
              
 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA  LUMBARDA 

 

 
Klasa: 021-01/20-01/15 

Ur.broj: 2138/06-01-20-1 

Lumbarda, 3. ožujka 2020. 

 

Na temelju članka 35. Stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17,  i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Lumbarda („Službeni glasnik Općine 

Lumbarda“  broj 03/13, 02/16 i 01/18) Općinsko vijeće Općine Lumbarda na 27. sjednici održanoj 

dana 3. ožujka  2020 donijelo je  

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lumbarda 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Lumbarda („Službeni glasnik Općine Lumbarda“ broj 03/13, 02/16 i 02/18) 

u članku 20 stavak 4. Mijenja se i glasi: 

„Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača predsjednik 

predstavničkog tijela  dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Tijelo 

državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku 60 dana od dostave 

utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog 

broja birača u općini i je li referendumsko  pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom 

dostaviti općinskom vijeću. Ako 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. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije 

ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom 

Republike Hrvatske“. 

 

Članak 2. 

U članku 50. stavak 1. alineja 1. riječi „predstojnika ureda državne uprave u Dubrovačko - 

neretvanskoj županiji“ zamjenjuju se riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu 

opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta“. 

 

Članak 3. 

U članku 82 stavak 1. riječi „nadležnog središnjeg“ brišu se a iza riječi uprave dodaju se riječi 

„nadležnog za  lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu“. 

 

Članak 4. 

U članku 90. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Upravno tijelo Općine u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim 

stvarima u prvom stupnju“.  

Dosadašnji članak 2 postaje članak 3. mijenja se i glasi : 

„Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. Ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom 

upravnom tijelu županije ako posebnim zakonom nije drukčije propisano“.  

Dosadašnji članak 3. Postaje članak 4.  

Dosadašnji članak 4. Postaje članak 5. mijenja se i glasi: 



               

„ Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je 

odlukom općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz 

samoupravnog djelokruga općine“. 

 

Članak 5. 

U članku 91. riječ „središnja“ briše se. 

 

Članak 6. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Lumbarda. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

 

            Ivan Bažika, ing. 

 


