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Lastovo, 4. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 110. 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 8. sjednici održanoj 1. lipnja 2018. godine,
donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE LASTOVO ZA 2017. GODINU
I

OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Lastovo za 2017. godinu ostvaren je kako slijedi:
A.

KONTO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIV

6

PRIHODI POSLOVANJA

7

PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE

IZVRŠENJE
ZA
2016.

PLAN
2017.

IZVRŠENJE
2017.

5.099.421

5.737.700

3.772.912

179.454

8.000

8.186

UKUPNO PRIHODI

5.278.875

5.745.700

3.781.098

3

RASHODI POSLOVANJA

4.652.764

3.810.600

3.174.824

4

RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE

991.397

1.935.100

789.938

5.644.161

5.745.700

3.964.762

UKUPNO RASHODI
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

-365.286

-183.664

VIŠAK/MANJAK IZ
PRETHODNIH GODINA

-343.590

-708.876

VIŠAK/MANJAK ZA
PRIJENOS

-708.876

-892.540

Članak 2.
Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u računu prihoda i rashoda
kako slijedi:
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Članak 3.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi se sukladno odredbama članka 108.112. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13).
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu sadrži:
- Opći dio Proračuna koji se sastoji od sažetka prihoda i rashoda, računa prihoda i
rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
prema izvorima financiranja i rashode prema funkcijskoj klasifikaciji na razini
odjeljka ekonomske klasifikacije
- Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka
ekonomske klasifikacije
- Izvještaj o zaduživanju
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
- Izvještaj o nepodmirenim obvezama
- Izvještaj o nenaplaćenim potraživanjima
- Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
Članak 4.
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU
Općina Lastovo u 2017. godini nije primala niti davala kredite, stoga nije bilo
zaduživanja.
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Članak 5.
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA
KORISNIK
KREDITA

IZNOS
JAMSTVA
KN

IZNOS
JAMSTVA
EUR

KOMUNALAC

178.813,47

23.543,50

DATUM
JAMSTVA

POČETAK
OTPLATE
GLAVNICE

POSLJEDNJA
GODINA
DOSPJEĆA

NAZIV
INSTITUCIJE
KOJOJ SE
DAJE
JAMSTVO

02.11.2004.

01.01.2009.

2019.

HBOR

Komunalac d.o.o. u vlasništvu Općine Lastovo je korisnik kredita od HBOR-a i to za
nabavku komunalnog vozila.
Općina Lastovo je dala Jamstvo HBOR-u za navedeni kredit.
Komunalac d.o.o. uredno otplaćuje kamate i rate kredita.
Do 31. prosinca 2017. godine otplaćeno je glavnice 143.328,42 kuna.
Općina Lastovo do sada nije imala nikakvih obveza po danom jamstvu.
Članak 6.
NEPODMIRENE OBVEZE NA 31.12.2017. GODINE
VRSTA OBVEZE
Obveze za zaposlene dospjele
Obveze za zaposlene ne dospjele
Obveze za materijalne rashode dospjele
Obveze za naknade građanima i kućanstvima dospjele
Obveze za kapitalne pomoći dospjele
Ostale tekuće obveze dospjele
Obveze za nabavu nefinancijske imovine dospjele

IZNOS
12.198
55.573
110.581
165.600
274.537
138.914
406.860

Članak 7.
NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA NA 31.12.2017.
VRSTA POTRAŽIVANJA
Potraživanja za refundacije zajedničkih troškova u zgradi općine i
druge
Potraživanja za prihode od poreza
Potraživanja za prihode od imovine
Potraživanja za komunalnu naknadu i doprinos
Potraživanja za prihode od prodane imovine

IZNOS
28.096
25.299
500.765
422.985
207.059

Članak 8.
OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
Općina Lastovo je za 2017. godinu donijela Proračun Općine Lastovo, te Izmjene i
dopune proračuna Općine Lastovo, a sve na temelju Zakona o proračunu.
Ukupni prihodi ostvareni su 66% u odnosu na planirane. Najveće odstupanje je na
računu 6331 Tekuće pomoći iz proračuna za tekuće poslovanje.
Vladi RH podnesen je zahtjev za pomoć iz tekuće pričuve proračuna, koji je odbijen te
sredstva nisu doznačena.
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Budući da tekući prihodi Općine Lastovo nisu dostatni za financiranje tekućih rashoda
ostvaren je manjak prihoda poslovanja za 2017. godinu u iznosu od 200.467 kn i višak
prihoda poslovanja od nefinancijske imovine u iznosu od 384.131. što ukupno čini manjak
prihoda od 183.664 kn.
Ukupni rashodi ostvareni su 69% u odnosu na planirane.
Budući da prihodi nisu ostvareni kako je planirano, ostvarenje rashodne strane
proračuna je nešto niže od planiranog.
Pojedini rashodi koji nisu ostvareni u 2017. godini, ili su djelomično ostvareni prenose
se u 2018. godinu u cijelosti ili u dijelu koji nije izvršen.
Članak 9.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu stupa na
snagu osmog 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: 2145-02/01-18-17
Lastovo, 1. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“,
broj 3/09. i 1/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo, na 8. sjednici održanoj 1. lipnja 2018.
godine, donosi
ODLUKU
Članak 1.
Daje se suglasnost Komunalcu d.o.o. (poduzeću u 100%-tnom vlasništvu Općine
Lastovo) da zaključi Ugovor o poslovnoj suradnji s poduzećem Autotrans d.o.o., Šetalište 20.
travnja 18., Cres, OIB: 19819724166, za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika u javnom
prometu na području Općine Lastovo, na određeno vrijeme.
Članak 2.
Ovlašćuje se v.d. direktora Komunalca d.o.o. da potpiše Ugovor o poslovnoj suradnji.
Članak 3.
Ugovor o poslovnoj suradnji sklapa se do stjecanja uvjeta za donošenje Odluke o
raspisivanju natječaja za povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza
putnika u javnom prometu na području Općine Lastovo putem koncesije.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Lastovo“.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/18-01/03
URBROJ: 2145-02/01-18-1
Lastovo, 1. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj
03/09. i 01/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo na 8. sjednici održanoj 1. lipnja 2018.
godine, donosi
ODLUKU
O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
ZA PODRUČJE OPĆINE LASTOVO
Članak 1.
Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Lastovo.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Lastovo nalazi se u prilogu ove
Odluke i njezin je sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Lastovo“.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/18-01/01
URBROJ: 2145-02/01-18-4
Lastovo, 1. lipnja 2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.

Napomena: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Lastovo objavljena je na
internetskoj stranici Općine Lastovo www.lastovo.hr
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Na temelju članka 6. stavak 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04., 63/08., 133/13. i 63/14.) Vijeće za davanje
koncesijskog odobrenja, na sjednici održanoj 28. svibnja 2018. godine, donosi
POSLOVNIK
O RADU VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
(u daljnjem tekstu: Vijeće), i to:
- postupak konstituiranja Vijeća,
- prava i dužnosti članova Vijeća,
- prava i dužnosti predsjednika Vijeća,
- sazivanje i tijek sjednice Vijeća,
- način odlučivanja Vijeća,
- vođenje zapisnika sa sjednica Vijeća te
- druga pitanja.
Članak 2.
Vijeće radi na sjednicama.
Prvu sjednicu Vijeća saziva i do konstituiranja Vijeća sjednicom predsjedava
predsjednik Općinskog vijeća Općine Lastovo.
Na konstituirajućoj sjednici Vijeća članovi između sebe biraju predsjednika Vijeća i
zamjenika predsjednika Vijeća.
Kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika može predložiti svaki član Vijeća,
a predloženi član smatra se kandidatom za predsjednika Vijeća ili zamjenika predsjednika
Vijeća ako se suglasi s kandidaturom.
Izborom predsjednika Vijeća, Vijeće se smatra konstituiranim, a vođenje sjednice
preuzima predsjednik Vijeća.

-

Članak 3.
Članovi Vijeća imaju slijedeća prava i obveze:
sudjelovati na sjednicama Vijeća,
predsjedniku Vijeća iznositi prijedlog dnevnog reda ili prijedlog njegovih izmjena i
dopuna,
sudjelovati u raspravi na sjednicama Vijeća,
iznositi prijedloge odluka ili zaključaka na sjednicama te glasovati o istim,
dobiti naknadu za rad u Vijeću i naknadu troškova u vezi s vođenjem postupka.

Članak 4.
Predsjednik Vijeća ima slijedeća prava i obveze:
- brine o pripremi sjednica Vijeća,
- predlaže dnevni red i saziva sjednice Vijeća,
- predsjedava sjednicama, brine o redu na sjednicama i zaključuje sjednice Vijeća,
- potpisuje donijeta odobrenja i druge odluke i zaključke Vijeća,
- provodi odredbe ovog Poslovnika.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Vijeća, prava i obveze predsjednika
ima zamjenik predsjednika Vijeća.
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Članak 5.
Vijeće zasjeda po potrebi.
Poziv za sjednicu Vijeća dostavlja se članovima Vijeća u pisanom obliku poštom ili
elektroničkom poštom, u pravilu 5 dana prije početka sjednice.
Uz poziv za sjednicu dostavlja se pregled pristiglih zahtjeva te drugi materijali o
kojima će se raspravljati na sjednici.
Izuzetno, samo u slučaju hitnoće, sjednice Vijeća mogu se sazvati istog ili narednog
dana telefonom ili telefaksom, bez dostave pratećih materijala.
Članak 6.
Za održavanje sjednice i pravovaljano odlučivanje na sjednici moraju biti nazočna
najmanje tri člana Vijeća.
Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Iznimno, Odluku o izboru predsjednika Vijeća i zamjenika Vijeća te Poslovnik o radu
Vijeća, Vijeće donosi većinom glasova svih članova Vijeća.
Članak 7.
Predsjednik otvara sjednicu Vijeća nakon što utvrdi da je na sjednici nazočna većina
članova Vijeća.
Po otvaranju sjednice, predsjednik daje potrebna uvodna obrazloženja u vezi sa
sjednicom i predloženim dnevnim redom.
Vijeće najprije odlučuje o predloženim izmjenama i dopunama dnevnog reda ako ih
ima, a zatim o dnevnom redu u cjelini.
Nakon prihvaćanja utvrđenog dnevnog reda, predsjednik može izmijeniti redoslijed
točaka dnevnog reda.
Članak 8.
Predsjednik otvara raspravu po svakoj točki utvrđenog dnevnog reda.
Rasprava se vodi na način da predsjednik po svakom predmetu i zahtjevu daje riječ
članovima Vijeća po redoslijedu kako su se prijavili.
Članovi Vijeća se prijavljuju za raspravu dizanjem ruke.
Članak 9.
Vrijeme naknadnog dolaska članova Vijeća na sjednicu i prijevremeni odlazak članova
Vijeća sa sjednice zabilježit će se u zapisnik.
Ako se tijekom sjednice broj nazočnih članova Vijeća smanji na manje od tri,
predsjednik će prekinuti sjednicu i u roku od 8 dana sazvati nastavak sjednice ili novu
sjednicu.
Vijeće može odlučiti da zbog raznih subjektivnih ili objektivnih razloga nije moguće
nastaviti tijek sjednice, u kojem slučaju će predsjednik prekinuti sjednicu i zakazati njen
nastavak u roku od 8 dana.
Članak 10.
Nakon što za raspravu više nema prijavljenih, predsjednik utvrđuje prijedlog za
glasovanje, odnosno poziva članove Vijeća da sami iznesu prijedlog.
Ako se povodom jednog predmeta ili zahtjeva iznesu dva ili više prijedloga za
glasovanje, predsjednik utvrđuje kojim redoslijedom će se glasovati o prijedlozima.
Članovi Vijeća odlučuju javnim glasovanjem, na način da se izjašnjavaju sa „za“,
„protiv“ ili „suzdržan“.
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Članak 11.
Ako se za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji pojavi veći broj podnesenih
zahtjeva, Vijeće će u razmatranju zahtjeva prednost dati podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev
vremenski prije zaprimljen ili dosadašnjem korisniku koncesijskog odobrenja, ako korisnik
nema zabilježenih dugovanja prema Općini Lastovo.
Članak 12.
Vijeće će Rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje Odobrenja ako utvrdi da zahtjev nije u
skladu s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lastovo ili ako lučka
kapetanija ne izda suglasnost sukladno članku 8. Uredbe o postupku davanja koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru.
Vijeće može oduzeti korisništvo po datom Odobrenju, izdavanjem Rješenja o
poništenju rješenja o koncesijskom odobrenju, ako korisnik:
- ima zabilježena značajnija dugovanja prema Općini Lastovo,
- ne izvrši uplatu za koncesijsko odobrenje u određenom roku,
- ne brine o čistoći i izgledu sredstava i mikrolokacije za koje je dobio koncesijsko
odobrenje,
- na čiji rad Vijeće dobiva pritužbe,
- koji djelatnost obavlja suprotno odredbama utvrđenim Planom upravljanja pomorskim
dobrom na području Općine Lastovo te izdanog mu koncesijskog odobrenja.
Članak 13.
Na sjednici Vijeća vodi se zapisnik koji sadrži:
- redni broj sjednice, vrijeme i mjesto održavanja sjednice,
- imena nazočnih i odsutnih članova Vijeća i imena drugih nazočnih osoba,
- predložene i prihvaćene izmjene ili dopune dnevnog reda i utvrđeni dnevni red,
- naziv točke dnevnog reda po redoslijedu sa zahtjevima i predmetima koji se
razmatraju,
- prijedloge o kojima se glasovalo s rezultatom glasovanja,
- vrijeme završetka sjednice te
- potpis predsjedavatelja i zapisničara.
Zapisnik ne sadrži navode iz rasprave niti podatke tko je kako glasovao.
Izdvojeno mišljenje ili glasovanje pojedinog člana Vijeća unosi se u zapisnik samo na
njegov izričit zahtjev.
Po posebnoj odluci Vijeća, za pojedinu sjednicu može se osigurati tonski zapis tijeka
sjednice koji se pohranjuje kao sastavni dio zapisnika.
Članak 14.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Vijeća obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Lastovo, i to:
- zaprimanje zahtjeva za izdavanje koncesijskog odobrenja,
- priprema sjednica Vijeća, izrada i dostava poziva i drugih materijala vezanih uz
sjednice Vijeća,
- izrada i dostava koncesijskog odobrenja kao upravnog akta po donesenoj odluci
Vijeća,
- vođenje evidencije izdanih odobrenja,
- vođenje i izrada zapisnika sa sjednica Vijeća,
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vođenje i pohranjivanje dokumentacije nastale u svezi s radom Vijeća,
druge poslove po potrebi.

Članak 15.
U svom radu Vijeće je dužno pridržavati se odredbi Zakona o pomorskom dobru i
morskim lukama, Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru te
Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 16.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Lastovo“.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA
KLASA: 342-21/17-01/01
URBROJ: 2145-02/01-18-6
Lastovo, 28. svibnja 2018. godine
PREDSJEDNICA VIJEĆA
Marinela Giljević, v.r.
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Na temelju Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.), Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2018. godini („Narodne novine“, broj 28/18.) te članka 31. Statuta Općine Lastovo („Službeni
glasnik Općine Lastovo“, broj 3/09. i 1/13.), Općinski načelnik Općine Lastovo dana 19.
travnja 2018. godine, donosi
PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE
NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO ZA 2018. GODINU
I.
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora,
građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u razdoblju 1. lipnja
do 30. rujna 2018. godine.
II.
Nazivi građevina i drugih nekretnina te otvorenog prostora na kojima se može
očekivati nastanak požara većih razmjera navedeni su u točki 14. Plana zaštite od požara
Općine Lastovo.

−
−
−
−

III.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. na području Općine Lastovo provode:
Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastovo,
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split - Šumarija Korčula,
Sezonska interventna vatrogasna postrojba,
Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“.

IV.
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split – Šumarija Korčula u suradnji s
Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Lastovo obavljaju motrenje opasnosti od nastanka
požara i motrenje nastanka požara s motrilačkog mjesta Hum gdje se organizira 24 satno
dežurstvo.
V.
Dobrovoljno vatrogasno društvo svakodnevno obavlja autoophodnju na potezu Ubli –
Prehodišće – Lastovo – Skrivena Luka – Prgovo – Ubli.
VI.
U javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ ustrojena je motriteljsko-dojavna
služba koja obavlja motrenje te protupožarno ophodarenje preko čuvara prirode, a u sklopu
redovnog terenskog obilaska područja.
VII.
Dojava požara preko telekomunikacijske mreže obavlja se pozivima sukladno točki 3.
Plana zaštite od požara Općine Lastovo.
VIII.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Lastovo“.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-01/18-01/03
URBROJ: 2145-01/01-18-2
U Lastovu dana 19. travnja 2018. 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.), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
1. Lučijanu Sangaletiju, Dovnja luka 4, Lastovo, OIB: 26141549154, v.d. direktoru
Komunalca d.o.o. Lastovo, kojemu su prava i obveze uređeni Ugovorom o pravima i
obvezama vršitelja dužnosti Direktora Komunalca d.o.o. Lastovo KLASA: 363-01/1301/19, URBROJ: 2145-01/01-13-5 i Aneksom Ugovora o pravima i obvezama
vršitelja dužnosti Direktora Komunalca d.o.o. Lastovo KLASA: 363-01/13-01/19,
URBROJ: 2145-01/01-17-7, prestaje radni odnos dana 19. svibnja 2018. godine
temeljem jednostranog pisanog otkaza od strane v.d. direktora.
2. Lučijano Sangaleti je iskoristio razmjerni godišnji odmor za 2018. godinu.
3. U otkaznom roku, Lučijano Sangaleti obvezuje se izvršiti primopredaju s novo
imenovanim/om direktorom/icom sastavljanjem Primopredajnog zapisnika, te je
dužan vratiti sva sredstva rada, predmete i dokumentaciju koji pripadaju Komunalcu
d.o.o. Lastovo, odnosno koji se odnose na poslovanje Komunalca d.o.o. Lastovo, a u
njegovom su posjedu.
Obrazloženje
Dana 20. travnja 2018. godine, Općina Lastovo zaprimila je jednostrani otkaz Ugovora
o pravima i obvezama vršitelja dužnosti Direktora Komunalca d.o.o. Lastovo od strane
Lučijana Sangaletija.
Temeljem članka 13. stavka 1. točke 2. Ugovora o pravima i obvezama vršitelja
dužnosti Direktora Komunalca d.o.o. Lastovo KLASA: 363-01/13-01/19, URBROJ: 214501/01-13-5 i Aneksa Ugovora o pravima i obvezama vršitelja dužnosti Direktora Komunalca
d.o.o. Lastovo KLASA: 363-01/13-01/19, URBROJ: 2145-01/01-17-7, primitkom
jednostranog otkaza od strane v.d. direktora, a istekom otkaznog roka, isti se raskida.
Temeljem članka 13. stavak 2., Ugovora o pravima i obvezama vršitelja dužnosti
Direktora Komunalca d.o.o. Lastovo KLASA: 363-01/13-01/19, URBROJ: 2145-01/01-13-5 i
Aneksa Ugovora o pravima i obvezama vršitelja dužnosti Direktora Komunalca d.o.o.
Lastovo KLASA: 363-01/13-01/19, URBROJ: 2145-01/01-17-7, otkazni rok u trajanju od 30
dana počinje teći danom kada je Općina Lastovo zaprimila otkaz od strane v.d. direktora.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/13-01/19
URBROJ: 2145-01/01-18-9
Lastovo, 20. travnja 2018. 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.), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
1. Razrješava se Lučijano Sangaleti, Dovnja luka 4, Lastovo, OIB: 26141549154,
obnašatelja dužnosti člana uprave - direktora društva „Vodovod i odvodnja Lastovo“
d.o.o. Lastovo, danom 19. svibnja 2018. godine.
2. Lučijano Sangaleti se obvezuje izvršiti primopredaju s novo imenovanim/om
direktorom/icom sastavljanjem Primopredajnog zapisnika, te je dužan vratiti sva
sredstva rada, predmete i dokumentaciju koji pripadaju „Vodovodu i odvodnji
Lastovo“ d.o.o. Lastovo, odnosno koji se odnose na poslovanje „Vodovoda i odvodnje
Lastovo“ d.o.o. Lastovo, a u njegovom su posjedu.
Obrazloženje
Dana 20. travnja 2018. godine, Općina Lastovo zaprimila je Zahtjev za razrješenjem
obnašatelja dužnosti člana uprave - direktora društva „Vodovod i odvodnja Lastovo“ d.o.o.
Lastovo, zbog osobnih razloga.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 325-08/14-01/02
URBROJ: 2145-01/01-18-5
Lastovo, 20. travnja 2018. 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.), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
Članak 1.
Imenuje se Lucijana Barbić, Put Grmice 4, Lastovo, OIB: 49436431401, vršiteljicom
dužnosti direktora Komunalaca d.o.o., počevši od 20. svibnja 2018. godine.
Članak 2.
Lucijana Barbić obavljat će dužnost v.d. direktora Komunalca d.o.o. do imenovanja
direktora Komunalca d.o.o.
Prava i obveze v.d. direktora Komunalaca d.o.o. regulirat će se posebnim ugovorom.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Lastovo“.
Obrazloženje
Dana 20. travnja 2018. godine, Općina Lastovo zaprimila je jednostrani otkaz Ugovora
o pravima i obvezama vršitelja dužnosti Direktora Komunalca d.o.o. Lastovo od strane
Lučijana Sangaletija.
Temeljem pisanog jednostranog otkaza od strane v.d. direktora Lučijana Sangaletija,
radni odnos mu prestaje dana 19. svibnja 2018. godine.
Prestankom radnog odnosa v.d. direktora, neophodno je, do imenovanja direktora,
imenovati novog vršitelja dužnosti direktora.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/18-01/01
URBROJ: 2145-01/01-18-1
Lastovo, 18. svibnja 2018. 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.), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
Članak 1.
Imenuje se Lucijana Barbić, Put Grmice 4, Lastovo, OIB: 49436431401, vršiteljicom
dužnosti člana uprave - direktora društva Vodovod i odvodnja Lastovo d.o.o., počevši od
20. svibnja 2018. godine.
Članak 2.
Lucijana Barbić obavljat će dužnost v.d. člana uprave - direktora društva Vodovod i
odvodnja Lastovo d.o.o do imenovanja člana uprave - direktora društva Vodovod i
odvodnja Lastovo d.o.o.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Lastovo“.
Obrazloženje
Dana 20. travnja 2018. godine, Općina Lastovo zaprimila je Zahtjev Lučijana
Sangaletija za razrješenjem obnašatelja dužnosti člana uprave - direktora društva Vodovod i
odvodnja Lastovo d.o.o.
Temeljem pisanog Zahtjeva, Lučijano Sangaleti razrješen je obnašatelja dužnosti člana
uprave - direktora društvo Vodovod i odvodnja Lastovo d.o.o. danom 19. svibnja 2018.
godine.
Razrješenjem obnašatelja dužnosti člana uprave - direktora društva, neophodno je, do
imenovanja člana uprave - direktora, imenovati novog vršitelja dužnosti člana uprave direktora.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 325-08/18-01/01
URBROJ: 2145-01/01-18-1
Lastovo, 18. svibnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Leo Katić, v.r.
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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) te
članka 31. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 03/09. i 01/13.),
Općinski načelnik Općine Lastovo dana 28. svibnja 2018. godine donosi
PLAN
operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Općine Lastovo
I.
Planom operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Općine Lastovo (u
daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme,
financiranje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja
požara na području Općine Lastovo u 2018. godini.

−

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

II.
Temeljem Zakona i podzakonskih propisa Općina Lastovo je donijela sljedeće akte:
Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća Općine Lastovo (Usklađenje 1), koju je Općinsko vijeće
donijelo dana 4. srpnja 2014. godine,
Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Lastovo, kojeg je Općinsko
vijeće donijelo dana 12. rujna 2014. godine,
Procjenu ugroženosti od požara Općine Lastovo (Usklađenje -2), koju je Općinsko
vijeće donijelo dana 12. listopada 2015. godine,
Plan zaštite od požara Općine Lastovo, kojeg je Općinsko vijeće donijelo dana 12.
listopada 2015. godine,
Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Lastovo, koju je Općinski
načelnik donio dana 20. svibnja 2016. godine,
Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo, koju je
Općinsko vijeće donijelo dana 14. ožujka 2017. godine,
Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini
Lastovo, koju je Općinsko vijeće donijelo dana 14. ožujka 2017. godine,
Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Lastovo, koju je
Općinski načelnik donio dana 29. rujna 2017. godine,
Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Općine Lastovo, kojeg je Općinski načelnik
donio dana 20. studenog 2017. godine,
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo u 2017. godinu,
koju je Općinsko vijeće donijelo dana 22. prosinca 2017. godine,
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo
za razdoblje od 2018. do 2021. godine, koje je Općinsko vijeće donijelo dana 22.
prosinca 2017. godine,
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo za 2018.
godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, kojeg je Općinsko vijeće
donijelo dana 22. prosinca 2017. godine,
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– Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lastovo za 2018.
godinu, kojeg je Općinsko vijeće donijelo dana 30. siječnja 2018. godine,
– Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Lastovo za 2018. godinu, kojeg je
Općinski načelnik donio dana 30. ožujka 2018. godine,
– Plan motrenja, čuvanja i ophodnje na području Općine Lastovo za 2018. godinu, kojeg
je Općinski načelnik donio dana 19. travnja 2018. godine.
III.
Općina Lastovo dužna je temeljem iskustava iz protekle sezone izvršiti usklađivanje
podataka i odrednica iz Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine
Lastovo.
IV.
Općina Lastovo dužna je organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Lastovo
tematski vezano uz požarnu sezonu u 2018. godini.
U tu svrhu na sjednicama potrebno je:
− razmotriti stanje zaštite od požara na području Općine Lastovo i usvojiti Plan rada za
ovogodišnju požarnu sezonu,
− razmotriti (usvojiti) Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća
tijekom požarne sezone,
− predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na
području Općine Lastovo,
− predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara
području Općine Lastovo,
− predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne
predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja
požara.
V.
Temeljem Plana motrenja, čuvanja i ophodnje na području Općine Lastovo za 2018.
godinu, Općina Lastovo je razradila način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora,
građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u razdoblju 1. lipnja
do 30. rujna 2018. godine.
Motriteljsko dojavna služba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i
dojave požara.
Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i
gašenje požara u samom začetku
Osobitu pozornost potrebno je usmjeriti na održavanje pristupnih putova za
interventna vozila prema kritničnoj infrastrukturi.
VI.
U Godišnjem provedbenom planu unapređenja zaštite od požara Općine Lastovo u
2018. godini propisane su potrebne mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.
Vlasnici poljoprivrednih površina dužni su ukloniti osušene i opožarene biljne ostatke
na pogodne prostore koji su zaštićeni od nastanka ili širenja požara, a ako ih uništavaju
paljenjem dužni su takve radnje prijaviti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lastovo.
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VII.
Općina Lastovo će sustavno pratiti i nadzirati stanje odlagališta otpada „Sozanj“ i
poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta.
Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija i zdravstvene
zaštite odlagališta otpada određenih posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje
odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili zabrane korištenja
odlagališta te ostale mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta.
VIII.
Za vrijeme pojačanje opasnosti od požara, u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2018.
godine, Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastovo planira provesti sezonsko dodatno
zapošljavanje vatrogasaca te njihovo opremanje i osposobljavanje.
IX.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastovo utvrdilo je stanje vozila, opreme i tehnike,
koju je dužno održavati te prije početka sezone izvršiti pripreme i sanacije.
X.
Općina Lastovo je, temeljem Programa rada i financijskog plana Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Lastovo, osigurala u Općinskom proračunu sredstva za financiranje rada
Dobrovoljnog vatrogasnog društva za 2018. godinu u iznosu od 140.000,00 kuna.
XI.
Za koordinaciju provedbe ovog Plana zadužena je zamjenica Općinskog načelnika,
koja je ujedno i načelnica Stožera civilne zaštite Općine Lastovo.
XII.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Lastovo“.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 214-01/18-01/06
URBROJ: 2145-01/01-18-1
Lastovo, 28. svibnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Leo Katić, v.r.
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Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) te
članka 31. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 03/09. i 01/13.),
Općinski načelnik Općine Lastovo, 4. lipnja 2018. godine donosi
ODLUKU O ODABIRU
I.
Naručitelj: Općina Lastovo, 20290 Lastovo, Dolac 3, OIB 96014931839.
II.
Predmet nabave: Izvođenje radova za uređenje dječjeg igrališta u Ublima,
evidencijski broj nabave R 1/18.
III.
Procijenjena vrijednost nabave: 650.000,00 kn bez PDV-a.
IV.
Ponuditelj čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi i iznos
ponude:
Ponuda ponuditelja GRAĐENJE SPLIT d.o.o., Šibenska 33, 21000 Split, OIB:
42492876720, kao ekonomski najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom ponude od
646.226,00 kn bez PDV-a, odabire se za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.
V.
Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:
Ponuda u potpunosti zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi i prema kriteriju
ekonomski najpovoljnije ponude ocijenjena je najpovoljnijom.
VI.
Razlozi isključenja ponuditelja ili odbijanja ponude:
Nema isključenih ponuditelja.
Niti jedna ponuda se ne odbija.

VII.
Rok mirovanja:
Rok mirovanja ne primjenjuje se sukladno članku 306. stavak 2. Zakona o javnoj
nabavi.
VIII.
Uputa o pravnom lijeku:
Ponuditelji na Odluku o odabiru mogu izjaviti žalbu u roku 10 (deset) dana od dana
dostave ove Odluke sukladno članku 406. stavak 1. točka 5. Zakona o javnoj nabavi.
Žalba se izjavljuje sukladno članku 405. Zakona o javnoj nabavi.
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