
Z A P I S N I K 

sa 26. svečane sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO održane dana 25. rujna 
2015. godine u dvorani Doma kulture s početkom u 17:00 sati. 

NAZOČNI : Vijećnici Općinskog vijeća i grañani Općine Lastovo. 

OSTALI NAZOČNI: Zamjenica župana, gña. Marija Vučković. 

Rad sjednice odvijao se prema slijedećem 

DNEVNOM  REDU:  

1. Otvaranje sjednice, 
2. Prigodna riječ Općinskog načelnika, 
3. Prigodne riječi uzvanika. 

AD 1. OTVARANJE SJEDNICE 

TONČI ŠARIĆ, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća: Otvaram svečanu sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Lastovo. 

Intonira se Državna himna. 

Voditeljica programa Jelena Šutić je pozdravila sve nazočne: grañanke i grañane Općine 
Lastovo te uzvanike koji su došli na sjednicu. 

Voditeljica programa pozvala je nazočne da minutom šutnje odaju počast poginulima za 
domovinu Hrvatsku.  

Slava im i hvala. 

Voditeljica je pozvala zamjenika predsjednika Općinskog vijeća  dr. Tonća Šarića da otvori 
svečanu sjednicu.  

TONĆI ŠARIĆ: Drage Lastovke, dragi Lastovci sa otoka i dijaspore, poštovani prijatelji 
otoka Lastova, dragi  gosti, cijenjeni uzvanici, poštovani predstavnici institucija i ustanova 
otoka Lastova, pozdravljam Vas u ime svih članova Općinskog vijeća Općine Lastovo 
povodom Općinskog blagdana Dana Općine i crkvenog praznika naših zaštitnika sv. 
Mučenika Kuzme i Damjana. 

Čast mi je pozdraviti zamjenicu župana, gñu. Mariju Vučković, načelnika Lea Katića i 
zamjenika načelnika Marčelina Simića. 

Pozivam gospodina Lea Katića, načelnika Općine Lastovo, da nam se u ovoj svečanoj prigodi 
obrati. 
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AD 2. PRIGODNA RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA 

LEO KATIĆ: Drage Lastovke i Lastovci, poštovani uzvanici, dobra Vam večer i dobro došli 
na svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lastovo, a u povodu Dana Općine Lastovo i 
svetih Kuzme i Damjana, zaštitnika naše Župe. 

Pozdravljam vijećnike Općine Lastovo, lijepo pozdravljam i predstavnike svih institucija sa 
područja naše općine. 

Na ovaj dan mi Lastovci osjećamo se iznimno ponosni, a svetkovina naših zaštitnika i Dan 
Općine čine nas posebno raspoloženima. 

Cjeloviti prikaz o radu općine Lastovo, o problemima i načinu rješavanja istih, sa kojima se 
suočava Općina Lastovo iznijet ću, sa svojim suradnicima, na Javnoj tribini koja će se održati 
početkom listopada ove godine. 

Nelikvidnost Općinskog proračuna tj. manjak prihoda  generira  svakodnevne probleme u 
financiranju i plaćanju preuzetih obveza. Sama realizacija gospodarskih projekata može 
povećati prihodnu stranu Proračuna i zato nam je najvažniji cilj da se to dogodi odmah. 

Navedeno nameće odgovornost meni i mojim suradnicima, a i svim članovima Općinskog 
vijeća da učinimo iskorake u smislu boljitka na našem otoku. 

Planovi – realizacija 

Općina Lastovo i Vodovod i odvodnja Lastovo, ušla je u Program Hrvatskih voda za 2015. 
godinu, sa 3 milijuna kn za Program vodoopskrbe Skrivene Luke. Radovi se izvode, a cilj 
nam je do kraja ove godine izvršiti polaganje cjevovoda na dionici, u dužini 3,2 km, kako bi u 
Programu za 2016. god nastavili sa investicijom. 

Nakon postupka Javne nabave realizira se investicija deponija Sozanj, u iznosu od 5,5 
milijuna kuna, a kandidirali smo u Fondu izgradnju reciklažnog dvorišta, a koje bi po 
izgradnji županijskog Centra služilo i kao Pretovarna stanica. 

Izvršena je kupnja novog komunalnog vozila za prikupljanje otpada, kao i vozilo za prijevoz 
kruha. 

Zaključen je ugovor sa Ministarstvom turizma za sufinanciranje izgradnje Trga Lastovskog 
poklada I. Faza u iznosu 500.000,00 kuna, a po bagatelnoj nabavi radovi su ugovoreni sa 
poduzećem Komunalac d.o.o. i radovi će započeti u ponedjeljak. Koristim priliku da se još 
jednom zahvalim našim Lastovcima  i Crkvi koji su bez naknade ustupili zemljište za 
realizaciju navedenog projekta. 

Sa Ministarstvom regionalnog razvoja i EU Fondova zaključen je ugovor na projektu Ljetno 
kino Lastovo u iznosu 162.000,00 kn. 

 Sa istim Ministarstvom zaključen je ugovor na programu Šetnica Lastovo, a koji se odnose 
na šetnicu Barje, Korita i Borova u iznosu 1.200.00,00 kn, te su po Javnoj nabavi ugovoreni 
radovi, te se investicija realizira. 
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Stalno se rade radovi na ureñenju komunalne infrastrukture i javnih površina. 

Vodeći računa o zaštiti okoliša, veliki dio naših projekata usmjeren je u tom smjeru, te je 
trenutno u izradi Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi podizanja energetske 
učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije na području općine Lastovo. Studija će 
nam pokazati put u izradi projekata sa područja zaštite okoliša: Pročišćenje oborinskih voda i 
projekt navodnjavanja polja. 

Državni ured za upravljanje državnom imovinom je objavio javni poziv za ulaganje u T1 
zoni Jurjeva i nautički centar Kremena, te možemo prikupiti kvalitetne ponude za ulaganja. 
Po donošenju Odluke o objavi obvezujućeg natječaja vjerujem da će Lastovo napokon dobiti 
kvalitetnog ulagača. 

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izradi UPU T1 Jurjeva luka i LNT Kremena. Ugovoreni 
su poslovi na izradi UPU-a. U listopadu nam predstoji još jedan natječaj za T2 
zonu ex Maršalka.  

Pred objavom smo javnog poziva za ulaganje u cjelokupni prostor sv. Mihovila, a po 
dobivanju suglasnosti nadležnih institucija, te rješavanje vlasničkih odnosa. 

Na natječaj Ministarstva kulture prijavljena je kompletna revitalizacija djela naselja Ubli koja 
uključuje arheološko nalazište i razne sportsko društvene komplekse. 

Stvaramo preduvjete za osnivanje Javne vatrogasne postrojbe, dobili smo od Državne uprave 
pozitivno mišljenje, te vjerujemo da ćemo dovesti osnivanje JVP do kraja. Nastavit ćemo sa 
realizacijom socijalnog programa, skrbi o djeci predškolske dobi, stipendiranja učenika i 
studenata te sporta. 

Pripremamo dokumentaciju za ureñenje plaža, te ureñenja morskog pojasa u Zaklopatici i 
Malom lagu.  

Korištenje Fondova Europske unije prvenstveno Programa ruralni razvoj koji počinje krajem 
godine otvaramo nove mogućnosti ulaganja u infrastrukturu. 

Svima koji privatnom inicijativom ulaze u Program turističko gospodarskog razvoja, pomoći 
ćemo u postupku kandidiranja Programa u Fondovima. 

Osjećam se iznimno ponosnim  da je nasljednik veličanstvenog zdanja Kneževa dvora, 
Gian Pietro Del Piero,  prepoznao u ovoj vlasti Općine dobre partnere za realizaciju obnove i 
stavljanje u javnu funkciju, te je 18. lipnja zaključen Ugovor o darovanju nekretnine, te je 
Općina Lastovo u srpnju postala i vlasnica Kneževa dvora – Palaca. Izrada Konzervatorskih 
osnova prijavljena je na natječaj Ministarstva kulture i čini prvi korak prije faznog ureñenja. 

Nakon ove svečane sjednice pozivam Vas na obilazak Palaca.  

Poštovani dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, hvala što ste danas sa nama. 
Svim Lastovkama i Lastovcima, svim prijateljima našeg otoka, svima onima koji Lastovo 
nose u srcu, čestitam Dan Općine, čestitam svetog Kuzmu i Damjana i naravno imendan 
svima onima koji nose svečeva imena. Želim Vam svako dobro, a ponajprije dobro zdravlje te 
svakom stanovniku otoka bolje sutra. Hvala! 
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 TOČKA 3. PRIGODNA RIJEČ UZVANIKA 

 JELENA ŠUTIĆ: U prigodi Dana Općine Lastovo primili smo brojne čestitke te upućujem 
zahvalu čestitarima.Pozivam gñu Mariju Vučković, zamjenicu župana Dubrovačko – 
neretvanske županije da nam se obrati. 

MARIJA VUČKOVIĆ, zamjenica župana, obratila se grañanima Lastova i lijepo pozdravila u 
svoje ime i ime župana Nikole Dobroslavića. Čestitala je Dan Općine Lastovo i blagdan sv. 
Kuzme i Damjana svim grañanima otoka Lastova. Istaknula je da joj je čast biti na otoku 
Lastovu i podijeliti radost i veselje na svečanostima povodom Dana Općine. Županija pomaže 
koliko može i nada se da će i u buduće biti tako. Pozdravila je sve projekte koje je načelnik 
naveo u svom govoru i izrazila je zadovoljstvo napretkom kojim je krenula Općina Lastovo. 
Još je jednom pozdravila grañane Lastova i čestitala blagdan sv. Kuzme i Damjana, te Dan 
Općine Lastovo. 

JELENA ŠUTIĆ: s izrazima osobitog zadovoljstva mogu najaviti puhački orkestar koji 
djeluje u Blatu od 1893. g. – Narodna glazba Blato, pod ravnanjem prof. Emila Martinovića. 

Nakon nastupa Narodnoe glazbe Blato, zamjenik predsjednika Vijeća  Tonči Šarić, još 
jednom je zahvalio nazočnima što su svojim prisustvom uveličali svečanu sjednicu Općinskog 
vijeća Općine Lastovo, čestitao svim Lastovkama i Lastovcima Dan Općine Lastovo i  
blagdan sv. Kuzme i Damjana, zaštitnika Lastovske župe i zaključio svečanu sjednicu. 

Nakon zaključenja sjednice, voditeljica se oprostila od nazočnih uz lijepe pozdrave i .poziv 
nazočnima da se pridružite u obilasku Kneževa dvora. 

Dovršeno u 17.45 sati 

                                                                                               ZAMJENIK  PREDSJEDNIKA 

                                                                                                             Tonći Šarić 

Zapisnik napisala 

Gordana Šutić                                                                                       

 


