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

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:

„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.“.

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“.

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.“.

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.“.

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“.
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