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Službeni glasnik Općine Lastovo 5/18

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj
111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11, 111/12.,
68/13. i 110/15.), Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, broj 78/15., 134/15. i 120/16.)
te članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/09. i 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Lastovo na 9. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2017. godinu
Članak 1.
Utvrđuju se financijski izvještaji trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Put sv.
Martina 6, Lastovo, OIB: 09301935182 , za 2017. godinu, i to:
-

Bilanca s aktivom/pasivom u visini od 4.584.226,00 kn.
Račun dobiti i gubitka s dobiti od 106.852,00 kn.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Lastovo“.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/18-01/04
URBROJ: 2145-02/01-18-2
Lastovo, 29. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj
111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11, 111/12.,
68/13. i 110/15.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“,
broj 3/09. i 1/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo na 9. sjednici održanoj 29. lipnja 2018.
godine, donosi

ODLUKU
o uporabi dobiti trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2017. godinu
Članak 1.
Temeljem utvrđenih godišnjih financijskih izvještaja, dobit trgovačkog društva
Komunalac d.o.o., Put sv. Martina 6, Lastovo, OIB: 09301935182, za 2017. godinu iznosi
106.852,00 kune, te će se iz iste pokriti preneseni gubitak.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Lastovo“.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/18-01/04
URBROJ: 2145-02/01-18-3
Lastovo, 29. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj
111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11, 111/12.,
68/13. i 110/15.), Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, broj 78/15., 134/15. i 120/16.)
te članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/09. i 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Lastovo na 9. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
trgovačkog društva Vodovod i odvodnja Lastovo d.o.o. za 2017. godinu
Članak 1.
Utvrđuju se financijski izvještaji trgovačkog društva Vodovod i odvodnja Lastovo
d.o.o., Put sv. Martina 6, Lastovo, OIB: 89450369653 , za 2017. godinu, i to:
-

Bilanca s aktivom/pasivom u visini od 4.940.964,00 kn.
Račun dobiti i gubitka s gubitkom od 614.003,00 kn.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Lastovo“.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 325-08/18-01/02
URBROJ: 2145-02/01-18-2
Lastovo, 29. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj
111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11, 111/12.,
68/13. i 110/15.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“,
broj 3/09. i 1/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo na 9. sjednici održanoj 29. lipnja 2018.
godine, donosi

ODLUKU
o pokriću gubitka trgovačkog društva Vodovod i odvodnja Lastovo d.o.o.
za 2017. godinu

Članak 1.
Temeljem utvrđenih godišnjih financijskih izvještaja, gubitak trgovačkog društva
Vodovod i odvodnja Lastovo d.o.o., Put sv. Martina 6, Lastovo, OIB: 89450369653, za 2017.
godinu iznosi 614.003,00 kune, te će isti pokriti Općina Lastovo kao vlasnik Vodovoda i
odvodnje Lastovo d.o.o.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Lastovo“.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 325-08/18-01/02
URBROJ: 2145-02/01-18-3
Lastovo, 29. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 23. i 24. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09., 63/11.,
130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.) i članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik
Općine Lastovo“, broj 3/09. i 1/13.), Općinsko vijeće Općine Lastovo na 9. sjednici održanoj
29. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju za Općinu Lastovo
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se pravni status - imovinsko pravni odnosi komunalnih
vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju za Općinu Lastovo.
Komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju su javna dobra u
javnoj uporabi i vlasništvu su Općine Lastovo.
Komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju su javna dobra u
javnoj uporabi i u posjedu trgovačkog društva Komunalac d.o.o. (u 100%-tnom vlasništvu
Općine Lastovo) te Vodovod i odvodnja Lastovo d.o.o. (u 100%-tnom vlasništvu Općine
Lastovo).
Članak 2.
Općina Lastovo ovom Odlukom prenosi u vlasništvo komunalne vodne građevine za
javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, trgovačkom društvu NPKLM VODOVOD d.o.o., Put
svetog Luke 1, Korčula, OIB: 29816848178 (javni isporučitelj) – bez naknade, budući se
NPKLM VODOVOD d.o.o. ovom Odlukom izabire za javnog isporučitelja javne
vodoopskrbe i javne odvodnje Općine Lastovo.
Za komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju utvrdit će se
stvarna vrijednost.
Članak 3.
Javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, trgovačko
društvo NPKLM VODOVOD d.o.o. će graditi, održavati i upravljati vodnim građevinama, te
voditi potrebne evidencije u poslovnim knjigama.
Članak 4.
Međusobne odnose Općina Lastovo i NPKLM VODOVOD d.o.o. regulirati će
Ugovorom o rješavanju međusobnih odnosa, kojeg će sklopiti temeljem ove Odluke.
Općina Lastovo će Ugovorom o rješavanju međusobnih odnosa zadržati pravo, a
NPKLM VODOVOD d.o.o. će se obvezati da na zahtjev Općine Lastovo izvrši prijenos
vlasništva predmetnih komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
Općine Lastovo istoj, bez naknade.
Ugovorom o rješavanju međusobnih odnosa, detaljno će se opisati sustavi koji se
prenose.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Lastovo“.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 325-08/18-01/05
URBROJ: 2145-02/01-18-1
Lastovo, 29. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 123/17.) i članka 25. Statuta Općine
Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo”, broj 3/09., 1/13. i 2/13.), Općinsko vijeće
Općine Lastovo na 9. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE LASTOVO

Članak 1.
U Statutu Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo”, broj 3/09., 1/13. i 2/13.)
u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski
rod.“.
Članak 2.
U članku 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i
drugim propisima.“.
Članak 3.
U članku 10. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:
„- komunalno gospodarstvo“.
Članak 4.
Članak 12. mijenja se i glasi:
„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem
referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.
Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje referenduma može predložiti
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja
birača upisanih u popis birača Općine Lastovo i većina vijeća mjesnih odbora na području
Općine Lastovo.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog
vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik te ako je
raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora Općine Lastovo, Općinsko
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vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti
odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o
raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača upisanih u
popis birača Općine Lastovo, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni
prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave
utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od
potrebnog broja birača upisanih u popis birača Općine Lastovo i je li referendumsko pitanje
sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako
središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od
zaprimanja odluke.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog
djelokruga.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području
Općine Lastovo i upisani su u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona
kojim se uređuje provedba referenduma.“.
Članak 5.
U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Mandat člana Općinskog vijeća Općine Lastovo izabranog na redovnim izborima
traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih
redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske
o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona.“
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Mandat člana Općinskog vijeća Općine Lastovo izabranog na prijevremenim
izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima
koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni
izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona.“.
Članak 6.
U članku 20. stavku 2. riječ: „troškova“ briše se.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

193

Službeni glasnik Općine Lastovo 5/18

Lastovo, 2. srpnja 2018. godine

„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi
sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“.
Članak 7.
U članku 25. stavku 1. točki 4. riječi: „raspolaganju ostalom imovinom“ zamjenjuju se
riječima: „drugom raspolaganju imovinom.“
Točka 5. mijenja se i glasi:
„5. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i
druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom.“.
Članak 8.
U članku 26. stavku 2. podstavku 4. riječ: „obračun“ zamjenjuje se riječima: „izvještaj
o izvršenju proračuna“.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Iznimno, ako je raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o
raspisivanju referenduma Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća.“.
Članak 9.
U članku 27. stavku 1. riječi: „i Poglavarstva“ brišu se.
Članak 10.
U članku 29. stavku 7. brojka: „1“ zamjenjuje se brojkom: „6“.
Članak 11.
U članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja
dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 12.
U članku 31. stavku 1. točki 6. riječi: „raspolaganju ostalom imovinom“ zamjenjuju se
riječima: „drugom raspolaganju imovinom“.
U točki 7. druga rečenica mijenja se i glasi: „Odluku o imenovanju i razrješenju iz
stavka 1. točke 7. ovoga članka Općinski načelnik dužan je objaviti u prvom broju Službenog
glasnika Općine Lastovo koji slijedi nakon donošenja te odluke.“.
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Članak 13.
Članak 32.b mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati
putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
– 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Lastovo,
– 2/3 članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača
upisanih u popis birača Općine Lastovo, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom
24. stavkom 5. Zakona, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od
potrebnog broja birača upisanih u popis birača Općine Lastovo.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća,
odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji
je izabran zajedno s njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.
Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se
raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za
opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.
Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s
njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz
uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine
Lastovo.
Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona i
zakona kojim se uređuje provedba referenduma.“.
Članak 14.
U članku 34. stavku 2. podstavku 2. riječ: „radni“ zamjenjuje se riječju „službenički“,
a riječi „radnog odnosa“ zamjenjuju se riječju: „službe“.
U stavku 3. iza brojke: „2.“ dodaju se riječi: „podstavcima 1., 3. i 4.“.
Članak 15.
U članku 38. riječi: „njihove organizacije, udruženja“ brišu se, a riječi „Općinsko
vijeće“ zamjenjuju se riječima „članovi Općinskog vijeća“.
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Članak 16.
U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Vijeće Mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova bira
predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.“.
Članak 17.
Članak 46. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću rada tijela Mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik te na
njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako učestalo krši
Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“.
Članak 18.
U članku 47. stavku 2. riječ: „domaćina“ zamjenjuje se riječju: „gospodara“.
Članak 19.
U članku 48. stavku 1. točki 4. riječ: „koncesija“ zamjenjuje se riječima: „naknada za
koncesije.“
Točka 6. mijenja se i glasi: „6. Udio u zajedničkom porezu.“
U točki 7. riječi: „i dotacija“ brišu se.
Članak 20.
U članku 48.a stavak 3. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog
proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim
zakonom.“.
Članak 21.
Članak 48.b mijenja se i glasi:
„Ako Općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog
prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji
omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog
načelnika i raspisati prijevremene izbore za Općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani Općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u
roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od
dana kada ga je Općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.“.
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Članak 22.
Iza članka 48.b dodaje se članak 48.c koji glasi:
„Članak 48.c
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine,
privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o
privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine
Lastovo u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca
Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog Općinskog načelnika ili
povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije
razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih
rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže
povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni
ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju
nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.“.
Članak 23.
U članku 53.a stavku 2. riječ: „danom“ zamjenjuje se riječima: „prvog dana od dana“.
Članak 24.
U članku 54. riječi: „obavlja nadzor nad provođenjem općih akata i nadzor nad
zakonitošću“ zamjenjuju se riječima: „nadzire zakonitost.“
Članak 25.
U članku 55. stavku 1. riječi: „i nadzire“ brišu se.
Stavak 2. briše se.
Članak 26.
U članku 58. stavku 1. točki 5. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom.
Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:
„6. ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o
privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja,
osim u slučaju iz članka 48.b stavka 1. ovog Statuta.“.
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Članak 27.
U članku 58.a stavak 1. mijenja se i glasi:
„Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko
vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim:
–

ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća iz razloga navedenih u članku 58. stavku
1. točki 6. ovoga Statuta novoizabrano Općinsko vijeće ne donese proračun u roku
od 90 dana od konstituiranja,

–

ako Općinsko vijeće ne donese proračun u roku iz članka 48.b stavka 4. ovog
Statuta.“.
Članak 28.

U članku 59. stavku 1. točki 4. iza brojke: „6.“ dodaju se riječi: „te članka 69.a.“
Članak 29.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Lastovo“.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/13-01/04
URBROJ: 2145-02/01-18-4
Lastovo, 29. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 123/17.) i članka 25. Statuta Općine
Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo”, broj 3/09., 1/13. i 2/13.), Općinsko vijeće
Općine Lastovo na 9. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO

Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo”,
broj 3/09., 2/13. i 3/13.) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod.“.
Članak 2.
U članku 9. stavku 2. riječi: „tajnim glasovanjem“ brišu se.
Članak 3.
U članku 19. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:
„- danom stupanja na snagu odluke o raspuštanju Općinskog vijeća, odnosno odluke o
raspisivanju redovnih izbora.“.
Članak 4.
U članku 30. iza riječi: „vijećnik, radna tijela Vijeća i općinski načelnik“ stavlja se
točka, a ostatak rečenice briše se.
Članak 5.
U članku 42. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje Općinski načelnik te njegov zamjenik.“.
Članak 6.
U članku 51. stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi:
„Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da
se, u skladu s ovim Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.“
U stavku 4. podstavku 4. riječ: „obračun“ zamjenjuje se riječima: „izvještaj o
izvršenju proračuna“.
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Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Iznimno, ako je raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o
raspisivanju referenduma Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća.“.
Članak 7.
U članku 55. stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Lastovo“.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/13-01/05
URBROJ: 2145-02/01-18-3
Lastovo, 29. 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 9. sjednici održanoj 29. lipnja 2018.
godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja
Članak 1.
U Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Lastovo imenuju se:
1. Ilija Frlan, za predsjednika
Dino Katić, za zamjenika predsjednika
2. Anita Jančić Lešić, za članicu
Pavao Lagetar, za zamjenika članice
3. Lukša Hropić, za člana
Tonći Šarić, za zamjenika člana.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Odbora za
dodjelu javnih priznanja („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 8/14).
Članak 3.
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: 061-01/18-01/02
URBROJ: 2145-02/01-18-1
Lastovo, 29. lipnja 2018. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ilija Frlan, v.r.
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Lastovo (˝Službeni glasnik Općine Lastovo˝,
broj 3/09. i 1/13.), Općinski načelnik Općine Lastovo donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBENE AKTIVNOSTI
ZA TURISTIČKU I PROTUPOŽARNU SEZONU 2018.
Članak 1.
U Povjerenstvo za provedbene aktivnosti za turističku i protupožarnu sezonu 2018.
godine, sastavljeno od predstavnika službi, poduzeća i udruga koje djeluju na području
Općine Lastovo, imenuju se:
1. Leo Katić – Općinski načelnik
2. Margaret Hropić – zamjenica Općinskog načelnika
3. Marinela Giljević – viša stručna suradnica II.
4. Ana Ivelja – Turistička zajednica Općine Lastovo
5. Ante Jurica – Policijska postaja Lastovo
6. Lucijana Barbić – Komunalac d.o.o. / Vodovod i odvodnja d.o.o.
7. Lukša Hropić – DVD Lastovo
8. Mario Frlan – DVD Lastovo
9. Marijo Bačko – Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“
10. Rudi LaVolpicella – Lučka ispostava Lastovo
11. Željko Kurta – Hotel Solitudo Lastovo
12. Annette Mufić Trojković – Udruga „Val“ Lastovo
13. Ivana Marčeta Frlan – Udruga Dobre Dobričević
14. Dr. Ambroz Bambo Šutić – Dom zdravlja
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u ˝Službenom glasniku
Općine Lastovo˝.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 810-03/18-01/06
URBROJ: 2145-01/01-18-1
Lastovo, 14. lipnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Leo Katić, v.r.
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Na temelju članka 24. stavka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15.) te članka 31. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine
Lastovo“, broj 3/09. i 1/13.), Općinski načelnik Općine Lastovo donosi

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE LASTOVO
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Lastovo („Službeni
glasnik Općine Lastovo“, broj 6/17.) članak 2. mijenja se i glasi:
„U Stožer civilne zaštite Općine Lastovo imenuju se:
1. Margaret Hropić, zamjenica Općinskog načelnika, načelnica stožera
2. Korana Zavadlav, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, zamjenica načelnice
3. Ante Jurica, načelnik Policijske postaje Lastovo, član
4. Ana Miličić, predstavnica Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Dubrovnik, članica
5. Mario Frlan, zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a Lastovo, član
6. Dr. Ambroz Bambo Šutić, predstavnik Doma zdravlja Vela Luka - Ambulanta
Lastovo, član
7. Darko Prižmić, predstavnik HGSS - stanica Orebić, član
8. Lucijana Barbić, predstavnica Komunalca d.o.o., članica
9. Marijo Bačko, predstavnik Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, član
10. Vedrana Ortika Medini, predstavnica Osnovne škole „Braća Glumac“, članica
11. Annette Mufić Trojković, predstavnica Udruge „Val“ Lastovo, članica
12. Željko Kurta, predstavnik Hotela Solitudo - Lastovo d.o.o., član.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Lastovo“.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 810-03/17-01/02
URBROJ: 2145-01/01-18-8
Lastovo, 21. lipnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Leo Katić, v.r.
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Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 1. 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 26. lipnja 2018.
godine, donosi
ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE
Članak 1.
Donosi se Plan djelovanja civilne zaštite.
Plan djelovanja civilne zaštite 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
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 810-03/18-01/01
URBROJ: 2145-01/01-18-5
Lastovo, 26. lipnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Leo Katić, v.r.

Napomena: Plan djelovanja civilne zaštite objavljen je na internetskoj stranici Općine
Lastovo www.lastovo.hr
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