Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) a u vezi sa
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj 123/17) i članka 32. Statuta Općine Lumbarda ("Službeni glasnik" br.03/13 i 02/16 ),
Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj 9.sjednici održanoj 29. siječnja 2018., donijelo je
Statutarnu odluku
O izmjenama i dopunama Statuta Općine Lumbarda
Članak 1.
U Statutu Općine Lumbarda (Službeni glasnik Općine Lumbarda broj 03/13 i 02/16) u članku
1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
Izrazi koji u ovom Statutu imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
U članku 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
Pri svakoj promjeni područja općine tražit će se mišljenje stanovnika općine.
Mišljenje iz stavka 3. Ovog članka nije obvezujuće.
Članak 3.
U članku 4. dodaje se stavak 4. koji glasi:
Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim
propisima.
Članak 4.
U članku 12 dodaju se stavci 2,. 3. i 4. koji glase:
Dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu obavljanje pojedinih poslova iz svog
samoupravnog djelokruga organizirati zajednički, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje
novčanih sredstava iz fondova Europske unije.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 2. Ovog članka jedinice
lokalne samouprave mogu osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, zajedničko
trgovačko društvo ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim zakonima.
Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja
poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom i
njihovim statutima i općim aktima.
Članak 5.
U članku 18. dodaje se stavak 3. koji glasi:
Općinsko vijeće može tražiti od županijske skupštine da joj, uz suglasnost nadležnog središnjeg tijela
državne uprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na
području općine Lumbarda, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
Članak 6.
U članku 20. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
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 na području općine, 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 predstavničkog tijela.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača predsjednik
predstavničkog tijela dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog nadležnom središnjem uredu državne
uprave u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Nadležno središnje tijelo državne uprave 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 nadležno središnje tijelo državne
samouprave utvrdi da je prijedlog ispravan, općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana
od zaprimanja odluke. Protiv odluke nadležnog središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da
prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim sudom
Republike Hrvatske.
Članak 7.
Članak 21. mijenja se i glasi:
Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati
i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika
može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova
općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i
prezime, adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis birača.
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.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.
Članak 8.
Članak 22. mijenja se i glasi:
Ako je referendum za opoziv načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim
predložilo 20 % ukupnog broja birača Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog
načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu sa člankom 20 stavkom 4.
Ovog Statuta u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača
u općini.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika predložilo 2/3
članova općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i
zamjenika koji je izabran zajedno s njim općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih
članova općinskog vijeća.
Članak 9.
U članku 32. dodaju se nove alineje koje glase:
- donosi odluku o naknadama članova općinskog vijeća, te plaćama i naknadama
dužnosnika Općine koji dužnost obnašaju profesionalno i volonterski,
- donosi odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine,
Članak 10.
Članak 36. mijenja se i glasi:
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na
snagu odluke vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju
svake četiri godine sukladno zakonu kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na
snagu odluke Vlade republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama
Zakona.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četiri godine
sukladno zakonu kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade
republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona.
Članak 11.
U članku 37. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
Vijećnici imaju pravo uvida u popis birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Vijećnik ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
Članak 12.
Članak 41 mijenja se i glasi:
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova
općinskog vijeća.
Statut općine, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova
svih članova općinskog vijeća.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti
predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja
akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga
pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja
predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.
Sjednicama općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik i njegov zamjenik.
Članak 13.
Članak 47. mijenja se i glasi:
Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.
Mandat općinskog načelnika je četiri godine.
Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih
rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora za
novog općinskog načelnika.
Općinski načelnik:
- priprema prijedloge općih akata;
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna;
- upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima
Općinskog vijeća;
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine i raspolaganju drugom
imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna načelnik može
odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna ,
tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i
pokretnina i raspolaganje drugom imovinom mora biti planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonom;
- upravlja prihodima i rashodima Općine;
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine;
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine;
- donosi odluku o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika jedinstvenog
upravnog odjela;
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela;
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine;
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune;
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona;
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti;
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;

donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;
- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih
osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele, ako posebnim zakonom nije
drugačije određeno;
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za prethodnu godinu;
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku
Općinskog vijeća o poslovnim prostorima;
- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine;
- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju
i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni
Općinu;
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne
uprave;
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji;
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
Odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih
društava i drugih pravnih osoba od interesa za općinu, općinski načelnik dužan je objaviti u prvom
broju službenog glasila općine koji slijedi nakon donošenja te odluke.
-

Članak 14.
Članak 52. mijenja se i glasi:
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili
volonterski.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost
dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu općine o tome na koji način će obnašati dužnost.
Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovog
članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku
mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom
tijelu općine.
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog radnog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave
obavijesti iz stavka 4. Ovog članka.
Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u
godini održavanja redovnih lokalnih izbora.
Članak 15.
U članku 54. dodaje se stavak 3., 4., 5. i 6. koji glase:
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju
danom stupanja na dužnost novog općinskog načelnika i njegovog zamjenika odnosno danom stupanja
na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti općinskog načelnika.
Povjerenik može:
- donositi ili mijenjati opće akte općine , osim proračuna, samo ako je to potrebno radi
provedbe zakona ili drugog propisa ili usklađivanja sa zakonom ili drugim propisom,
- raspolagati imovinom općine samo ako je to nužno radi izvršenja ranije preuzetih
obveza ili dovršenja ranije započetih poslova,

donositi odluke o imenovanjima samo kada je to nužno radi osiguranja nesmetanog
rada upravnih tijela općine i pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik općina, u kojem
slučaju je ovlašten imenovati vršitelje dužnosti.
- Zaključivati ugovore značajnije vrijednosti samo ako bi nezaključivanje ugovora
prouzročilo znatnu materijalnu štetu, odnosno ako je zaključivanje ugovora nužno
radi provedbe zakona ili izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije
započetih poslova.
Povjerenik je u svom postupanju dužan procijeniti nužnost i opravdanost poduzimanja
određenih radnji te njihov značaj i utjecaj na općinu.
Povjerenik može sukladno Zakonu i članku 82. ovog Statuta predstavničkom tijelu predložiti
donošenje odluke o privremenom financiranju ako ju predstavničko tijelo nije donijelo.
-

Članak 16.
Članak 55. mijenja se i glasi:
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne
uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.
U općini se može ustrojiti jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz
samoupravnog djelovanja.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća u
skladu sa statutom i zakonom.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski
načelnik.
Općinski načelnik može razriješiti pročelnika :
- ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi
dovode do prestanka službe.
- ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima općine, ili neosnovano ne izvršava
odluke tijela općine, ili postupa protivno njima,
- ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči općini veću štetu, ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u
obavljanju poslova općine.
Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 5. Ovog članka rasporedit će se na drugo
slobodno radno mjesto u upravnom tijelu općine, za koje ispunjava stručne uvjete.
Na prava obveze i odgovornost kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu
uređena ovim statutom primjenjuju se odredbe akata kojima se uređuje radni odnos službenika i
namještenika u upravnom odjelu općine.
Članak 17.
Članak 62. mijenja se i glasi:
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani upisani u popis birača
za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora i članovi predstavničkog tijela.
Ako prijedlog iz stavka 1. Ovog članka podnose građani prijedlog se u pisanom obliku
dostavlja općinskom načelniku.
Članak 18.
U članku 64. iza riječi osoba briše se zarez i riječi: naziv i sjedište pravne osobe a dodaju se
riječi: i OIB.
Članak 19.
U članku 66 stavku 1. iza riječi godine briše se točka i dodaju se riječi: razmjernim izbornim
sustavom.
Članak 77 mijenja se i glasi:

Članak 20.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik, te na njegov
prijedlog općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog
Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
Članak 21.
U članku 79. stavku 1. riječ: domaćina zamjenjuje se riječju: gospodara.
Članak 22.
U članku 80. stavku 3. alineja 4. mijenja se i glasi: - prihodi od naknada za koncesije,
Alineja 6. mijenja se i glasi:- udio u zajedničkom porezu,
U alineji 7. riječi: i dotacije brišu se.
Članak 23.
Članak 81. mijenja se i glasi:
Temeljni financijski akt općine je proračun.
Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i
podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Proračun donosi općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.
Članak 24.
Članak 82. 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 nadležnog središnjeg tijela državne
uprave razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika sukladno posebnom
zakonu.
Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti općinskom vijeću proračun u roku od 45
dana od dana stupanja na dužnost.
Predstavničko tijelo mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od
dana kada ga je općinski načelnik predložio općinskom vijeću.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1.ovog članka
stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama“.
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovog članka razriješeni općinski
načelnik, može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od
dana objave rješenja.
Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.
Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka
tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom općinskom
načelniku.
Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u “Narodnim novinama“.
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore
za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike
Hrvatske u “Narodnim novinama“.
Članak 25.
Članka 83. mijenja se i glasi:
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 i drugih proračunskih korisnika u
skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. Ovog 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.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. I 5. ovog članka sadržajno
odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju
za koje se odnosi.
Članak 26.
U članku 84. dodaju se stavci 3. 4. 5. i 6. koji glase:
Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za
godinu za koju su doneseni.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31.
prosinca.
Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.
Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.
Članak 27.
U članku 86. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:
Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu općine.
Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom
može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave u
službenom glasilu.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
Članak 28.

Članak 89. mijenja se i glasi:
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata općinskog vijeća na način i u postupku
propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnog tijela koje obavljaju poslove iz
samoupravnog djelokruga općine.
Upravno tijelo osnovano za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine
neposredno izvršava provođenje općih akata općinskog vijeća.
Članak 29.
Članak 91. mijenja se i glasi:
Nadzor zakonitosti neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose općinsko
vijeće i općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Članak 30.
Ova Statutarna odluka o izmjeni i dopuni statuta Općine Lumbarda stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Lumbarda.
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