
Z A P I S N I K 
 

sa 3. svečane sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO održane dana 26. rujna 

2017. godine u dvorani Doma kulture s početkom u 9:00 sati. 

 

NAZOČNI: Vijećnici Općinskog vijeća i stanovnici Općine Lastovo. 

 

OSTALI NAZOČNI: biskup monsinjor Mate Uzinić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora 

i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske te zastupnik u Hrvatskom saboru Branko 

Bačić,  župan Nikola Dobroslavić, gradonačelnik grada Korčule Andrija Fabris, Općinski 

načelnik Općine Lastovo Leo Katić, zamjenica Općinskog načelnika Margaret Hropić, 

pročelnica JUO Korana Zavadlav.  

Voditeljica programa: Jelena Šutić. 

 

Rad sjednice odvijao se prema sljedećem 

 

DNEVNOM  REDU: 

 

1. Otvaranje sjednice, 

2. Prigodna riječ Općinskog načelnika, 

3. Prigodne riječi uzvanika. 

 

 

AD 1. OTVARANJE SJEDNICE 

 

Ilija Frlan, predsjednik Općinskog vijeća je otvorio svečanu sjednicu Općinskog vijeća 

Općine Lastovo. 

 

Državna himna u interpretaciji klape Fumari. 

 

Voditeljica programa Jelena Šutić je pozdravila sve nazočne: stanovnike 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. 

 

ILIJA FRLAN:  Drage Lastovke, dragi Lastovci sa otoka i dijaspore, poštovani prijatelji otoka 

Lastova, dragi gosti, cijenjeni uzvanici, poštovani predstavnici institucija i ustanova otoka 

Lastova, dragi vijećnici, pozdravljam Vas u ime svih članova Općinskog vijeća Općine 

Lastovo povodom Dana Općine i blagdana naših nebeskih zaštitnika Svetih Kuzme i  

Damjana. 

Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti biskupa monsinjora Matu Uzinića, izaslanika 

predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske te 

zastupnika u  Hrvatskom saboru gospodina Branka Bačića, župana gospodina Nikolu 

Dobroslavića, Općinskog načelnika gospodina Lea Katića te zamjenicu načelnika gospođu 

Margaret Hropić.  

Pozivam gospodina Lea Katića, načelnika Općine Lastovo, da nam se u ovoj svečanoj prilici 

obrati. 
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AD 2. PRIGODNA RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

LEO KATIĆ: Drage Lastovke i Lastovci, poštovani uzvanici, dobar vam dan i dobro došli na 

svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lastovo, a u povodu Dana Općine Lastovo i 

Svetih Kuzme i Damjana, zaštitnika naše Župe. 

Lijepo pozdravljam vijećnike Općine Lastovo, pozdravljam svoju zamjenicu Margaret 

Hropić,  pozdravljam biskupa msgr. Matu Uzinića, izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora i 

izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske te zastupnika u Hrvatskom saboru Branka 

Bačića i  župana Nikolu Dobroslavića. 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. 

Prikaz o radu Općine Lastovo, o problemima i načinu rješavanja istih, sa kojima se suočava 

Općina Lastovo iznijet ću vrlo kratko i odmah najaviti javnu tribinu koja će se održati u ovom 

istom prostoru početkom sljedećeg mjeseca. 

Nelikvidnost Općinskog proračuna tj. manjak prihoda  generira  svakodnevne probleme u 

financiranju i plaćanju obveza Općine Lastovo. Nažalost, Općina Lastovo, općinski proračun 

ima veće zadane rashode od prihoda, a izmjena zakona o financiranju još i više je smanjila 

općinske prihode. 

Samo realizacija gospodarskih projekata može povećati prihodnu stranu Proračuna i zato nam 

je najvažniji cilj da se to dogodi čim prije, a što direktno ovisi o odlukama Ministarstva 

državne imovine. 

Navedeno nameće odgovornost meni i mojim suradnicima, a i svim članovima Općinskog 

vijeća da učinimo iskorake u smislu boljitka života na našem otoku. 

Realizirana je investicija vodoopskrbe Skrivena luka, te je Vodovod i odvodnja Lastovo u 

Programu Hrvatskih voda za 2017. godinu, za projektnu dokumentaciju vodospreme 

Zaklopatica i pripadajućeg cjevovoda. 

Cilj nam je ući u Program za 2018. godinu sa realizacijom vodoopskrbe za Zaklopaticu i 

projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda Ubli-Pasadur, a za što je potrebito i 

rekonstruirati županijsku cestu Ubli- Pasadur u nadležnosti Županijske uprave za ceste. 

Za 2017. godinu sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU zaključen je ugovor o 

sufinanciranju projekta sustava desalinizacije. 

Realizirana je investicija deponija Sozanj, u iznosu od 5,5 milijuna kuna, I. faza, a kandidirali 

smo u Fondu izgradnju reciklažnog dvorišta, a do izgradnje Županijskog centra.  

U postupku je izdavanje lokacijske dozvole za Pretovarnu stanicu čiji je nositelj Županija.  

U završnog fazi je realizacija projekta Trga Lastovskog poklada I. faza. i II. faza, za što 

Općina Lastovo treba osigurati svoj iznos sufinanciranja, a kao što sam maloprije naveo to 

općinskom proračunu predstavlja ogromni problem.  

Koristim priliku da se još jednom zahvalim našim Lastovcima i Crkvi koji su bez naknade 

ustupili zemljište za realizaciju navedenog projekta. 

Stalno se rade radovi na uređenju komunalne infrastrukture i javnih površina. 

Započeli smo radove na uređenju prostora na nogometnom igralištu i proširenju Groblja 

temeljem Detaljnog plana kako bi zainteresiranim osobama omogućili kupnju grobnica. 

Izrađena je Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi podizanja energetske 

učinkovitosti. Studija koja nam je  pokazala put u izradi projekata sa područja zaštite okoliša: 

Pročišćenje oborinskih voda i projekt navodnjavanja polja. 

Nakon višemjesečnih pregovora, Ministarstvo državne imovine je započelo sa rješavanjem 

statusa nekretnina, a po Odluci ministra u narednih mjesec dana objavit će se natječaj za 

ulaganja u T1 zonu Jurjeva luka i luci nautičkog turizma Kremena, kao i T2 zonu Ex 



 3 

Maršalka, te očekujemo kvalitetno ulaganje u turističkim zonama jer su ta dva projekta od 

životne važnosti za otok.  

Zaključen je ugovor za ulaganje u cjelokupni prostor sv. Mihovila. 

Po natječajima Ministarstva kulture, na kojima se kandidirala Općina Lastovo, zaključeni su 

Ugovori za: Arheološke radove na prostoru bazilike sv. Petra, investicijsko uređenje Doma 

mladih (bivši dom JNA kojeg je Ministarstvo državne imovine dodijelilo Općini Lastovo) i 

sufinanciranje dijela dokumentacije za radove na obnovi Kneževog dvora.  

Kako su navedeni programi u projekciji Ministarstva kulture i sljedeće godine, nastaviti će se 

i u 2018. godini. 

U postupku smo realizacije pripreme i provedbe integralnih razvojnih programa na obnovi 

kulturne baštine, a odnosi se na kulturni centar Vijećnica – zgrada na Pjevoru, uređenje crkve 

sv. Mihovil, koju smo uz suglasnost Biskupskog ordinarijata kandidirali za 2018. godinu. 

Nastavit ćemo sa realizacijom socijalnog programa. 

Sufinancirali smo sanaciju i rekonstrukciju vatrogasnog doma. 

Priprema se dokumentacija za uređenje plaža Borova i Korita te uređenje morskog pojasa 

Zaklopatica i Malo lago.  

Od Fondova Europske unije, Programa ruralni razvoj odobren nam je Program Izmjene i 

dopune Prostornog plana Općine Lastovo u cijelosti, koji će biti na javnom uvidu od sutra, 27. 

rujna, a kojeg će se dana održati i javna rasprava, a natjecali smo se i za Program šumske 

infrastrukture. 

Potrebna je ubrzana realizacija proširenja luke Ubli, kao preduvjeta sigurnog povezivanja 

otoka, a kojeg je nositelj Županijska lučka uprava. 

Svima koji privatnom inicijativom ulaze u Program turističko gospodarskog razvoja, pomoći 

ćemo u postupku kandidiranja Programa u Fondovima. 

Po zaključenju Ugovora o darovanju nekretnina Kneževa dvora- Palaca, kojeg nam je darovao 

Gianpietro Del Piero, nakon višemjesečnih pregovora, zaključen je 12. svibnja 2017. godine 

sa Društvom prijatelja dubrovačke starine, Ugovor o financiranju rekonstrukcije i sanacije 

Kneževa dvora. Nakon što je izrađena Konzervatorska studija, izrađene su i Smjernice za 

prezentaciju Kneževa dvora – Palaca u Lastovu. 

Temeljem sadašnjeg Zakona o regionalnom razvoju, Općina Lastovo je razvrstana u 4. 

skupini razvijenosti od mogućih 5, a što je nepravedno prema otoku. Međutim, novim 

izmjenama i dopunama samog zakona, uvodi se 8 skupina razvijenosti te se otok Lastovo 

razvrstava u 7. a što sa stvarnim stupnjem razvoja nema nikakve veze. To će donijeti 

nesagledljive posljedice u financijskom stanju Općine, te molim da se u tijeku javne rasprave 

to izmijeni, uvrštenjem otoka Lastova u niži stupanj razvijenosti jer se to direktno odnosi na 

učešće nadležnih ministarstava u financiranju kapitalnih projekata. 

Želim istaći da bez zajedničkog rada i direktne potpore Županije i Vlade Republike Hrvatske, 

otok Lastovo će potonuti, jer depopulacija i malobrojnost stanovnika neće uspjeti održati 

komunalni sustav i financijska sredstva za funkcioniranje otoka. 

Nakon ove svečane sjednice pozivam Vas na svečanu svetu Misu.  

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 

 

ILIJA FRLAN: Molim biskupa monsinjora Matu Uzinića da nam se obrati. 

 

Msgr. MATO UZINIĆ:  Poštovani predsjedniče Općinskog vijeća,  načelniče i donačelnice, 

članovi Općinskog vijeća, dragi stanovnici Općine Lastovo, želim Vam čestitati  Dan Općine 

Lastovo i svetkovinu vaših zaštitnika sv. Kuzmu i Damjana. Želio bih pozdraviti i sve vaše 

goste izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanika predsjednika Vlade Republike 

Hrvatske te zastupnika u Hrvatskom saboru Branka Bačića i župana Nikolu Dobroslavića i 

gradonačelnika grada Korčule. Drago mi je da s Korčule dolaze i drže Lastovo koji je 

pučinski otok, privezanim da ne otpluta. Danas slavimo dan vaših nebeskih zaštitnika sv. 

Kuzme i Damjana koji su bili liječnici. Vaš gosp. načelnik napravio je dijagnozu, a njih 

molimo da se pronađe pravi lijek. Još više ih molim da svojim primjerom pomognu vama koji 

ste ovdje da ne očekujete toliko lijekove od drugih jer ako to budete očekivali bojim se da 

nećete naći lijek nego da sami učinite ono potrebno. 

Jedna stvar koji je načelnik spomenuo je pitanje depopulacije ili demografske slike otoka. To 

je nešto što drugi ne mogu napraviti za vas već to morate napraviti vi. 

Još jednom čestitam. Bog vas blagoslovio.     

 

ILIJA FRLAN: Zamolio bih izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanika 

predsjednika Vlade Republike Hrvatske te zastupnika u Hrvatskom saboru gosp. Branka 

Bačića da nam se obrati.  

 

BRANKO BAČIĆ: Poštovani predsjedniče Općinskog vijeća, poštovani načelniče, poštovani 

gospodine župane, dragi Andro gradonačelniče grada Korčule, preuzvišeni oče biskupe, 

pozdravio bi i svog župnika i korčulanskog dekana Željka Kovačevića i sve vas drage 

Lastovke i Lastovce.  Čestitam vam Dan Općine Lastovo i  nebeskih zaštitnika sv. Kuzmu i 

Damjana. Drago mi je da sam danas ovdje s vama na Lastovu i na svečanoj sjednici povodom 

Dana Općine. Pozdravljam vas u ime predsjednika Hrvatske Vlade gospodina Andreja 

Plenkovića i u ime predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandroković te vam prenosim 

njihove pozdrave i čestitke na ovome danu. Slušao sam pozorno vašeg načelnika i jasno mi je 

da ono što je on rekao i rad koji je iza njega kao načelnika Općine Lastovo nije jednostavan. 

Sredstva kojim Općina raspolaže su nedostatna. Često puta rješavanje ne samo novih 

projekata bili oni komunalni, infrastrukturni ili neki drugi projekti, sredstva općinskog 

proračuna teško zadovoljavaju i redovno financiranje onih obveza koje ima jedinica lokalne 

samouprave posebno ovako male jedinice i to na pučinskom otoku kao što je Lastovo. U tom 

smislu dugo sam godina u Vladi Republike Hrvatske vodio upravu za otoke i svjestan sam 

koliko je još potrebno napraviti da se olakša život na hrvatskim otocima, a da se omogući 

vašu jedinicu lokalne samouprave da može na jedan normalan način zadovoljavati potrebe 

mještana otoka Lastova. Mi smo danas u poziciji da konstatiramo da je Zakon o otocima koji 

je donesen 1999. godine i koji je napravio jedan značajan iskorak na hrvatskim otocima, 

vjerojatno na ovim više razvijenim otocima kao što je moja Korčula ili Hvar, Brač, drugi 

hrvatski sjeverni otoci i veći hrvatski otoci i da u tom smislu nije doprinio i nije napravio 

toliko za manje razvijene hrvatske otoke. Taj Zakon donesen je na temelju nacionalnog 

programa razvoja hrvatskih otoka koji je donesen još 1997. godine gdje se je prvenstveno 

pokušalo omogućiti lakše prometovanje i  povezanost hrvatskih otoka. Tad su ako se sjećate 

uvedene vinjete,  tada je poboljšana i  povezanost s hrvatskim otocima, osnovne komunalne 

usluge su djelom financiranje iz državnog proračuna i na taj način je taj zakon iz nacionalnog 

programa nastao i donio određene poboljšice za hrvatske otoke. Svjesni smo da danas 2017. 

godine taj zakon je „konzumiran“ i život na otocima zahtjeva jedan dodatni iskorak. U tom 
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smislu kao što je malo prije načelnik rekao priprema se novi Zakon o otocima koji bi iduće 

godine trebao biti usvojen u Hrvatskom Saboru. Pozivam ih da taj zakon bude dizajniran po 

mjeri otočana, to je ono što je vrlo važno da mi koji na otocima živimo možemo taj zakon 

uskladiti s potrebama nas otočana. Svjestan sam i slažem se da u kategorizaciji regionalnog 

razvoja, taj indeks razvijenosti je važan  ne samo kako je rekao načelnik za privlačenje 

sredstava iz ministarstva ili drugih javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj već je mnogo 

važniji za omogućavanje korištenja sredstava iz fondova Europske unije. Što je jedinica 

lokalne zajednice manje razvijena ima veće šanse za korištenje Fondova. Zato je važno da ova 

Općina i otok budu pozicionirani zaista po kategoriji razvijenosti kako bi vama važni projekti 

bili sufinancirani iz fondova Europske unije. Potrebno je još reći da je na ovom otoku nužno 

razvijati one projekte koji će omogućiti što veći broj zapošljavanja i koji će biti isplativiji i za 

stanovnike, ali i za bolje punjenje općinskog proračuna. Malo prije je preuzvišeni otac biskup 

spomenuo depopulaciju, svakako da je depopulacija vezana uz činjenicu da je teško pronaći 

novo radno mjesto na ovom otoku i kada bi bilo više radnih mjesta smatram da bi bilo manje 

odlazaka s ovog otoka. Projekti razvoja, konstruiranja Jurjeve luke i svega onoga što bi se 

moglo raditi uz taj projekt bio bi jedan iskorak u  razvoju ovoga otoka. Evo s tom mišlju da 

ćemo u ovim vremenima koja su pred nama kroz Zakon o otocima i dodatno financiranje 

projektima koje je načelnik spomenuo doista uspjeti. Želim vam svako dobro i još vam 

jednom čestitam Dan Općine i blagdan naših nebeskih zaštitnika. Živjeli.  

 

ILIJA FRLAN:  Zamolio bih župana gospodina Nikolu Dobroslavića da nam se obrati. 

 

NIKOLA DOBROSLAVIĆ:  Poštovani predsjedniče Općinskog vijeća, poštovani načelniče, 

poštovani izaslaniče, uzvišeni oče biskupe, gradonačelniče, zamjenice, poštovani članovi 

Općinskog vijeća, drage Lastovke i Lastovci čestitam vam Dan općine Lastovo i blagdan 

vaših i naših zaštitnika sv. Kuzme i Damjana. Evo čuli smo vašeg načelnika koji je govorio o 

problemima ove Općine i otoka. Znamo da nije lako živjeti na otoku, a posebno nije lako na 

ovako pučinskom otoku kakvo je Lastovo. Treba biti briga sviju da život na Lastovu opstane i 

da buja ukoliko je to ikako moguće, jer to nam je jedini cilj. Dakle teško je, ali trebamo radit i  

na tome da se stvari pomiču naprijed. Mi u županiji ćemo naravno pomagati u razvoju 

Lastova, a posebno je važno da to čini Vlada, središnja država i mislim da imamo neke 

pomake u tom smjeru. Načelnik je spomenuo nakon dugo vremena i  brojnih vlada koje su 

loše gospodarile državnom imovinom, evo dogodilo se da je ministar državne imovine 

gospodin Marić po prvi puta otpustio neke nekretnine iz državne riznice i prepustio ih 

lokalnoj regionalnoj samoupravi. Među njima je i objekt ovdje na Lastovu za kojeg je 

načelnik potpisao ugovor s ministrom o primopredaji. Mi smo u županiji također realizirali da 

taj isti dan za još nekoliko objekata u Metkoviću i Dubrovniku potpišu primopredaju. To je 

dobar znak jer ja vjerujem u najave ministra Marića, a to je i politika Hrvatske Vlade da 

upotrijebi državnu imovinu na bolji način i na korist lokalnoj i regionalnoj samoupravi i da se 

ona bolje razvije. Tu smo dobili obećanje ministra da će ići javni natječaj za Jurjevu luku, 

Kremenu i Maršalku. Nadamo se i vjerujemo da se stvari pomiču. Vi ovdje na otoku naravno 

morate inicirati rješenja koja odgovaraju vama jer vi to najbolje znate. Mi smo tu da 

pomognemo i  pomoći ćemo. Spomenuta je luka u Ublima, doista naša Lučka uprava radi taj 

projekt i vjerujemo da će taj projekt doći do realizacije. Radimo, također na tome da bolje 

povežemo otok prema Dubrovniku. Što smo i obećali prije izbora, toga se i dalje držimo. U 

pregovorima smo s Ministarstvom mora da se uvede jedna bolja dnevna brodska linija s 

Dubrovnikom. To je također  u skladu s vašom inicijativom, a i našim željama da nam djeca u 

srednje škole idu bliže ili da im naravno bude na izbor jer nećemo se uplitati gdje će oni ići, 

ali da im se ponudi mogućnost  i da se time manje odriču svog otoka i da bi se na njega vratili. 

Dakle, brojni su problemi. Tu smo da ih rješavamo, vi ovdje i mi u županiji. Kažem, moj 
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osjećaj je da Hrvatska Vlada ima za to sluha. Evo zastupnik Bačić rekao je da se donosi novi 

Zakon o otocima, da se uspostavlja uprava za otoke. To tumačimo dobrim znakom, iako je 

točno da po indeksu razvijenosti, o čemu sam i ja iskazao Ministarstvu negodovanje, da je 

otok Lastovo svrstan među bolje pozicionirane jedinice lokalne samouprave, što je totalni 

apsurd. Vjerojatno nije lako uspostaviti kriterij koji će zadovoljiti pravilno raspoređivanje 

Općina od Slavonije pa do Prevlake i do Istre, ali ovo je sigurno greška. Mora se utvrditi 

način da se ta greška ukloni. To smo i mi primijetili i stavili prigovor. Sada ćemo vidjeti kako 

će ta nova indeksacija riješiti ovaj problem. Ali da je Lastovo među bolje pozicionirane 

jedinice lokalne samouprave je apsolutno nemoguće. To je greška  u sustavu, a te greške 

moramo uklanjati. 

Još jednom vam želim sretan Dan Općine i blagadan sv. Kuzme i Damjana. Želim svako 

dobro ovom otoku.  

 
JELENA ŠUTIĆ: U prigodi Dana Općine Lastovo primili smo brojne čestitke, te upućujem 

zahvalu čestitarima. 

Molim da velikim pljeskom pozdravimo klapu Fumari. 

 

KLAPA FUMARI – PJESMA 

 

JELENA ŠUTIĆ: Naša svečana sjednica približava se kraju, te lijepo molim predsjednika 

Općinskog vijeća Iliju Frlana da preuzme riječ. 

 

ILIJA FRLAN: Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, najljepše Vam zahvaljujem što 

ste svojim prisustvom uveličali svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lastovo. 

Još jednom moje srdačne čestitke svim Lastovkama i Lastovcima povodom Dana Općine i 

Župnog blagdana naših nebeskih zaštitnika, svetih Kuzme i Damjana. 

Ovim zaključujem svečanu sjednicu i želim Vam ugodan nastavak dana u blagdanskom 

ozračju. 

 

Klapa Fumari je otpjevala još jednu pjesmu. 

 

JELENA ŠUTIĆ: Poštovane dame i gospodo, zahvaljujem se što ste nazočili svečanoj 

sjednici, zahvaljujem se biskupu monsinjoru Mati Uziniću, izaslaniku predsjednika Hrvatskog 

sabora i izaslaniku predsjednika Vlade Republike Hrvatske te zastupniku u Hrvatskom saboru 

gospodinu Branku Bačiću, županu gospodinu Nikoli Dobroslaviću, gradonačelniku grada 

Korčule gospodinu Andriji Fabrisu i klapi Fumari, te vas pozivam da nam se pridružite na 

svečanoj Svetoj Misi. 

Do novog susreta – hvala i doviđenja. 

 

Dovršeno u  9:30 sati. 

 

                                                                                                   PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zapisnik napisala             

 

Lucija Simić                   Ilija Frlan                                                                                    

 

KLASA: 021-05/17-01/06 

URBROJ: 2145-02/01-17-2 

U Lastovu, 26. rujna 2017. godine 


