100.000.

100.000.

1.000.000.

1.000.000.

10.803.000.

16.725.000.

PROGRAM POTICANJA
GOSPODARSTVA
Uređenje plaža i staza
Plan upravljanja pomorskim
dobrom
Vidikovci

45

42
42

Sustav javnih bicikla
Katastarska
izmjera
Lastovo

općine

42

Pomoći,
Sredstva proračuna
Pomoći
Sredstva proračuna
Pomoći
Sredstva proračuna

PROGRAM VATROGASTVO
I CIVILNA ZAŠTITA
Vatrogasni dom

42

Pomoći
Sredstva proračuna

UKUPNO PROGRAMI

3.380.500.

II . REALIZACIJA PLANA
Prijedlog Plana razvojnih programa usklađen je sa Prijedlogom Proračuna za 2016. godinu kao i
projekcijom Proračuna 2016. - 2018. godine.
Plan razvojnih programa usklađuje se svake godine, a obuhvaća programe koji doprinose
razvoju Općine Lastovo, povećanju ili održavanju imovine, imaju karakter dugoročnog ulaganja
i izvedivi su po određenoj dinamici.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica, v.r.

Klasa: 400-01/15-01/11
Urbroj: 2145-02/01-16-11
Lastovo, 15. prosinca 2016.
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Na temelju čl. 25. Statuta Općine Lastovo («Službeni glasnik Općine Lastovo» br. 2/06)
Općinsko vijeće Općine Lastovo je na svojoj 36. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016.
godine donijelo slijedeći

PROGRAM
socijalne skrbi Općine Lastovo za 2016. godinu

I.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Lastovo za 2016. godinu utvrđuju se javne
potrebe u socijalnoj skrbi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Lastovo.
II.
Iz Proračuna Općine Lastovo rasporediti će se javne potrebe u socijalnoj skrbi planiranih
279.000,00 kuna kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

za stipendiranje učenika i studenata ……………………. . 76.000,00 kn
ostale socijalne pomoći.....................................................
5.000,00 kn
za pomoć za novorođenčad ……………………………... 58.000,00 kn
za pomoć u kući starijim osobama ….………………….. 220.000,00 kn
dom umirovljenika ........................................................
20.000,00 kn
III.

Sredstva iz toč. II/1. isplaćivati će se stipendistima na temelju potpisanih ugovora.
Sredstva iz toč. II/2. isplaćivati će se na temelju posebnih odluka prema konkretnim potrebama.
Sredstva iz toč. II/3. isplaćivati će se za svako novorođeno dijete čiji roditelji imaju prebivalište
na području Općine Lastovo..
Sredstva iz toč. II/4 osigurava Općina Lastovo i Županija a isplaćivati će se udruzi Val na
temelju Ugovora o međusobnoj suradnji.
Dom umirovljenika financirati će Općina Lastovo i Europskog socijalnog fonda.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/15-01/11
URBROJ: 2145-02/01-16-12

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica. v.r.

Lastovo, 15. prosinca 2016.
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Na temelju čl. 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i čl. 25. Statuta Općine Lastovo
(»Službeni glasnik Općine Lastovo» br. 2/06) Općinsko vijeće Lastovo je na svojoj 36. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donijelo slijedeći

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2016. godinu

I
Programom javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2016. godinu financirati će se sanacija
Kneževog dvora, kulturno umjetnički amaterizam, glazbena djelatnost, njegovanje narodnih
običaja i obilježavanje značajnih datuma kulturno umjetničkim sadržajima, te ostali programi
koji se neplanirano javljaju tijekom godine.
Ukupno planirana sredstva u Proračunu Općine Lastovo za realizaciju programa javnih potreba
u kulturi za 2016. godinu iznose 329.200,00 kuna.

II
Program javnih potreba u kulturi ostvariti će se kroz rad udruge Lastovo otok glazbe, ženske i
muške klape, udruge Lastovski poklad, te neposredno kroz investicije u kulturnu baštinu i
manifestacije pod pokroviteljstvom Općine Lastovo. Lastovo otok glazbe svoj rad ostvaruje
kroz folklornu sekciju, mandolinski orkestar, te tako radi na očuvanju i prezentaciji folklorne
baštine otoka Lastova, organizira muzičku poduku mladeži, te tijekom cijele godine ima javne
nastupe na otoku, te gostovanja. Sudjeluje u održavanju pokladnih običaja, obilježavanju
značajnijih datuma, te drugih kulturnih manifestacija tijekom cijele godine.
Za rad Narodnog sveučilišta ovim Programom planira se 55,000,00 kuna.
Klape rade na muzičkoj poduci mladih, prezentiraju muzičku baštinu otoka Lastova, te se u te
svrhe planira 22.000,00 kuna.
Udruga Lastovski poklad organizira pokladne manifestacije, čuva kulturnu baštinu kroz
pokladne običaje, te se u tu svrhu planira 15.000,00 kuna.
Općina Lastovo će organizirati obilježavanje značajnih datuma i blagdana (Dan Općine Lastovo,
Dan državnosti i dr.), biti pokrovitelj manifestacijama u tijeku kulturnog ljeta, pokladnih
običaja, te sudjelovati u ostalim programima koji se neplanirano pojavljuju tijekom godine, te se
za ove svrhe u Proračunu Općine Lastovo planira 56.000,00 kuna.
Za sudjelovanje u projektu interreg med-clues planirano je 5.000,00 kuna.
Za uređenje arheologije Ubli planira se 25.000,00 kuna.
Na kapitalni projekt uređenja zgrade Kneževa dvora (Palac), u 2016. godini planira se
100.000,00 kuna. Ovaj projekt financirati će se iz Ministarstva kulture, Fonda za turizam, Fonda
za ruralni razvoj, te sredstava općinskog proračuna. Za tekuće troškove Kneževa dvora planira
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se 16.700,00 kuna, iz sredstava proračuna.

Za završetak projekta Ljetno kino planira se 7.500,00 kuna.

III
Raspoređena sredstva doznačiti će se korisnicima prema konkretnim potrebama i zahtjevima
tijekom 2016. godine.

IV
Korisnici su dužni podnijeti izvješće o utrošku sredstava do 28. veljače za prethodnu godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica v.r.

Klasa: 400-01/15-01/11
Urbroj: 2145-02/01-16-13
Lastovo, 15. prosinca 2016.
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Na temelju čl. 39. Zakona o športu i čl. 25. Statuta Općine Lastovo («Službeni glasnik Općine
Lastovo» br. 2/06) Općinsko vijeće je na svojoj 36. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016.
godine donijelo slijedeći

P R O G R A M
javnih potreba u športu Općine Lastovo za 2016. godinu

I
Programom javnih potreba u športu Općine Lastovo za 2016. godinu financirati će se športski
amaterizam i natjecanja na području Općine Lastovo. Program će se financirati iz sredstava
Općine.

II
Ovim Programom planira se za potrebe u športu 70.000. kuna, kako slijedi
1. Nogometni klub «Omladinac» Lastovo ............................... 60.000,00 kn
2. Lovačko društvo Jastreb …………………………………… 10.000,00 kn

III
Raspoređena sredstva doznačiti će se prema potrebama i zahtjevima tijekom 2016. godine.
IV
Korisnici će dostaviti izvješća o utrošku do 28. veljače za prethodnu godinu.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica v.r.

Klasa: 400-01/15-01/11
Urbroj: 2145-02/01-16-14
Lastovo, 15. prosinca 2016.
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Na temelju čl. 25. Statuta Općine Lastovo («Službeni glasnik Općine Lastovo» br. 2/06)
Općinsko vijeće Općine Lastovo je na svojoj 36. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016.
godine donijelo slijedeći

PROGRAM KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH ULAGANJA
I ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OPĆINE LASTOVO ZA 2016. GODINU
I
Program obuhvaća investicije koje Općina Lastovo planira ostvariti u 2016. godini, a koja će se
financirati sredstvima Državnog proračuna i resornih ministarstava, Županijskog proračuna i
Proračuna Općine Lastovo, te plan održavanja postojeće komunalne infrastrukture.
II
Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja obuhvaća slijedeće investicije:
1. Odvodnja otpadnih voda

11.000,00 kn

Odvodnja otpadnih voda je višegodišnji projekt koji će se financirati iz sredstava općinskog
proračuna i Fonda za ruralni razvoj.
2. Prostorno planska dokumentacija

120.000,00 kn

Izrada prostorno planske dokumentacije odnosi se na urbanističke planove uređenja T1 Jurjeva
Luka i LNT Kremena. Financirati će se sredstvima proračuna općine.
3. Deponij smeća Sozanj

1.900.000,00 kn

Deponij smeća Sozanj je višegodišnji projekt, a odnosi se na sanaciju i uređenje odlagališta
otpada Sozanj. Financirati će se iz Fonda za zaštitu okoliša i sredstava općinskog proračuna.
4.Trg Lastovskog poklada

430.000,00 kn

Izgradnja Trga Lastovskog poklada financirati će se iz Fonda za ruralni razvoj, Fonda za turizam
i sredstava općinskog proračuna.
5. Proširenje groblja

10.000,00 kn

Proširenje mjesnog groblja financirati će se iz sredstava općinskog proračuna.
6. Kabliranje VNM i NNM Gornja Luka-

5.000,00 kn

Kabliranje visokonaponske mreže i niskonaponske mreže financirati će se iz sredstava
općinskog proračuna.
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7. Rive Pasadur i Zaklopatica

15.000,00 kn

Izgradnja riva u Zaklopatici i Pasaduru obuhvaća izradu projektne dokumentacija i izgradnju.
Financirati će se iz Fonda za ruralni razvoj i sredstava općinskog proračuna.
8. Šetnice: Zaklopatica-Korita, Pasadur-Borova, za

2.000,00 kn

Izgradnja šetnica Zaklopatica-Korita, Pasadu-Borova i za Barje financirati će se iz Fonda za
ruralni razvoj i sredstava općinskog proračuna.
9. Izgradnja Vodovoda Skrivena Luka

460.000,00 kn

Izgradnja vodovoda Skrivena Luka je višegodišnji projekt. Financirati će se iz sredstava
Hrvatskih voda i iz sredstava Proračuna Općine Lastovo.
10. Izgradnja stepenica na građ. Zemljištu

12.000,00 kn

Izgradnja stepenica odnosi se na izgradnju javnih stepenica između građevinskih parcela,
financirati će se iz sredstava proračuna.
11. Infrastruktura do zone UP T3 Zaglav

33.000,00 kn

Infrastruktura do zone UP t3 Zaglav odnosi se na izgradnju vodovoda i elektrifikaciju zone UP
T3 Zaglav, financira se iz sredstava Proračuna.
12. Šumska infrastruktura
Šumska infrastruktura je šumskog puta.

III
Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća održavanje javne rasvjete na području
Općine Lastovo, održavanje putova i javnih površina, održavanje groblja, stanova i intervencije
kod iznenadnog onečišćenja mora.
Održavanje čistoće javnih površina i održavanje groblja su djelatnosti Komunalca d.o.o., te se te
djelatnosti djelomično financiraju i iz prihoda poduzeća Komunalac.
-

troškove potrošene električne energije,
i rezervnih dijelova javne rasvjete

70.000,00 kn

-

usluge tekućeg održavanja javne rasvjete

40.000,00 kn

-

održavanje putova i javnih površina

114.000,00 kn

-

intervencije kod onečišćenja mora

13.500,00 kn
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-

održavanje stanova u vlasništvu Općine

-

održavanje poslovnih prostora

Službeni glasnik Općine Lastovo 05/16
107.500,00 kn
7.000,00 kn

Ovi troškovi podmiriti će se iz vlastitih prihoda Općine Lastovo, i to iz sredstava od komunalne
naknade i komunalnog doprinosa, stanarine i otkupa stanova.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica v.r.

Klasa: 400-01/15-01/11
Urbroj: 2145-02/01-16-15
Lastovo, 15. prosinca 2016.
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