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Lastovo, 22. prosinca 2017.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (˝Narodne novine˝, broj 87/08., 136/12. i
15/15.) te članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝, broj 03/09. i
01/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo na 5. sjednici, održanoj 22. prosinca 2017. godine,
donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE LASTOVO ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu i projekcije za 2018. i
2019. godinu sastoje se od:

I

OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
RAČUN FINANCIRANJA

II

POSEBNI DIO
PLAN RASHODA I IZDATAKA
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Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u
˝Službenom glasniku Općine Lastovo˝.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/16-01/04
URBROJ: 2145-02/01-17-10
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 16. i 34. Zakona o proračunu (˝Narodne novine˝, broj 87/08.,
136/12. i 15/15.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝,
broj 03/09. i 01/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo na 5. sjednici održanoj dana 22.
prosinca 2017. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
PLANA 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 sljedećih godina i izvorima
financiranja za cjelovitu provedbu programa.

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

KONTO

IZVOR
FINANCIRANJA

Vodovod Skrivena Luka
Stepenište na
građevinskom zemljištu
Infrastruktura do zone
UP T3 Zaglav

42

Šumska infrastruktura

42

Vodovod Zaklopatica
Ruralni razvoj mjera 7
Cesta D119-Skrivena
Luka

38

Pomoći, sredstva
proračuna
Sredstva
proračuna,
pomoći
Sredstva
proračuna
Sredstva
proračuna,
pomoći
Sredstva
proračuna
Sredstva
proračuna
Sredstva
proračuna,
pomoći
Pomoći, sredstva
proračuna
Sredstva
proračuna
Sredstva
proračuna
Pomoći,
Sredstva
proračuna
Sredstva
proračuna

42

Pomoći

Trg Lastovskog poklada i
prilazna cesta
Dodatna ulaganja groblje
Kabliranje VNM i NNM
G. Luka
Rive Zaklopatica i
Pasadur

42

45
42

42
45
42

45

42
42

2017.
GODINA

2018.
GODINA

2019.
GODINA

10.000

100.000

5.000.000

230.000

1.500.000

500.000

31.000

480.000

480.000

10.000

40.000

15.000

50.000

50.000

200.000

790.000

170.000

12.000

12.000

93.000

56.000

50.000

50.000

50.000

100.000

100.000

50.000

400.000

300.000

10.000
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Projektna dokumentacija
vodovod Pasadur i
Zaklopatica

Sustav desalinizacije
Prostorno planska
dokumentacija
PROGRAM JAVNIH
POTREBA U
KULTURI

42
45
38
42

Pomoći
Sredstva
proračuna
Pomoći
Sredstva
proračuna
Pomoći, sredstva
proračuna

Knežev dvor

45

Arheologija Ubli

45

Projekt Otvoreni muzej
Lastovo

42

Pomoći
Sredstva
proračuna,
Pomoći
Sredstva
proračuna,
Kap. Pomoći
Sredstva
proračuna

45

Kapitalne pomoći

Dom umirovljenika
PROGRAM
POTICANJA
GOSPODARSTVA
Uređenje plaža i staza
Plan upravljanja
pomorskim dobrom

42

Kapitalne pomoći
sredstva
proračuna

Sustav javnih bicikla

42

Katastarska izmjera
općine Lastovo

42

Sanacija doma mladih
PROGRAM
POTREBA U
SOCIJALNOJ SKRBI

45

UKUPNO PROGRAMI

Sredstva
proračuna,
pomoći
Pomoći
Sredstva
proračuna
Pomoći
Sredstva
proračuna

35.000

300.000

100.000

340.000

500.000

20.000

100.000

50.000

50.000

120.100

70.000

70.000

100.000

260.000

250.000

250.000

350.000

1.500.000

150.000

200.000

40.000

20.000

100.000

100.000

10.000

100.000

100.000

2.725.100

5.229.000

8.270.000

II. REALIZACIJA PLANA
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa usklađene su sa Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu.
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.
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III. ZAVRŠNE ODREDBE
Ove Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lastovo za razdoblje od
2017. - 2019. stupaju na snagu prvog dana od dana objave u ˝Službenom glasniku Općine
Lastovo˝.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/16-01/04
URBROJ: 2145-02/01-17-11
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝,
broj 03/09. i 01/13), Općinsko vijeće Općine Lastovo je na 5. sjednici održanoj dana 22.
prosinca 2017. godine donijelo sljedeće
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH ULAGANJA
I ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OPĆINE LASTOVO ZA 2017. GODINU
I.
U Programu kapitalnih infrastrukturnih ulaganja i održavanja
infrastrukture Općine Lastovo za 2017. godinu točka II. mijenja se i glasi:

komunalne

Program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja obuhvaća slijedeće investicije:
1. Odvodnja otpadnih voda

10.000,00 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

230.000,00 kn

Deponij smeća Sozanj je višegodišnji projekt, a odnosi se na sanaciju i uređenje odlagališta
otpada Sozanj, te izgradnju reciklažnog dvorišta i sortinice. 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

10.000,00 kn

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

15.000,00 kn

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

50.000,00 kn

Izgradnja riva u Zaklopatici i Pasaduru obuhvaća izradu projektne dokumentacije. Financirati
će se iz Fonda za ruralni razvoj i sredstava općinskog proračuna.
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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 proračuna.
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

93.000,00 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

50.000,00 kn

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

50.000,00 kn

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

50.000,00 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

35.000,00 kn

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

381.000,00 kn

Sustav desalinizacije financira se iz sredstava Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije,
sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije i općinskog proračuna.
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II.
U Programu kapitalnih infrastrukturnih ulaganja i održavanja
infrastrukture Općine Lastovo za 2017. godinu točka III. mijenja se i glasi:

komunalne

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 d.o.o.
troškovi potrošene električne energije,
i rezervnih dijelova javne rasvjete

55.000,00 kn

-

usluge tekućeg održavanja javne rasvjete

40.000,00 kn

-

projekt Modernizacije javne rasvjete

19.000,00 kn

-

održavanje putova i javnih površina

36.000,00 kn

-

intervencije kod onečišćenja mora

13.500,00 kn

-

održavanje stanova u vlasništvu Općine

161.000,00 kn

-

održavanje poslovnih prostora

49.000,00 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.
III.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u
˝Službenom glasniku Općine Lastovo˝.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/16-01/04
URBROJ: 2145-02/01-17-12
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Lastovo, 22. prosinca 2017.

Na temelju članka 74. Zakona o sportu (˝Narodne novine˝, broj 71/06., 150/08.,
124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo
(˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝, broj 03/09. i 01/13.), Općinsko vijeće je na 5. sjednici
održanoj dana 22. prosinca 2017. godine donijelo sljedeće
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u športu Općine Lastovo za 2017. godinu
I.
Točka II. Programa javnih potreba u športu Općine Lastovo za 2017. godinu mijenja
se i glasi:
Ovim Programom planira se za potrebe u športu 95.000,00 kuna, kako slijedi:
1. Nogometni klub ˝Omladinac˝ Lastovo
2. Lovačko društvo ˝Jastreb˝ Lastovo

85.000,00 kn
10.000,00 kn.
II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u
˝Službenom glasniku Općine Lastovo˝.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/16-01/04
URBROJ: 2145-02/01-17-13
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Lastovo, 22. prosinca 2017.

Na temelju članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝,
broj 03/09. i 01/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo je na 5. sjednici održanoj dana 22.
prosinca 2017. godine donijelo slijedeće
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalne skrbi Općine Lastovo za 2017. godinu
I.
Točka II. Programa socijalne skrbi Općine Lastovo za 2017. godinu mijenja se i
glasi:
Iz Proračuna Općine Lastovo rasporedit će se za javne potrebe u socijalnoj skrbi
planiranih 220.000,00 kuna kako slijedi:
1.
2.
3.
4.

za stipendiranje učenika i studenata
ostale socijalne pomoći
za pomoć za novorođenčad
za pomoć u kući starijim osobama

37.000,00 kn
3.000,00 kn
25.000,00 kn
155.000,00 kn.
II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u
˝Službenom glasniku Općine Lastovo˝.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/16-01/04
URBROJ: 2145-02/01-17-14
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.

128

Službeni glasnik Općine Lastovo 07/17

Lastovo, 22. prosinca 2017.

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (˝Narodne
novine˝, broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik
Općine Lastovo˝, broj 03/09. i 01/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo je na 5. sjednici
održanoj dana 22. prosinca 2017. godine donijelo slijedeće
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2017. godinu
I.
Točka I. Programa javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2017. godinu mijenja se
i glasi:
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 757.200,00 kuna.
II.
Točka II. Programa javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2017. godinu mijenja
se i glasi:
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 udruge Lastovo otok glazbe ovim Programom planira se 48.000,00 kuna.
Klape Fumari i Ladesta rade na muzičkoj poduci mladih, prezentiraju muzičku baštinu
otoka Lastova, te se u te svrhe planira 21.000,00 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 65.000,00 kuna.
Za sudjelovanje u projektu Interreg med-clues planirano je 25.000,00 kuna.
Za uređenje arheologije Ubli planira se 120.100,00 kuna.
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Za kapitalni projekt uređenja zgrade Kneževa dvora - Palac, u 2017. godini planira se
100.000,00 kuna za sanaciju. Ovaj projekt financirati će se iz Ministarstva kulture, te
sredstava općinskog proračuna.
Za tekuće troškove zgrade Kneževa dvora planira se 13.100,00 kuna, iz sredstava
općinskog proračuna.
Za projekt Otvoreni muzej Lastovo planira se 100.000,00 kuna, 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.
Sanaciju Doma mladih financira Ministarstvo kulture u iznosu od 250.000,00 kuna.
III.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u
˝Službenom glasniku Općine Lastovo˝.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/16-01/04
URBROJ: 2145-02/01-17-15
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Lastovo, 22. prosinca 2017.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (˝Narodne novine˝, broj 87/08., 136/12. i
15/15.) te članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝, broj 03/09. i
01/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo na 5. sjednici, održanoj 22. prosinca 2017. godine,
donijelo je

PRORAČUN
OPĆINE LASTOVO ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.
Proračun Općine Lastovo za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoje
se od:

I

OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
RAČUN FINANCIRANJA

II

POSEBNI DIO
PLAN RASHODA I IZDATAKA
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Članak 2.
Ovaj Proračun objavit će se u ˝Službenom glasniku Općine Lastovo˝, a stupa na snagu
1. siječnja 2018. godine.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/17-01/02
URBROJ: 2145-02/01-17-1
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 16. i 34. Zakona o proračunu (˝Narodne novine˝, broj 87/08.,
136/12. i 15/15.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝,
broj 03/09. i 01/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo na 5. sjednici održanoj dana 22.
prosinca 2017. godine donijelo je
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE LASTOVO
ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020.
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 sljedećih godina i izvorima
financiranja za cjelovitu provedbu programa.

IZGRADNJA
IZVOR
KOMUNALNE
FINANCIRANJA
INFRASTRUKTURE
KONTO
Glava 00203
Projekt
Pomoći, sredstva
Odvodnja otpadnih voda
42
proračuna
Deponij smeća,
Sredstva
reciklažno dvorište,
proračuna,
pretov. stanica
45
pomoći
Plan gospodarenja
Sredstva
otpadom
42
proračuna
Sredstva
Trg Lastovskog poklada
proračuna,
i prilazna cesta
42
pomoći
Dodatna ulaganja
Sredstva
groblje
45
proračuna
Kabliranje VNM i NNM
Sredstva
G. Luka
42
proračuna
Sredstva
Rive Zaklopatica i
42
proračuna,
Pasadur
45
pomoći
Pomoći, sredstva
Vodovod Skrivena Luka
42
proračuna
Stepenište na
Sredstva
građevinskom zemljištu
42
proračuna
Infrastruktura do zone
Sredstva
UP T3 Zaglav
42
proračuna
Pomoći,
Sredstva
Šumska infrastruktura
42
proračuna
Sredstva
Vodovod Zaklopatica
38
proračuna
Ruralni razvoj mjera 7
Cesta D119-Skrivena
Luka
42
Pomoći

2018.
GODINA

2019.
GODINA

2020.
GODINA

100.000

5.000.000

5.000.000

1.500.000

500.000

500.000

10.000

10.000

31.000

480.000
40.000
50.000

200.000
170.000
12.000
56.000

50.000
100.000

100.000

400.000

300.000
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Projektna dokumentacija
vodovod Pasadur i
Zaklopatica

Sustav desalinizacije
Prostorno planska
dokumentacija
PROGRAM JAVNIH
POTREBA U
KULTURI

45
38

Pomoći
Sredstva
proračuna
Pomoći
Sredstva
proračuna

42

Pomoći

42

300.000

500.000

340.000
20.000

Knežev dvor

45

Arheologija Ubli

45

Projekt Otvoreni muzej
Lastovo

42

Pomoći
Sredstva
proračuna,
Pomoći
Sredstva
proračuna,
Kap. Pomoći
Sredstva
proračuna

45

Kapitalne pomoći

250.000

Dom umirovljenika
PROGRAM
POTICANJA
GOSPODARSTVA
Uređenje plaža i staza
Plan upravljanja
pomorskim dobrom

42

Kapitalne pomoći,
sredstva
proračuna

350.000

1.500.000

5.000.000

200.000

40.000

40.000

Sustav javnih bicikla

42

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

5.229.000

8.270.000

10.700.000

Sanacija doma mladih
PROGRAM
POTREBA U
SOCIJALNOJ SKRBI

Katastarska izmjera
općine Lastovo
UKUPNO
PROGRAMI

45

42

Sredstva
proračuna,
pomoći
Pomoći
Sredstva
proračuna
Pomoći
Sredstva
proračuna

50.000

50.000

70.000

70.000

260.000

50.000

II. REALIZACIJA PLANA
Plan razvojnih programa usklađen je sa Proračunom Općine Lastovo za 2018. godinu
i projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
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.
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III. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Plan razvojnih programa Općine Lastovo za razdoblje od 2018. - 2020. objavit
će se u ˝Službenom glasniku Općine Lastovo˝, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/17-01/02
URBROJ: 2145-02/01-17-2
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (˝Narodne novine˝, broj 87/08., 136/12. i
15/15.) te članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝, broj 03/09. i
01/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo na 5. sjednici, održanoj 22. prosinca 2017. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Lastovo za 2018. godinu
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Lastovo za 2018.
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.
Sredstva ostvarena naplatom komunalne naknade utrošiti će se na izgradnju i
održavanje komunalne infrastrukture i ostale imovine Općine Lastovo.
Članak 5.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna je Općinski načelnik.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u ˝Službenom glasniku Općine Lastovo˝, a stupa na snagu 1.
siječnja 2018. godine.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/17-01/02
URBROJ: 2145-02/01-17-3
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝,
broj 03/09. i 01/13), Općinsko vijeće Općine Lastovo je na 5. sjednici održanoj dana 22.
prosinca 2017. godine donijelo sljedeći

PROGRAM KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH ULAGANJA
I ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OPĆINE LASTOVO ZA 2018. GODINU

I.
Program obuhvaća investicije koje Općina Lastovo planira ostvariti u 2018. 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

20.000,00 kn

Izrada prostorno planske dokumentacije financirati će se sredstvima proračuna općine i Fonda
za ruralni razvoj.
3. Deponij smeća Sozanj
Plan gospodarenja otpadom

1.500.000,00 kn
31.000,00 kn

Deponij smeća Sozanj je višegodišnji projekt, a odnosi se na sanaciju i uređenje odlagališta
otpada Sozanj, te izgradnju reciklažnog dvorišta i sortinice. 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

50.000,00 kn
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Kabliranje visokonaponske mreže i niskonaponske mreže financirati će se iz sredstava
općinskog proračuna.
7. Rive Pasadur i Zaklopatica

200.000,00 kn

Izgradnja riva u Zaklopatici i Pasaduru obuhvaća izradu projektne dokumentacije. Financirati
će se iz Fonda za ruralni razvoj i sredstava općinskog proračuna.
8. Izgradnja Vodovoda Skrivena Luka

170.000,00 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 proračuna.
9. 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.
10. 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.
11. Šumska infrastruktura

50.000,00 kn

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

100.000,00 kn

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

400.000,00 kn

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

300.000,00 kn

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

340.000,00 kn

Sustav desalinizacije financira se iz sredstava Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije,
sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije i općinskog proračuna.
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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 d.o.o.
troškovi potrošene električne energije,
i rezervnih dijelova javne rasvjete

65.000,00 kn

-

usluge tekućeg održavanja javne rasvjete

40.000,00 kn

-

održavanje putova i javnih površina

37.000,00 kn

-

intervencije kod onečišćenja mora

13.500,00 kn

-

održavanje stanova u vlasništvu Općine

58.000,00 kn

-

održavanje poslovnih prostora

10.000,00 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.
IV.
Ovaj Program objavit će se u ˝Službenom glasniku Općine Lastovo˝, a stupa na snagu
1. siječnja 2018. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/17-01/02
URBROJ: 2145-02/01-17-4
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 74. Zakona o sportu (˝Narodne novine˝, broj 71/06., 150/08.,
124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo
(˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝, broj 03/09. i 01/13.), Općinsko vijeće je na 5. sjednici
održanoj dana 22. prosinca 2017. godine donijelo sljedeći

PROGRAM
javnih potreba u športu Općine Lastovo za 2018. godinu
I.
Programom javnih potreba u športu Općine Lastovo za 2018. godinu financirati će se
športski amaterizam i natjecanja na području Općine Lastovo. Program će se financirati iz
sredstava Općine Lastovo.
II.
Ovim Programom planira se za potrebe u športu 131.000,00 kuna, kako slijedi:
1. Nogometni klub ˝Omladinac˝ Lastovo
2. Lovačko društvo ˝Jastreb˝ Lastovo

126.000,00 kn
5.000,00 kn.

III.
Ovaj Program objavit će se u ˝Službenom glasniku Općine Lastovo˝, a stupa na snagu
1. siječnja 2018. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/17-01/02
URBROJ: 2145-02/01-17-5
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝,
broj 03/09. i 01/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo je na 5. sjednici održanoj dana 22.
prosinca 2017. godine donijelo slijedeći
PROGRAM
socijalne skrbi Općine Lastovo za 2018. godinu
I.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Lastovo za 2018. godinu utvrđuju
se javne potrebe u socijalnoj skrbi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine
Lastovo.
II.
Iz Proračuna Općine Lastovo rasporedit će se za javne potrebe u socijalnoj skrbi
planiranih 620.000,00 kuna kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

za stipendiranje učenika i studenata
ostale socijalne pomoći
za pomoć za novorođenčad
za pomoć u kući starijim osobama
za izgradnju Doma umirovljenika

30.000,00 kn
5.000,00 kn
35.000,00 kn
200.000,00 kn
350.000,00 kn
III.

Ovaj Program objavit će se u ˝Službenom glasniku Općine Lastovo˝, a stupa na snagu
1. siječnja 2018. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/17-01/02
URBROJ: 2145-02/01-17-6
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (˝Narodne
novine˝, broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik
Općine Lastovo˝, broj 03/09. i 01/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo je na 5. sjednici
održanoj dana 22. prosinca 2017. godine donijelo slijedeći
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2018. godinu
I.
Programom javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2018. 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 2018. godinu iznose 831.500,00 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 udruge Lastovo otok glazbe 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 20.000,00 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 79.000,00 kuna.
Za sudjelovanje u projektu Interreg med-clues planirano je 25.000,00 kuna, a za
Europsku rutu 4.000,00 kn.
Za uređenje arheologije Ubli planira se 70.000,00 kuna.
Za kapitalni projekt uređenja zgrade Kneževa dvora - Palac, u 2018. godini planira se
50.000,00 kuna za sanaciju. Ovaj projekt financirati će se iz Ministarstva kulture, te sredstava
općinskog proračuna.
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Za tekuće troškove zgrade Kneževa dvora planira se 13.500,00 kuna, iz sredstava
općinskog proračuna.
Za projekt Otvoreni muzej Lastovo planira se 260.000,00 kuna, 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.
Sanaciju Doma mladih financira Ministarstvo kulture u iznosu od 250.000,00 kuna.
III.
Raspoređena sredstva doznačiti će se korisnicima prema konkretnim potrebama i
zahtjevima tijekom 2018. godine.
IV.
Korisnici su dužni podnijeti izvješće o utrošku sredstava do 28. veljače za prethodnu
godinu.
V.
Ovaj Program objavit će se u ˝Službenom glasniku Općine Lastovo˝, a stupa na snagu
1. siječnja 2018. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/17-01/02
URBROJ: 2145-02/01-17-7
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(˝Narodne novine˝, broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14., 96/16. i 70/17. ) i članka 25. Statuta
Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝, broj 03/09. i 01/13.), Općinsko vijeće
Općine Lastovo na 5. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2017. godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
o financiranju političkih stranaka iz Proračuna Općine Lastovo za 2018. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Lastovo.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osiguravaju se u
Proračunu Općine Lastovo za stranke koje su zastupljene u Općinskom Vijeću.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana Općinskog vijeća i to 1.000,00 kuna, tako da pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.
Članak 4.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro-račun političke stranke, u pravilu
tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u ˝Službenom glasniku Općine Lastovo˝, a stupa na snagu 1.
siječnja 2018. godine.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/17-01/02
URBROJ: 2145-02/01-17-8
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15.) te članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo, broj
03/09. i 01/13.), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Lastovo, Općinsko vijeće Općine
Lastovo, na 5. sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine, donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
LASTOVO U 2017. GODINI

I. UVOD
Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u
reagiranju na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja
operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih
uzroka i posljedica katastrofa.
Općina Lastovo, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i Zakonom o
sustavu civilne zaštite, uređuje, planira, organizira, financira i provodi civilnu zaštitu.
Općinsko vijeće Općine Lastovo, na prijedlog Općinskog načelnika Općine Lastovo,
izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji
plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri
godine,
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća,
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite,
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
Općinski načelnik Općine Lastovo izvršava sljedeće zadaće:
 donosi plan djelovanja civilne zaštite,
 donosi plan vježbi civilne zaštite,
 priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi
civilne zaštite,
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 kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu
snaga civilne zaštite,
 donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih,
financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava
civilne zaštite,
 odgovoran je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i
uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja
sustava civilne zaštite,
 izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i
redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite,
 osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje
zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša,
 osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika
civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika,
 osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima
i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
 uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Općinski načelnik dužan se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od
šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna
uprava.
II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Na temelju Zakona i podzakonskih propisa Općina Lastovo je donijela i provodila
sljedeće akte iz područja civilne zaštite:
– Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Lastovo (Usklađenje 1), koju je Općinsko vijeće
Općine Lastovo prihvatilo Zaključkom dana 04. srpnja 2014. godine,
– Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite kao njegov sastavni dio, kojeg je
Općinsko vijeće Općine Lastovo prihvatilo Odlukom dana 12. rujna 2014. godine
– Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Lastovo, koju je Općinski
načelnik Općine Lastovo donio dana 20. svibnja 2016. godine,
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– Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo, koju je
Općinsko vijeće Općine Lastovo donijelo dana 14. ožujka 2017. godine,
– Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini
Lastovo, koju je Općinsko vijeće Općine Lastovo donijelo dana 14. ožujka 2017.
godine,
– Odluku o donošenju plana vježbi civilne zaštite za 2017. godinu, koju je Općinski
načelnik Općine Lastovo donio dana 27. ožujka 2017. godine,
– Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Lastovo, koju je
Općinski načelnik Općine Lastovo donio dana 29. rujna 2017. godine,
– Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Općine Lastovo, kojega je Općinski načelnik
Općine Lastovo donio dana 20. studenog 2017. godine.
Općina Lastovo je u 2017. godini izradila evidencije pripadnika snaga civilne zaštite,
sukladno članku 2. i 3. Pravnika o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16.), i to evidenciju o vrstama i broju operativnih
snaga, evidenciju Stožera civilne zaštite te evidenciju postrojbi i povjerenika civilne zaštite.
Kroz proteklu godinu Općina Lastovo je uredno i u zakonski propisanom opsegu
financirala troškove civilne zaštite.
Općinski načelnik Općine Lastovo završio je Program osposobljavanja čelnika
jedinica lokalne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite dana 20. listopada 2017.
godine.
U 2017. godini proveden je i inspekcijski nadzor o izvršavanju obveza Općine Lastovo
u provedbi Zakona o sustavu civilne zaštite i njegovih provedbenih akata.
III. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava
civilne zaštite Općine Lastovo:
1. Stožer civilne zaštite
2. Operativne snage vatrogastva
3. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
4. Udruge
5. Opća postrojba civilne zaštite
6. Povjerenici civilne zaštite
7. Koordinatori na lokaciji
8. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
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1. Stožer civilne zaštite
Temeljem članka 24. stavak 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite, Općinski načelnik
Općine Lastovo donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine
Lastovo.
Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i
katastrofu priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za
koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o
prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Za članove stožera imenovani su:
1. Margaret Hropić – načelnica stožera (zamjenica Općinskog načelnika)
2. Korana Zavadlav – zamjenica načelnice (pročelnica JUO)
3. Ana Miličić – članica (pročelnica PUZS Dubrovnik)
4. Mario Frlan – član (zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a)
5. Stipe Katić – član (MUP)
6. Dr. Luka Paić – član (Dom zdravlja)
7. Lučijano Sangaleti – član (Komunalac d.o.o)
8. Marijo Bačko – član (Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“).
Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Općine Lastovo uređena je organizacija i
način rada Stožera.

2. Operativne snage vatrogastva
Na području Općine Lastovo djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastovo, koje
broji dva profesionalna vatrogasca, a u protupožarnoj sezoni i devet dobrovoljnih vatrogasaca.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastovo raspolaže s jednim vatrogasnim vozilom
(terenskim vozilom 4x4 opremljeni za gašenje šumskih požara) i jednom višenamjenskom
autocisternom iz Ravnateljstva robnih zaliha.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastovo efikasno je obavilo svoje zadatke u 2017.
godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine Lastovo.
U 2017. godini Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastovo interveniralo je jedanaest puta u
gašenju požara.
Sukladno Programu rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastovo i financijskog
plana za 2017. godinu, osigurana su potrebna sredstva u Općinskom proračunu.
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3. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
Temeljem dostavljenog Programa aktivnosti i financijskog plana provedbe aktivnosti
za 2017. godinu, Općina Lastovo je sufinancirala aktivnosti HGSS Stanica Orebić.
HGSS Stanica Orebić broji 23 člana, dva potražna psa te jednog psa u procesu obuke.
Posjeduje dva terenska vozila, jedno osobno vozilo za potrebe Stanice, jedno kombi
vozilo te posebnu prikolicu za prijevoz potražnih pasa.
Uz motorna vozila raspolaže i spasilačkim gumenjakom, opremljenim za traganje i
spašavanje te prijevoz unesrećene osobe morskim putem.
HGSS Stanica Orebić je opremljena potrebnom opremom za spašavanje u
nepristupačnim predjelima te za pružanje prve pomoći unesrećenim osobama.

4. Udruge
Od udruga koje su od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Lastovo djeluju:
–

Lovačko društvo „Jastreb“

–

Udruga „Val“.

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su
dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih
mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti
temeljnih operativnih snaga.
5. Opća postrojba civilne zaštite
Odlukom o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo,
koju je Općinsko vijeće Općine Lastovo donijelo dana 14. ožujka 2017. godine, osnovana je
opća postrojba civilne zaštite, kao potpora za provođenje mjera u sustavu civilne zaštite.
Sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene o ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Lastovo, postrojba civilne zaštite opće
namjene se sastoji od jednog tima koji u svom sastavu ima jednu skupinu od jedanaest ljudi, a
koja se sastoji od tri ekipe.
U 2017. godini izrađena je Evidencija pripadnika postrojbe civilne zaštite.
6. Povjerenici civilne zaštite
Sukladno Procjeni o ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
Općine Lastovo, Općinski načelnik Općine Lastovo donio je dana 20. svibnja 2016. godine
Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Lastovo.
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Navedenom Odukom imenovani su povjerenici i njihovi zamjenici za naselja Lastovo,
Zaklopatica, Pasadur i Ubli (ukupno četiri povjerenika i četiri zamjenika povjerenika).
U 2017. godini izrađena je Evidencija povjerenika civilne zaštite.

7. Koordinatori na lokaciji
Budući da na području Općine Lastovo u 2017. godini nije bilo velikih nesreća i
katastrofa, nije bilo potrebe za određivanjem koordinatora na lokaciji.
8. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Općinsko vijeće Općine Lastovo donijelo je dana 14. ožujka 2017. godine Odluku o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Lastovo.
Sukladno navedenoj Odluci, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su:
1. Komunalac d.o.o.
2. Vodovod i odvodnja d.o.o.
3. Osnovna škola „Braća Glumac“
4. Iskop d.o.o.
5. Hotel Solitudo – Lastovo d.o.o.
6. Javna ustanova „Park prirode Lastovosko otočje“.
Na temelju dostavljenih podataka pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,
tijekom 2017. godine izrađena je Evidencija o broju pripadnika pravnih osoba u sustavu
civilne zaštite.

IV. PREVENTIVA I PLANOVI
Građani su upoznati o uvođenju i znaju jedinstveni broj za hitne pozive 112, a vlasnici
i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, o postavljanju obavijesti o znakovima
za uzbunjivanje na vidljivom mjestu na svojim objektima.
Upoznavanje građana provedeno je putem sredstava javnog informiranja, te kroz rad
Općine Lastovo.
Pregled prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje evidentirani su u Planu zaštite i
spašavanja.
Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) definirao je obvezu
izrade Procjene rizika od velikih nesreća i

Plana djelovanja civilne zaštite za područja

jedinica lokalne samouprave.
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Općina Lastovo donijet će Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne
zaštite do ožujka 2018. godine, sukladno Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika
od katastrofa za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“, broj 65/16).
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
(Usklađenje 1), Plan zaštite i spašavanja te Plan civilne zaštite koji su doneseni na temelju
Zakona o zaštiti i spašavanju ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i
Plana djelovanja civilne zaštite.
V. ZAKLJUČAK
Na temelju analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo može se
zaključiti sljedeće:
– stanje sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće;
– u narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti edukaciji i uvježbavanju
operativnih snaga civilne zaštite kroz provođenje vježbi i edukacija te kroz proračun
osigurati dostatna financijska sredstva za realizaciju navedenih zadaća;
– Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava civilne zaštite Općine Lastovo za
razdoblje od 2018. do 2021. godine potrebno je utvrditi aktivnosti, pravce djelovanja i
financijska sredstva s ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/17-01/13
URBROJ: 2145-02/01-17-1
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.

156

Službeni glasnik Općine Lastovo 07/17

Lastovo, 22. prosinca 2017.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15.) te članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo, broj
03/09. i 01/13.), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Lastovo, Općinsko vijeće Općine
Lastovo, na 5. sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine, donosi
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE LASTOVO ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2021. GODINE
I. OPĆI DIO
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere

i

aktivnosti

(preventivne, planske,

organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze
sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi
smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturne i
sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od
utjecaja ugroze koja je već nastupila.
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Lastovo za 2017. godinu
izrađene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Lastovo za
razdoblje od 2018. do 2021. godine, kojima se, radi što kvalitetnijeg razvoja sustava, utvrđuju
sve potrebne aktivnosti, zadaće i pravci djelovanja svih nositelja sustava civilne zaštite.
Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje Procjene rizika od velikih nesreća i
Plana djelovanja civilne zaštite, kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog
sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti
kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite, kako bi se
postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.
Općinsko vijeće Općine Lastovo svake će godine pri donošenju proračuna razmatrati i
usvojiti Godišnju analizu stanja i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje.
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II. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj je definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općinski načelnik
raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno,
jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.
Operativne snage sustava civilne zaštite Općine Lastovo su:
1. Stožer civilne zaštite
2. Operativne snage vatrogastva
3. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
4. Udruge
5. Opća postrojba civilne zaštite
6. Povjerenici civilne zaštite
7. Koordinatori na lokaciji
8. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Općina Lastovo jačati će i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga
sustava civilne zaštite sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne
zaštite.
Općina Lastovo će u razdoblju od 2018. do 2021. godine najmanje jednom godišnje
ažurirati uspostavljene evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite.
1. Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Stožer) je stručno, operativno i koordinativno
tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja
sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja
poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Radom Stožera rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća,
rukovođenje preuzima Općinski načelnik.
Općinski načelnik Općine Lastovo donio je dana 29. rujna 2017. godine Odluku o
osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Lastovo, a dana 20. studenog 2017.
godine Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite, kojim je uređena organizacija i način rada
Stožera.
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Stožer Općine Lastovo u pravilu se sastaje dva puta godišnje. Na sjednicama Stožera
razmatrat će se aktivnosti koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara, analiza stanja sustava civilne zaštite, implementacija ciljeva iz smjernica za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite te godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Također, pratit će se uvježbavanje i
opremanje operativnih snaga civilne zaštite.

2. Operativne snage vatrogastva
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje
djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se ureduje
područje vatrogastva.
Svoju spremnost osiguravaju provođenjem redovitog uvježbavanja i osposobljavanja
prema Planu rada, kao i održavanjem tehničke ispravnosti vozila i opreme za intervencije.
U razdoblju od 2017. do 2021. godine nužno je provoditi različite oblike
osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih te je potrebno raznim
svrsishodnim aktivnostima preventivno djelovati na društvenu zajednicu u svrhu povećanja
sigurnosti i smanjenju opasnost i rizika od nastanka požara.
Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u periodu za kojeg se donose ove
smjernice.
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) u periodu za
kojeg se donose ove smjernice potrebno je donijeti slijedeće:
-

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara,

-

izraditi Izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe
godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara,

-

plan motrilačko- dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog
prostora,

-

uskladiti Plan zaštite od požara Općine Lastovo najmanje jednom godišnje s
novonastalim uvjetima.
Svake godine će se u Općinskom proračunu osigurati sredstva za vatrogasnu djelatnost

koja se provodi kroz djelovanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastovo. Sredstva će se
utrošiti sukladno Programu rada i financijskom planu za pojedinu godinu.
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3. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu
civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske
gorske službe spašavanja, Zakona o sustavu civilne zaštite, planovima civilne zaštite i
Državnom planu djelovanja civilne zaštite.
Zajednički interes Općine Lastovo i HGSS Stanica Orebić očituje se u sufinanciranju
aktivnosti HGSS Stanica Orebić, temeljem dostavljenog Programa aktivnosti i financijskog
plana provedbe aktivnosti za pojedinu godinu.

4. Udruge
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su
dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih
mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti
temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se
uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona
o sustavu civilne zaštite i Plana civilne zaštite.
S obzirom na odredbe Zakona o sustavu civilne zaštite kojim se propisuje da se moraju
izraditi Procjene rizika od velikih nesreća te Plan djelovanja civilne zaštite, kojim će se
utvrditi Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a
međusobne odnose s udrugama Općinski načelnik će regulirati sporazumima kojima se
utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u
aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva namijenjena jačanju sposobnosti
udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama.
U slučaju potrebe za provođenjem mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama Općinski načelnik Općine Lastovo aktivirati će potrebne udruge u
provedbi mjera.
5. Opća postrojba civilne zaštite
Općina Lastovo će po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća osnovati postrojbe
civilne zaštite, propisati materijalni i osobni ustroj postrojbi civilne zaštite te popuniti
postrojbe civilne zaštite sukladno članku 33. Zakona o sustavu civilne zaštite.
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Do donošenja navedenog dokumenta na snazi ostaje Odluka o osnivanju postrojbe
civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo, koju je Općinsko vijeće Općine Lastovo
donijelo dana 14. ožujka 2017. godine.
Planira se opremanje postrojbe civilne zaštite osobnom opremom (radne i zaštitna
odjeća i obuća) te eventualno pohađanje licenciranih programa obučavanja.
6. Povjerenici civilne zaštite
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno Procjeni
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Općinu Lastovo,
Općinski načelnik Općine Lastovo Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine
Lastovo od 20. svibnja 2016. godine, imenovao je po jednog povjerenika i njegovog
zamjenika za četiri naselja: Lastovo, Zaklopaticu, Pasadur i Ubli (ukupno četiri povjerenika i
četiri zamjenika).
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
–

sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje
mjera osobne i uzajamne zaštite,

–

daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

–

sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera
civilne zaštite,

–

organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

–

provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama
na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća utvrdit će se potreba o eventualnoj

promjeni rasporeda određenog broja povjerenika civilne zaštite za vođenje civilne zaštite po
naseljima.
Povjerenici civilne zaštite planiraju se opremiti kao i članovi postrojbe civilne zaštite.

7. Koordinatori na lokaciji
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u
suradnji s Stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne
zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje
načelnik Stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
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8. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Općinsko vijeće Općine Lastovo donijelo je dana 14. ožujka 2017. godine Odluku o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Lastovo.
Pravne osobe određene navedenom Odlukom dužne su u Operativnim planovima
izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
sukladno odredbama Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata.
Pravna osoba koja u području svoje nadležnosti utvrdi prijetnju za nastanak
izvanrednog događaja, velike nesreće i/ili katastrofe dužna je o tome bez odgode obavijestiti
nadležni centar 112.
Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika Stožera civilne zaštite te
sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite, a stvarno nastali troškovi njihova djelovanja podmiruju se iz
općinskog proračuna Općine Lastovo i državnog proračuna Republike Hrvatske
Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji
su raspoređeni u operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća razmotrit će se potreba o donošenju
nove Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini
Lastovo.

III. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem članka 97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.),
Općina Lastovo donijet će Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite
do ožujka 2018. godine, sukladno Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od
katastrofa za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“, broj 65/16).
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
(Usklađenje 1), Plan zaštite i spašavanja te Plan civilne zaštite koji su doneseni na temelju
Zakona o zaštiti i spašavanju ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i
Plana djelovanja civilne zaštite.
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IV. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno
educirati stanovništvo na sljedeći način.
–

obilježavanjem značajnih datuma,

–

uvrštavanjem na web stranicu Općine Lastovo informacija o sustavu civilne zaštite,
korisnih za informiranje stanovništva o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i
sve ostale informacije koje će doprinijeti osjećaju sigurnosti stanovništva u
funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite.

V. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i
učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.
U općinski proračun Općine Lastovo potrebno je ugraditi sredstva za financiranje
sustava civilne zaštite imajući u vidu odredbe Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbe
posebnih propisa.
VI. ZAKLJUČAK
Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na
raznolike prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote stanovništva i uništiti stečena
materijalna dobra. Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj
učinkovitosti, ali i racionalnom trošenju financijskih sredstava iz Općinskog proračuna.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/17-01/13
URBROJ: 2145-02/01-17-2
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15.) te članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo, broj
03/09. i 01/13.), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Lastovo, Općinsko vijeće Općine
Lastovo, na 5. sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine, donosi
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO ZA 2018. GODINU
S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
Temeljem Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo u 2017.
godini te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Lastovo za
razdoblje od 2018. do 2021. godine, utvrđuje se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
Donošenje ovog Plana ima za cilj stvoriti preduvjete za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite u Općini Lastovo kroz preventivne i planske aktivnosti, razvoj i jačanje
spremnosti svih sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite za učinkovito reagiranje
u zaštiti i spašavanju ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim
nesrećama i katastrofama i otklanjanju posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo u 2018. godini obuhvaća
preventivne i planske aktivnosti u sustavu civilne zaštite Općine Lastovo te razvoj i jačanje
spremnosti operativnih snaga u sustavu civilne zaštite Općine Lastovo za djelotvorne akcije u
izvanrednim događajima.
U dijelu preventivnih aktivnosti tijekom 2018. godine Općina Lastovo će u okviru
zakonskih obveza i financijskih mogućnosti:
–

održati vježbe postrojbi civilne zaštite prema Planu vježbi za 2018. godinu,

–

opremiti postrojbe civilne zaštite, pravne osobe i udruge u sustavu civilne zaštite,

–

po izrađenoj Procjeni rizika od velikih nesreća razmotriti potrebu ponovnog utvrđivanja
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,

–

potpisati Sporazume s udrugama značajnim za sustav civilne zaštite,

–

osigurati financijska sredstva za rad i opremanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Lastovo,

–

sufinancirati programske aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Orebić.
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U dijelu planskih aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a koje čine dokumenti iz
područja civilne zaštite kojima se definiraju mjere smanjenja rizika od katastrofa i utvrđivanje
procjena rizika, planiranja, pripravnosti za reagiranje te provedbu mjera civilne zaštite u 2018.
godini potrebno je:
– donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća,
– donijeti Plan djelovanja civilne zaštite,
– donijeti Plan vježbi civilne zaštite za 2018. godinu,
– ažurirati planske dokumente.

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE U RAZDOBLJU 2018. DO 2020. GODINE

Red.

OPIS POZICIJE

broj

1.
1. 1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

2.1.

PLANIRANO

PLANIRANO

za 2018.g.

za 2019.g.

za 2020. g.

(u kunama)

(u kunama)

(u kunama)

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE I
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite

1.000,00

-

-

1.000,00

-

-

2.500,00

4.000,00

4.000,00

1.000,00

-

-

1.000,00

2.000,00

2.000,00

500,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

-

-

500,00

-

-

-

1.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastovo

140.000,00

140.000,00

140.000,00

UKUPNO

140.000,00

140.000,00

140.000,00

Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova
Stožera
Postrojbe civilne zaštite
Postrojbe civilne zaštite – osposobljavanje članova
Postrojbe
Vježbe civilne zaštite
Opremanje postrojbi CZ osobnom i skupnom
opremom
Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite
Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite –
osposobljavanje istih
Vježbe civilne zaštite
Opremanje povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite osobnom opremom
UKUPNO

2.

PLANIRANO

VATROGASTVO
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3.

3.1.
3.2.

4.
4.1.
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PRAVNE OSOBE I UDRUGE GRAĐANA KOJE
SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Osobna i skupna oprema za pravne osobe i udruge u

-

-

-

HGSS - Stanica Orebić

5.000,00

5.000,00

5.000,00

UKUPNO

5.000,00

5.000,00

5.000,00

14.000,00

7.000,00

7.000,00

14.000,00

7.000,00

7.000,00

164.000,00

157.000,00

157.000,00

sustavu civilne zaštite

IZRADA DOKUMENTACIJE
Izrada planske dokumentacije (Procjena rizika,
planova, operativnih planova)
UKUPNO
SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/17-01/13
URBROJ: 2145-02/01-17-3
Lastovo, 22. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 21. stavak 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15.) i članka 31. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝, broj
03/09. i 01/13.), Općinski načelnik Općine Lastovo dana 20. studenoga 2017. godine donosi
POSLOVNIK
o radu Stožera civilne zaštite Općine Lastovo
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se organizacija i način rada Stožera civilne zaštite Općine
Lastovo (u daljnjem tekstu: Stožer) te druga pitanja od značaja za rad Stožera.
Članak 2.
Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja
sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo, upravlja reagiranjem sustava civilne
zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Članak 3.
Stožer obavlja poslove iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite
te drugim propisima koji uređuju sustav civilne zaštite.
II. ORGANIZACIJA RADA STOŽERA
Članak 4.
Sjedište Stožera je u prostorijama Općine Lastovo, Dolac 3, Lastovo, ili drugom
odgovarajućem prostoru koji odredi načelnik Stožera kao pričuvni prostor u slučaju
nemogućnosti rada stožera na navedenoj adresi.
Članak 5.
Administrativne i stručne poslove za potrebe Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Lastovo.
Članak 6.
Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a u slučaju njegove spriječenosti ili
odsutnosti zamjenik načelnika Stožera.
Kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima Općinski načelnik.
Članak 7.
Stožer održava redovne i izvanredne sjednice na lokaciji koju odredi načelnik Stožera.
Redovne sjednice se održavaju u pravilu dva puta godišnje, a izvanredne po potrebi,
ovisno o prijetnji od nastanka, vrsti i karakteru velike nesreće.
Članak 8.
Pozivanje članova Stožera za redovne sjednice obavlja se u pravilu elektronskom
poštom, a ako to nije moguće, onda poštom, a poziv za sjednicu Stožera s odgovarajućim
materijalima dostavlja se u pravilu najmanje pet dana prije održavanja sjednice.
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Iznimno, ako su razlozi žurnosti opravdani da se redovna sjednica mora održati čim
prije, onda se sjednica može sazvati i telefonski, o čemu se sastavlja bilješka.
O redovnim sjednicama obavještava se Općinski načelnik.
Pozivanje članova Stožera za izvanredne sjednice obavlja se telefonski ili putem
teklića, odnosno prema Planu pozivanja Stožera i u tom se slučaju odredba stavka 1. ovog
članka ne primjenjuje.
Članak 9.
U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu, član Stožera je dužan obavijestiti
načelnika Stožera, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Stožera.
Članak 10.
Stožer može od znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i ustanova
tražiti pružanje stručne pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za
zaštitu pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša.
U radu Stožera prema potrebi mogu sudjelovati i predstavnici središnjih tijela državne
uprave i pravnih osoba od značaja za civilnu zaštitu i stručnjaci za pojedine oblasti, radi
iznošenja stručnih mišljenja i prijedloga.
Članak 11.
Načelnik Stožera predsjedava sjednicama i utvrđuje prijedlog dnevnog reda.
Svi članovi Stožera imaju pravo predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda, uz
obrazloženje prijedloga.
U slučaju spriječenosti načelnika, sjednicom predsjedava zamjenik načelnika Stožera.
Članak 12.
Sjednica Stožera može se održati ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja
članova Stožera, a ovisno o vrsti ugroze, sjednica se može održati i u užem sastavu, o čemu
odlučuje načelnik Stožera.
Članak 13.
Stožer na sjednicama donosi odluke, zaključke te druge akte iz svoje nadležnosti
javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova.
Nakon rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda, načelnik Stožera odnosno osoba koja
presjeda sjednici daje na glasovanje utvrđeni prijedlog odluke, zaključka ili drugog akta.
Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavajući.
Članak 14.
O sjednicama Stožera vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi pisano i u skraćenom obliku, a u njega se osobito unose donijete
odluke, odnosno zaključci po pojedinim pitanjima.
Svaki član Stožera ima pravo tražiti da se njegove izjave i prijedlozi unesu u zapisnik.
Zapisnik potpisuje načelnik Stožera ili zamjenik načelnika Stožera.
Članak 15.
Sjednice Stožera su otvorene ili zatvorene za javnost, o čemu odlučuju načelnik
Stožera, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik načelnika Stožera.
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III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Lastovo“.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 810-03/17-01/02
URBROJ: 2145-01/01-17-7
U Lastovu 20. studenoga 2017. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Leo Katić, v.r.
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝,
broj 03/09. i 01/13.) i članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
(„Službeni glasnik“, broj 05/17.), Općinski načelnik Općine Lastovo donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave
Izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Lastovo za razdoblje 2017.-2022. godine
I.
Podaci o naručitelju: Općina Lastovo, Dolac 3, 20 290 Lastovo.
II.
Predmet nabave: Izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Lastovo za razdoblje
2017.-2022. godine.
III.
Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: IPZ
Uniprojekt TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, Zagreb, OIB: 55474899192, u iznosu od
24.500,00 kuna bez PDV-a, odnosno 30.625,00 kuna s PDV-om.
IV.
Razlozi odbijanja ponuda:
 Hidroing d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, Osijek, OIB: 08428329477 – rok izvršenja
usluge je duži od traženog u Pozivu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici
Općine Lastovo www.lastovo.hr.
Objavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude stječu se uvjeti za sklapanje ugovora
o nabavi.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-05/17-01/35
URBROJ: 2145-01/01-17-5
Lastovo, 30. studenog 2017. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Leo Katić, v.r.
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