
   

ZAPISNIK 

sa 32. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO, održane 19. svibnja 2016. 

godine, s početkom u 18.00 sati u uredu općinskog načelnika. 

NAZOČNI  vijećnici: Tonći Šarić, Ivan Čučević,  Tonči Grgurević,. Stjepan Jurica, Ivan 

Ivelja,  Margaret Hropić i Anita Jančić Lešić 

ODSUTNI: Annette Mufić Trojković i  Ljubo Jurica. 

OSTALI NAZOČNI: Leo Katić, načelnik, Milica Krsmanović, djelatnica na stručnom 

osposobljavanju i Zdenko Barbić. 

Zamjenik predsjednika Tonći Šarić je otvorio sjednicu, pozdravio nazočne, utvrdio da je na 

sjednici nazočno sedam vijećnika i da Vijeće može pravovaljano odlučivati pa je predložio 

sljedeći  

DNEVNI RED: 

 

1.  Zapisnik sa 31. sjednice OVL, 

2.  Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja T1 Jurjeva luka i LNT 

Kremena 

3. Izvršenje Općinskog proračuna za 2015., 

 3.1. Odluka kapitalnih infrastrukturnih ulaganja za 2016. 

4. Odluka o listi kapitalnih projekata, 

5. Izvješće o prodaji nekretnina, 

6. Plan upravljanja pomorskim dobrom, 

7. Odluka o davanju koncesije prijevoz putnika, 

8. Ugovor o isporuci vodnih usluga javne vodoopskrbe – suglasnost,   

8.1. Očitovanje na izmjene i dopune Društvenog ugovora NPK Vodovod Korčula-

zaključak 

9. Odluka o određivanju pravnih osoba za sustav Civilne zaštite, 

10. Odluka o osnivanju postrojbe CZ opće namjene, 

11. Pisma namjere o ulaganjima u nekretninu (ured TZ, javni WC, poslovni prostor),  

12. Vijećnička pitanja. 

 

 

LEO KATIĆ: Prije donošenja dnevnog reda, moram Vijeće izvijestiti o slijedećemu i nakon 

što vas izvijestim, predložit ću izmjene dnevnog reda. 

Vezano je za točku 2. i 8. U točci 2.  u  prijedlogu Dnevnog reda je Odluka o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja T1 Jurjeva luka i LNT Kremena, ne moram govoriti koliko je  

truda i muke uložilo Vijeće da se taj plan napravi. Moram izvijestiti Vijeće da je 29. travnja 

potpisan Konačni prijedlog plana i da sam 02. svibnja osobno predao Ministarstvu Konačni 

prijedlog plana radi dobivanja suglasnosti da bi Vijeće donijelo svoju odluku, a odluka je 

potrebna da bi DUUDI u ime Vlade RH mogao ići u raspis natječaja za taj projekt važan za 

Općinu Lastovo. Na žalost, radi određenih proceduralnih grešaka dana 18. svibnja 

zaprimljeno 19. svibnja uskraćena je suglasnost na Konačni prijedlog Urbanističkog plana 
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uređenja T1 Jurjeva luka i LNT Kremena kojega imate ispred sebe. Ono što treba isčitati iz 

toga je samo jedna rečenica, a to je ovo što piše tamno u drugom pasosu: Prostorni plan 

užeg područja mora, mora biti usklađen sa Prostornim planom šireg područja iste razine. To 

znači da Urbanistički plan – niže razine mora biti usklađen sa Prostornim planom – više 

razine, a to je PP Općine. Da podsjetim Vijeće,  Općinsko vijeće temeljem stručnog 

mišljenja je mijenjalo u istoj površini granice zone, međutim Ministarstvo tu Odluku ne 

smatra prostorno planskim dokumentom, već traži da se izvrši izmjena te Odluke. Znači, iz 

tog razloga povlačim prijedlog  Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja T1 

Jurjeva luka i LNT Kremena, jer se bez suglasnosti ne može glasovati. Do sada su u 

postupku ishodovane sve suglasnost inače taj prijedlog ne bi mogao biti konačan. Iz tog 

razloga predlažem, a kako smo već na prethodnoj sjednici imali na raspravi, na stolu, ja sam 

kao obavijest dao Općinskom vijeću privremenu odluku o dodjeli sredstava Općini Lastovo 

za financiranje izrade UPU Općine Lastovo, danas imate ishodovanu konačnu Odluku koja 

je čak i povoljnija od onog prijedloga Odluke, jer kada se osim što je maksimalni broj 

odobrenih sredstava, to ne znači da će se toliko sredstava i iskoristiti, to će reći bagatelna 

nabava, imamo sreću da nam temeljem te Odluke 85% daje Europski fond bespovratno i 

15% Ministarstvo i po prvi put smo ušli u jedan posao koji Općinu Lastovo ništa ne košta i 

ukoliko bi donijeli danas, a što ću ja predložiti Vijeću, Odluku o izmjeni i dopuni 

prostornog plana uređenja Općine Lastovo, mi bi  kao prvo ušli u širu proceduru izmjene i 

dopune plana, ali bi istovremeno, a što je vidljivo iz druge Odluke, mi bi u tom slučaju 

otvorili postupak izmjene i dopune PP, ali bi istovremeno mogli donijeti dopunu Odluke o 

izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone i LNT i s tim povezanim Izmjenama i 

dopunama Prostornog plana uređenja Općine Lastovo. Znači mi bi na taj način ušli u 

proceduru izmjene i dopune PP i s tom dopunom Odluke bi u postupku Odluke o 

usklađenju granica na kopnu u skraćenom postupku od samo mjesec dana bi donijeli 

Odluku o usklađenju i na taj način bi zadovoljili sve preduvjete, tj. temeljem naše Odluke bi 

ista bila dostavljena Vladi RH poradi daljnjeg postupanja. Zato je moj prijedlog da se, kako 

sam malo prije rekao, povuče prijedlog Odluke iz iznesenih razloga o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja T1 zone Jurjeva i LNT Kremena i da se pod tom točkom, koja 

će drugačije glasiti,  zapravo  donesu ove dvije Odluke. U tom slučaju bi razriješili ovu 

poziciju u kojoj se nalazimo i otvorili bi postupak oko daljnje procedure vezano za  

Prostorni plan.  

Po meni to je jedino rješenje, ja ne vidim drugo rješenje i mislim da je ovo za nas 

prihvatljivo, jer smo i u cijeloj proceduri Jurjeve i Kremene bili jednoglasno izglasali 

važnost projekta, koliko se sjećam, i Nacrt smo izglasali jednoglasno, znači svi smo 

razumjeli da je to važno, međutim bez dopune ove Odluke, taj postupak neće biti završen.  

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: To je primjedba Uprave za prostorno uređenje, da se uskladi 

obuhvat, odnosno ovu Odluku koju je predložilo Općinsko vijeće. 

 

LEO KATIĆ: Vratit ćemo se na to. Što se tiče točke 8.  radi se o Ugovoru o opskrbi 

Lastova iz sustava NPKLM Vodovod, a zapravo ta suglasnost je vezana za nešto što ovdje 

na Općinskom vijeću treba reći. Mi smo prije 15 dana povećali, na sjednici Upravnog 

odbora Hrvatskih voda, investiciju koja je u tijeku. Radi se o investiciji vodoopskrbe 

Skrivene luke i ušli u Plan 2018. godine, a to je investicija vodosprema Ubli, ulaz Pasadur, 

bez koje nema vode, jer je stanje takvo kakvo je i vodosprema Zaklopatica, ulaz u 

Zaklopaticu. Znači, to su dvije najproblematičnije dionice iz razloga godina, salonita, stanja 

protoka i drugih razloga. Mi bi na određen broj mjeseci otvorili mogućnost, a da bi se taj 

plan razvijao moramo napraviti četiri preduvjeta koje na sreću financiraju Hrvatske vode, a 

to je: biološko-kemijsku-tehnološku i tlačnu studiju koje se ne mogu napraviti u sustavu ove 

vode, pogotovo ove zadnje, a to je tlačna. Mi bi na taj način tijekom ljeta omogućili 
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realizaciju Odluke Hrvatskih voda, koja financira ta tri dokumenta, bez kojih nije moguće u 

slijedećoj 2017. godini ući u nastavak rješavanja dvije ključne točke problematične na 

otoku Lastovu, a to je, rekao sam, vodosprema Zaklopatica ulaz u naselje i vodosprema 

Ubli ulaz u naselje Pasadur. U tom smislu da se ta suglasnost dade i iskoristit ću priliku da 

ta točka 8. ima podtočku 8.1., a to je slijedeće: Skupština Uprave  NPKLM Vodovoda ušla 

je u proceduru izmjene i dopune Društvenog ugovora. Da vas podsjetim da su tadašnje 

općine, među kojima je bila i Lastovo, zaključile Društveni ugovor s kojim su osnovale 

poduzeće u izgradnji NPKLM Vodovod i na taj način imaju u tom poduzeću i svoje udjele. 

Općina Lastovo ima udio 8%. Temeljem izmjena Društvenog ugovora koje predlaže Uprava 

NPKLM Vodovoda, predlaže dvije izmjene. Do sada je u NPKLM sustavu Nadzorni Odbor 

brojio pet članova od kojih je jedan član zamjenski imala Općina Lastovo i Vela Luka. 

Izmjenama i dopunama Društvenog ugovora čl. 48, Uprava predlaže da Općina Mljet, 

Orebić i Lastovo imaju jednog člana, da općine Vela Luka i Blato imaju jednog člana, i ove 

druge izmjene nas ne interesiraju, ali ako vas zanima, mogu pročitati. Nama je to 

neprihvatljivo i mi predlažemo, mi se moramo očitovati na ove primjedbe, a kako se radi o 

vlasničkoj strukturi tvrtke u kojoj smo mi 8%, ja predlažem Vijeću slijedeće, predložit ću 

kad otvorimo točku, zato predlažem, da se članstvo u Nadzornom odboru poveća na broj 7, 

da se stanje ulagačkog kapitala u poduzeću koje se nije mijenjalo od 1994. godine u 

Lastovu su itekakva sredstva uložena u taj sustav, da se poveća udio Općine Lastovo i da 

Općina povećanjem članova Nadzornog odbora s 5 na 7 ima jednog člana u Nadzornom 

odboru. Mislim da bi se sve daljnje aktivnosti kada je u pitanju Lastovo, njegova najvažnija 

stvar vodoopskrba mogla kvalitetno i odvijati. Zato mislim da je to važno, kao prvo da se 

poveća učešće i kao drugo da se broj članova Nadzornog odbora poveća s broja 5 na 7, da 

Općina Lastovo ima jedno mjesto i da taj prijedlog uputimo na Skupštinu. Skupština će o 

tome odlučivati, tko bude imao određen broj glasova u smislu učešća, donijet će odluku, ali 

mi smo dosta o ovom prijedlogu razgovarali i mislim da je on nepouzdan i da dovodi 

Općinu Lastovo u nepovoljan položaj kada je u pitanju investicijski ciklus u NPKLM 

Vodovodu. Eto, rekao sam razloge, rekao sam koji je prijedlog. 

 

TONĆI ŠARIĆ: Stavljam na glasanje ovaj dnevni red, točka 8. dobiva točku 1. to je 

očitovanje na primjedbe, odnosi se na povećanje učešća kapitala i na povećanje broja 

članova u Nadzornom odboru. Točka 2. dnevnog reda o donošenju se povlači, a stavlja se 

na dnevni red: Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lastovo 

i vezano za to dopuna za izradu Urbanističkog plana uređenja turističke zone ili usklađenje 

granica područja.  

 

LEO KATIĆ: . .. a vezano je za onu našu odluku koju smo donijeli prije par mjeseci kada 

smo donijeli Odluku o mijenjanu granica kada smo izrađivali Urbanistički plan. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, zamjenik predsjednika je utvrdio da je sa pet glasova „za“ i 

dva glasa „suzdržan“ usvojen slijedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

 

 

1.   Zapisnik sa 31. sjednice OVL, 

2.  Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog  plana uređenja Općine Lastovo, 

2.1.Odluka o Izradi urbanističkog plana uređenja Turističke zone T1 Jurjeva luka i    

luke nautičkog turizma LN Kremena i s tim povezanih izmjena i dopuna prostornog 

plana uređenja Općine Lastovo 

3. Izvršenje Općinskog proračuna za 2015., 
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 3.1. Odluka kapitalnih infrastrukturnih ulaganja za 2016. 

4. Odluka o listi kapitalnih projekata, 

5. Izvješće o prodaji nekretnina, 

6. Plan upravljanja pomorskim dobrom, 

7. Odluka o davanju koncesije - prijevoz putnika, 

8. Ugovor o isporuci vodnih usluga javne vodoopskrbe – suglasnost,  

8.1. Očitovanje na primjedbe: povećanje učešća temeljnog kapitala i povećanje broja 

članova Nadzornog odbora Društva, a vezano za  Društveni ugovor NPK Vodovod 

Korčula, 

9. Odluka o određivanju pravnih osoba za sustav Civilne zaštite, 

10. Odluka o osnivanju postrojbe CZ opće namjene, 

11. Pisma namjere o ulaganjima u nekretninu (ured TZ, javni WC, poslovni prostor),  

12. Vijećnička pitanja. 

 

RAD PO PREDLOŽENOM DNEVNOM REDU 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

TONĆI ŠARIĆ: Zapisnik ste dobili, ima li primjedbi? 

 

Nakon obavljenog glasovanja, zamjenik predsjednika je utvrdio da je zapisnik usvojen sa 

četiri glasa „za“ i tri glasa „suzdržan“. 

 

TOČKA 2. ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA OPĆINE LASTOVO 

 

TONĆI ŠARIĆ: Načelnik nam je u uvodu rekao što smatra da je potrebno za ovu točku. 

Ima li pitanja. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ako nije problem, može li se ukratko obrazložiti ova točka pošto 

nisam bila nazočna. 

 

LEO KATIĆ, načelnik, ukratko je ponovio obrazloženje i razloge za donošenje Odluke o 

izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lastovo. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Sve je u redu, međutim Izmjena prostornog plana Općine Lastovo 

je dugotrajan proces i ona također mora biti usklađena da bi bila prihvaćena sa Županijskim 

prostornim planom. Da li će se taj proces odužiti? 

 

LEO KATIĆ: Znači, Odlukom Izmjene i dopune plana samo danas otvaramo proces, 

njegova brzina nama nije hitna i bitna, mi je donosimo zato što samo otvaramo proces, a 

istovremeno omogućujemo donošenje ove nama za Vijeće danas važne odluke. Ova dopuna 

Odluke Jurjeva i Kremena nije moguća bez otvaranja procesa izrade i dopune plana. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Mi smo ovdje dobili samo tekstualni dio te dopune odluke,  u 

čemu se ustvari razlikuje, zašto nije prihvaćeno. 

 

LEO KATIĆ: Trebamo završiti mukotrpan posao, mislim da nam je zajednički interes da to 

privedemo kraju. 
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Nakon obavljenog glasovanja, zamjenik predsjednika je utvrdio da je sa pet glasova „za“ i 

dva glasa „suzdržan“  donesena slijedeća 

 

O D L U K A  

 

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lastovo 

 

 

TOČKA 2.1. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

TURISTIČKE ZONE T1  JURJEVA LUKA I LNT KREMENA I S TIM 

POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE LASTOVO 

 

LEO KATIĆ: Mislim da je ova točka vrlo jasna. Ne znam da li treba ponavljati, mislim da 

ne. Mi bi na ovaj način, sada smo otvorili postupak dopune ove Odluke i sa donošenjem ove 

Odluke mi smo zapravo odgodili kraj našeg posla vezano za Hrvatsku vladu i DUUDI i zato 

vas molim da ovakvu dopunu odluke i donesemo. Ona je kratka i jasna i u skraćenom je 

postupku, ona se dostavlja nakon sjednice vijeća  Županijskom zavodu i Ministarstvu i u toj 

proceduri mi bi se ponovno našli, jer bi dobili suglasnost i da bi mi tu odluku i donijeli. 

 

IVAN ČUČEVIĆ: Mislim da bi mi to trebali malo pročitati, pogledati. 

 

LEO KATIĆ: Na žalost, ovo je danas došlo, mi nismo dobili ovaj problem prije 10 dana, jer 

bi bili u materijalima. Mi smo ovaj problem danas iskomunicirali osobno s ministrom. 

Jedini posao je danas ta komunikacija i da Vijeće danas pokuša na ovaj način riješiti cijelu 

problematiku za Lastovo. Imat ćemo vremena, tek smo otvorili proceduru. Prema tome 

nismo ništa pogriješili. Otvorili smo postupak i omogućili donošenje odluke, tj. dopunu 

odluke o izradi koja je vezana za usklađenje granica. Baš ništa nismo pogriješili. Mi smo 

ovakvu Odluku već donijeli ako se sjećate na Vijeću, ali nismo donijeli kao prostorno 

planski dokument i to nakon stručnog mišljenja kojega smo imali na Vijeću. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: U prijedlogu izmjene i dopune PP, izmjene i dopune su velike. 

 

LEO KATIĆ: to nije tema. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Kako ne, ako idemo u izmjene i dopune PP. To su veliki zahvati u 

prostoru . . . . 

 

LEO KATIĆ: . . o kojima ćemo imati raspravu, dogovore, razgovore. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Oni su jako važni i to nisu stvari koje trebamo dobiti sada i 

odlučivati nakon 3 min odlučivanja. Mislim da bi mi trebali imati, prije nego što donesemo 

odluku o izmjeni dopune PP, da bi trebali imati ono što želimo napraviti. Mi to ovdje 

nemamo.  Mi sada glasamo da ćemo nešto izmijeniti, ali ne znamo što ćemo točno 

izmijeniti. Mislim da kada se ovako važne stvari donose, da bi trebali prvo imati cilj što i 

zašto mijenjamo, cilj i namjenu. Ovo ovako je otvaranje puta da to ode u bilo kojem pravcu 

i da bilo koji izrađivač krene u bilo kojem pravcu. 

 

LEO KATIĆ: To će ići u pravcu koji ti želiš, samo sada ne možeš reći. 
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ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Mislim da bi mi prvo trebali reći, pa donijeti odluku, a ne donijet 

odluku, pa da onda govori onaj koji ima govoriti. Izmjene i dopune PP su potrebne da bi se 

napravila ova Odluka o urbanističkom planu Jurjeve. Izmjene i dopune su vrlo opsežan i 

dugotrajan dokument, a mi idemo na slijepo u te izmjene i dopune i nemamo pojma . . . 

 

TONĆI ŠARIĆ:  Izglasali smo odluku o izradi izmjena i dopuna PP uređenja Općine 

Lastovo. Sada stavljam na glasanje  Odluku o . . . . 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: To je kao bjanko mjenica, na kojemu će raditi i mijenjati tko kako 

hoće, a na Vijeće će doći Konačni prijedlog sa svim suglasnostima na koji ćeš reći ne 

možemo tako, ali bili živi, pa vidjeli. 

 

IVAN IVELJA: I opet ćemo donijeti plan i opet će biti što mora biti. Ja ovo gledam samo 

zbog usklađivanja da se ne gubi vrijeme oko Jurjeve i Kremene kada se već došlo do tih 

malih izmjena, jer je uvjet, koliko sam pročitao, da Ministarstvo je reklo da moramo 

donijeti odluku o izmjeni PP da bi se mogao uskladiti ovaj plan nižeg reda. Trebamo ići 

dalje. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, zamjenik predsjednika je utvrdio da je sa pet glasova „za“, 

jednim glasom „protiv“ i jednim glasom „suzdržan“ donesena slijedeća 

 

O D L U K A 

 

Donosi se dopuna Odluke o Izradi urbanističkog plana uređenja Turističke zone T1 Jurjeva 

luka i luke nautičkog turizma LN Kremena i s tim povezanih izmjena i dopuna prostornog 

plana uređenja Općine Lastovo. 

 

 

TOČKA 3. IZVRŠENJE OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA 2015. GODINU 

 

TONĆI  ŠARIĆ: Za ovu točku je nazočna Anita Lešić, izvolite. 

 

ANITA LEŠIĆ: Hvala. U skladu sa  Zakonom o proračunu, postoji obveza izvještavanja 

Vijeća o godišnjem izvršenju Proračuna. Materijale ste dobili, obrazac kakav je Zakon 

propisao, znači puno brojki, pa ako ima nešto nejasno ili za pitati . . . . 

 

TONĆI ŠARIĆ: Ima li pitanja? Izvolite. 

 

STJEPAN JURICA: Vezano za ovu situaciju, kada smo imali Rebalans proračuna. 

 

ANITA LEŠIĆ: Negdje u prosincu, ne znam točan datum. 

 

STJEPAN JURICA: Kolika je razlika između Rebalansa i Plana izvršenja i zašto? 

 

ANITA LEŠIĆ: Proračun je izvršen 89%, znači razlike naravno postoje, nekih 12%. 

Najveća razlika nam je u prihodima koje obično nismo ostvarili, a to su tekuće potpore koje 

tražimo od Vlade svaku godinu i ne dobijemo. Dio je Studija izvedivosti obnovljivih izvora 

energije, novac je stigao u 2016. godini, ovo govorim zašto su prihodi manji i tu se radi o 

nekih 240.000 kuna i kada se to zbroji dođe na tih 12%. 
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ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ja bih pitala baš akonto te Studije izvedivosti obnovljivih izvora 

energije, znači planirano je 244.000 kuna i 244.000 kuna je. Projekt - tko ga izrađuje i točno 

o čemu se radi? 

 

 LEO KATIĆ: Znači, radi se o jednom natječaju Fonda za zaštitu okoliša i Općina Lastovo 

se kandidirala i dobila projekt i temeljem tog natječaja i Odluke Upravnog odbora Fonda, 

temeljem bagatelne nabave, raspisan je natječaj i ugovoren je posao za Studiju koju 

sufinancira 80% Fond zaštite okoliša i problem je nastao što Fond, znamo koji su problemi, 

nije trasferirao u tekućoj godini kako je trebalo biti, jer je u ugovornom roku završen 

projekt i predan Fondu, nego je prvi transfer kojega je radila nova Hrvatska vlada bio 

krajem ožujka, tj. da vas podsjetim, na snazi je bila odluka o privremenom financiranju 

Hrvatskog sabora i primjenjivala se do 31.03. i dok se nije donio Državni proračun, nisu se 

radili ni transferi. Znači mi smo učinili dokument koji služi pravnim i fizičkim osobama sa 

područja Općine Lastovo, a znamo da su to obnove fasade i drugo, i tu smo potrošili 20% 

svojih sredstava. Dobivajući sredstva od Fonda 192.000 kuna proslijedili izvođaču Projekta 

koji je dostavio Fondu. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: 244.000 kuna za Projekt obnove fasada kuća, odnosno konkretno 

čega? 

 

LEO KATIĆ: Radi se o Studiji cijelog područja otoka Lastova, koji uređuje i otvara vrata 

korištenjem sredstava fizičkim i pravnim osobama na Lastovu ukoliko budu htjeli, 

učinkovitost se odnosi na sve ono što Fond raspisuje, a to su fasade, prozori, izolacije, sve 

ono što . . . 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Zar to nisu solari, vjetrenjače i ostalo. 

 

LEO KATIĆ: Svega tu ima. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Mislim da je to paprena cijena za tu bagatelnu nabavu. 

 

LEO KATIĆ: Rekao sam kako je došlo do toga i rezultat je ova Studija. Jedna je u Županiji, 

jedna je Fondu, jedna je u Ministarstvu zaštite okoliša i tri su tu na ovom stolu. Znači  za 

sve što se mi javljamo ne idemo u financiranje, mi para nemamo, nego koristimo raspis 

natječaja, kandidiramo se na sve živo što postoji da bi došli do određenih stvari koje nama 

trebaju i tu imamo problem za sufinancirati, o čemu smo prošli puta pričali.  

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Idemo dalje, prostorno planska dokumentacija predviđeno je 

110.000 kuna, realizirano je 44.000 kuna, znači 44.000 kuna je Općina potrošila na 

prostorno plansku dokumentaciju u prošloj godini, iako je bilo planirano 110.000 kuna? 

Koja je prostorno planska dokumentacija napravljena, a koja nije? 

 

LEO KATIĆ: Jurjeva i Kremena nije bila završena do 31.12. To je stanje na taj dan, faza u 

kojoj je nešto izvedeno i plaćeno.  

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Lastovski poklad je 500.000 kuna, potrošeno je 359.000 kuna, 

koliki postotak je Općina platila, a koliko je dobiveno. 

 

LEO KATIĆ: Radi se o natječaju gdje je Općina sufinancirala sa 30%, ali ti to ne mogu 

sigurno reći, moram otvoriti spis. To je natječaj Ministarstva turizma. Svaki natječaj ima 

svoje uvjete. Znači oko 30%, kažem ne znam točno, ograđujem se. 
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ANITA LEŠIĆ:  Svako ministarstvo ima svoja pravila i svoje uvjete. Mislim da se ovdje 

radi o 28%. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Planirano je za kabliranje, tu nije napravljeno ništa., riva Pasadur 

i Zaklopatica, nije rađena, šetnica Pasadur, Zaklopatica i Za Barje -  predviđeno 1.400.000 

kuna i za te šetnice je Općina potrošila i platila u 2015. godini 1.390.000 kuna. Što je 

napravljeno, što je okončano . . .  

 

LEO KATIĆ:  Znači one su napravljene, okončane, predane, završno se Ministarstvo 

očitovalo i prihvatilo. Znači nekoliko dana prije 31.03.2016. godine je Ministarstvo i 

Općina su riješili kompletnu priču oko šetnica Lastovo. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: To je plaćeno iz Ministarstva . . . . 

 

LEO KATIĆ: Isto odnos sufinanciranja. Većinsko sufinanciranje je Ministarstvo 

regionalnog razvoja i EU Fondova. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Imamo li prostorno plansku dokumentaciju za te šetnice? 

 

LEO KATIĆ: Znači, šetnice kao i slični objekti se rade temeljem Pravilnika o jednostavnim 

građevinama, i mi smo šetnice odradili u cijelosti temeljem dokumentacije, da nismo, ne bi 

mogli okončati investiciju 31.03.2016. 

 

IVAN ČUČEVIĆ: Koja je razlika između šetnice i ceste? 

 

LEO KATIĆ: Ogromna razlika. Šetnice se vode temeljem Pravilnika, a ceste se vode 

temeljem Zakona o cestama. 

 

IVAN ČUČEVIĆ: Ne, ne, ovo što je sada napravljeno. 

 

LEO KATIĆ: U prostoru? 

 

IVAN ČUČEVIĆ: Da. Je li to šetnica ili cesta? 

 

LEO KATIĆ: Ovo što je napravljeno je šetnica, jer je zatvoreno. Jeste vidjeli šetnice? Je li 

to vama dobro ili loše? 

 

IVAN ČUČEVIĆ: Vidio sam. Meni je to promašaj. Oštećena je infrastruktura. 

 

LEO KATIĆ: Ovo što vidite u prostoru je temeljem Projekta Ugovora završno izvješće i te 

se tri dionice u Ministarstvu vode kao šetnice  Lastovo, tako se zove Projekt, a ovo su samo 

dionice tih šetnica. Recite mi koja je to infrastruktura uništena? 

 

IVAN ČUČEVIĆ: Mislim da se zna što su šetnice. Koliko su široke šetnice? 

 

LEO KATIĆ: To nigdje ne piše. Pozivate me na Zakon, u Zakonu to ne piše, to sam vam 

htio reći.  

 

IVAN ČUČEVIĆ: Baš zato govorim, prema tome mi to određujemo. 
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LEO KATIĆ: Nije trebalo ništa napraviti, shvatio sam  Mislim da smo riješili problem 

Zaklopatice i Barja, a možda ćemo još bolje urediti. 

 

IVAN ČUČEVIĆ: Moglo se napraviti ljepše i jeftinije. 

 

LEO KATIĆ: Naravno da se moglo, to ćete vi napraviti kada budete odlučivali. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Nabava komunalnog vozila. . .  

 

LEO KATIĆ: Ista priča, Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti – povećanje 

komunalnog standarda, sufinanciranje Projekta, realiziran Projekt. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: 382.000 kuna, je li to nova smećara? 

 

LEO KATIĆ: To je novo vozilo. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Znači vozilo 382.000 kuna. Dobro. Zanima me ovo potrebe u 

kulturi 407.000 kuna . . . 

 

ANITA LEŠIĆ: 407.000 kuna i ima još puno toga ispod, to je sve iza. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ljetno kino 207.000 kuna, koji je izvor financiranja? 

 

LEO KATIĆ: Regionalni razvoj. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Znači 200.000 kuna smo potrošili za ljetno kino? 

 

LEO KATIĆ: Koliko tu piše koliko smo potrošili? 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: 198.315 kuna. 

 

LEO KATIĆ: Koliko piše, toliko smo potrošili. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Nemam ništa protiv, ali mislim da postoje daleko važnije stvari na 

koje bi Općina Lastovo trebala trošiti novce. 

 

LEO KATIĆ: Razgovarali smo o tome nekoliko puta. Da li mi, da li Općina Lastovo 

određuje za što će Fondovi raspisati natječaj? Ne. Općina Lastovo je u poziciji da će se ili 

javljati na natječaje, ili se neće javljati, jer mi ne utječemo na to za što će Fond raspisati 

natječaj. Na žalost, mi ne utječemo na to. Možemo samo reći: to nam je neprihvatljivo, 

nećemo to raditi. Mi smo se i sada u 7 natječaja natjecali. Znači opet će se govoriti da nam 

to ništa ne treba. Ali mi nemamo natječaj za ono što mi mislimo da treba. Ovo je Hrvatska i 

to tako funkcionira i Fondovi EU. Znate li koji su najveći natječaji za 2016. godinu 

Europskih fondova? Kulturna baština, a znate što je drugo po redu? A od čega će ljudi 

živjeti, to nitko ne pita.  

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ovo za umirovljenički standard, ništa nije isplaćeno? 

 

ANITA LEŠIĆ: Nije isplaćeno.  

 

LEO KATIĆ: Ono od Županije je išlo na direktne račune umirovljenika. 
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ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Izgradnja Doma umirovljenika, bilo je predviđeno 20.000 kuna za 

dokumentaciju, potrošeno je 0 kuna, znači što se tiče Doma umirovljenika nije pomaklo. 

Nije se potrošilo. 

 

LEO KATIĆ: Došli smo u fazu ishodovanja građevinske dozvole. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Dobili ste gotovu lokacijsku. 

 

LEO KATIĆ: Koja je stavljena van snage jer u to vrijeme prije 6 godina je prikazan krivi 

parcelacijski elaborat koji je trebao 5 parcela objediniti u jednu. Tada se to utvrdilo i tada je 

za tih 5 parcela izdat novi broj tzv. rezervirani broj u Katastru, kada se to utvrdilo, jer su to 

radili zna se tko i po kom natječaju, onda se izvršio parcelacijski elaborat i prije 3 dana je 

temeljem Zaključka Veronike Fabris, Ured za graditeljstvo, Elaborat usklađen sa Zakonom, 

zaprimljen u Katastru, čim bude ovjeren, mi smo završili postupak da bi V. Fabris temeljem 

dokumenta koji se zove DUUDI, temeljem dokumenta pravni interes i temeljem Z.K. 

izvatka koji 5 parcela objedinjuje u jednu, došli na vrata da ishodimo građevinsku dozvolu.  

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Poticanje poduzetništva, gospodarstva, sredstva Komunalcu, to je 

iz Županije, je li tako i 380.000 za novu smećaru. Razvoj poduzetništva, realizirano 65.000 

kuna, na što se to odnosi. 

 

ANITA LEŠIĆ: Odnosi se na izradu projekata i savjetovanje sa poduzećem koje se bavi sa 

izradom planovima, odnosno se bavi sa projektima za Europsku uniju i EU Fondove i sa 

njima imamo ugovor o pomaganju i realizaciji tih projekata. 

 

LEO KATIĆ: To je godišnji ugovor. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ:  Da li je Općina Lastovo dobila u ovih nekoliko godina koji 

projekt od Europske unije? 

 

LEO KATIĆ: Indirektno? Direktno ne, ovo je prva odluka o 100% financiranju prostornog 

plana. Indirektno da, a da je dobila direktno morala bi svagdje imati logotip Europske unije 

na kojem piše sufinancirali Fondovi EU, a indirektno da. Znači sve ovo što se radi kroz 

ministarstva, fondove, to su sredstva u dijelu EU. Znači sve što radimo je indirektno. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ekologija, ima planirana sredstva za sufinanciranje obnovljivih 

izvora energije i zaštita od pesticida, tu nije ništa potrošeno. 

 

ANITA LEŠIĆ: Ne. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Zanima me nešto, prihodi od nefinancijske imovine, planirani su 

505.000 kuna, a realizirano 236.000 kuna ovdje na strani 1. 

 

ANITA LEŠIĆ: Manje je ostvareno radi ovih naknada za koncesije za pomorsko dobro, pa 

je bilo nešto i zbog odjavljivanja poslovnih prostora i koncesijska odobrenja. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Zašto je tako velika razlika? 
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LEO KATIĆ: Mali broj zainteresiranih, mali broj korisnika i onda je malo prihoda. Inače 

kod nas je to vezano za mjesec, dva ljeti i malo je korisnika. U Hvaru je taj broj sigurno 

puno veći, a mi smo tu gdje jesmo. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Prihodi po posebnim propisima, isto je velika razlika i spominju 

se ostali nespomenuti prihodi od 138.000 planiranih na 18.000 kuna. 

 

ANITA LEŠIĆ: Ovo su prihodi koji se nisu naplatili kao što se planiralo. Od vodnog 

doprinosa, dio od 7% dolazi Općini Lastovo, a to je vezano na legalizaciju, nije se ostvarilo, 

legalizacija ide malo sporo.  

 

LEO KATIĆ: Nama je problem i to je vidljivo u prihodnoj strani, ako nekome omogućimo 

da plaća u ratama,  a omogućimo našim ljudima da im olakšamo, a s druge strane 

pogoršamo situaciju u Proračunu. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Kapitalne pomoći 3.527.000 kuna, to je . . .  

 

ANITA LEŠIĆ: . . . ono što je radio Komunalac, a to je Sozanj i vodovod, to je kapitalni 

prijenos. 

 

ANITA JANČIĆ I LEŠIĆ: Vodovod i smeće se transferira Komunalcu koji ide natječaj. 

 

LEO KATIĆ: Mi smo ugovorna strana, Komunalac ne može biti korisnik sredstava.  

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Na 7.1.1. prihodi od prodaje materijalne imovine, zemljište, 

planirano 460.000 kuna, realizirano 444.000 kuna, razlika 16.000 kuna, što je to? 

 

ANITA LEŠIĆ: Prodaja zemljišta Zaklopatica i Portorus. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Rashodi za usluge u 2014. je bilo ostvareno 188.000 kuna, u ovoj 

je planirano 385.000 kuna,  a realizirano je 221.000 kuna. Zašto je tako velika razlika? 

 

ANITA LEŠIĆ: Ove usluge su rasčlanjene u onoj posebnoj strani Proračuna, znači gdje je 

god konto 32, zbraja se tu. Tu ima od usluga održavanje javne rasvjete do . . .  znači sve što 

smo na rashodnoj strani imali pod 32 je sada tu. Ne mogu reći u kojem je dijelu nastalo 

povećanje u odnosu na lani, trebala bi pogledati. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Da, povećanje je za skoro 200.000 kuna. 

 

ANITA LEŠIĆ: Da. Ne mogu reći napamet. Negdje je u posebno dijelu, a tu nemam 

ostvarenje iz 2014. pa ne mogu usporediti.  

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Tu je i DVD, vatrogastvo, civilna zaštita . . . . 

 

ANITA LEŠIĆ: Na svakoj strani će biti bar dva konta 32, znači u svakoj ovoj glavi ima 

usluga,  bilo da je JUO, bilo da je održavanje komunalne infrastrukture, to konto se stalno 

provlači kroz ovaj posebni dio. Materijalnih rashoda ima u svim dijelovima ovog posebnog 

dijela, zato ne mogu sada reći gdje se to dogodilo.  

 

STJEPAN JURICA: Konto, odnosno račun 6.1.1.2.  porez i prirez na dohodak od 

samostalnih djelatnosti. Vidim jedan lijepi iskorak prema naprijed, pa bi zamolio da mi se 
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kaže da li se ovdje radi o efikasnosti Porezne uprave ili se možda radi o povećanju 

gospodarskih aktivnosti na otoku, što bi me jako veselilo.  

 

ANITA LEŠIĆ: Ja ne mogu reći o kome se radi, jer iz Porezne ne možemo dobiti podatke s 

imenom i prezimenom, nego općenite podatke. U svakom slučaju povećanje je, ja bih rekla 

da se radi i o jednom i o drugom, dakle malo o povećanju gospodarstva, malo o povećanju 

ažurnosti i naplate starih dugova i svaka godina je priča za sebe. Na kraju godine se podnosi 

porezna prijava, govorimo o obrtnicima,  i onoliko koliko su obrtnici prijavili, toliko plate 

na kraju razliku u odnosu na akontaciju što hoće reći da je u 2015. godini porast u odnosu 

na 2014. .Onda se plaćaju i veće akontacije u 2015. 

 

STJEPAN JURICA: Svakako, zadovoljan sam. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, zamjenik predsjednika je utvrdio da je sa pet glasova „za“ i 

dva glasa „suzdržan“  donesen slijedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se Izvršenje Općinskog proračuna za 2015. godinu. 

 

TOČKA 3.1. ODLUKA KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH ULAGANJA ZA 

2016. GODINU 

 

TONĆI ŠARIĆ: Ima li pitanja za ovaj program? 

 

ANITA LEŠIĆ: Samo da kažem, Program je zapravo preslika Proračuna za 2016. godinu, 

iste su brojke, eventualno na kraju dodamo iz čega će se financirati ili tako nešto. Znači ovo 

je dio Proračuna za 2016. godinu.  

 

LEO KATIĆ: Moramo ga donijeti kao zasebni dokument. 

 

TONĆI ŠARIĆ: Čuli ste obrazloženje. 

 

IVAN ČUČEVIĆ: Je li to znači da nešto nije završeno? Pardon, ovo je za 2016. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ovo je plan što će se raditi ovu godinu. 

 

LEO KATIĆ: Ovo je iz Proračuna, ovo je sve izvučeno iz Proračuna, ali se mora donijeti 

kao zasebni dokument. 

 

IVAN ČUČEVIĆ: Jel to znači da će se u šetnice još uložiti 730.000 kuna? 

 

LEO KATIĆ: Ovaj dokument se odnosi na razdoblje od 01.01. do 31.12.2016., a prije smo 

razgovarali o transferima koji su bili u 2016. godini. Znači ova je priča završena, ali to je iz 

tog dokumenta iz Proračuna. Ovdje nije pitanje „da li će se . . .“ – ne, jer je realizirano do 

31.03., ali je sastavni dio dokumenta Proračuna. Samo da bude jasno. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Znači, ovo je ono što ćemo raditi ovu godinu iz Proračuna. Znači 

za odvodnju otpadnih voda će se potrošiti 100.000 kuna  vjerojatno za prostorno plansku 

dokumentaciju. Za PP dokumentaciju za Jurjevu i Kremenu će se potrošiti 150.000 kn, 
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deponije smeća Sozanj, to je stara priča koja već ide nekoliko godina, transfer koji je 

napravljen još za vrijeme prošle vlasti, Trg lastovskog poklada još 220.000 kn . . . 

 

LEO KATIĆ: Radi zapisnika, koje je napravljeno za vrijeme bivše vlasti? 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Priprema je investicija od 10 milijuna kuna u deponij smeća 

Sozanj, koja će se realizirati u roku od 5 godina. 

 

LEO KATIĆ: Kada je donesena ova odluka? 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Naslijedili ste je. 

 

LEO KATIĆ: Znači, potpredsjedniče, ovo nije istina, ja to moram reći radi zapisnika.  

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ:  To je istina. To ste dobili na gotovo, i neka ste.  

 

LEO KATIĆ: Znači, ono što smo mi naslijedili bila je Odluka o izradi prostorno planske 

dokumentacije . . . 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Dobili ste gotovu prostorno plansku dokumentaciju i dobili ste 

gotov Projekt. 

 

LEO KATIĆ: Poradi ne namjenskog trošenja više od 200.000 kuna,  a odluka o investiciji 

je zaključena 2013. godine Odlukom Upravnog odbora Fonda, kada smo na 2014. izmijenili 

štetan ugovor po Općinu, financijski štetan, ne kriminalistički, koji je glasio 60 % Fond, 

40% Općina, a uspjeli smo izmijeniti na 90% Fond, 10% Općina. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Mogu li ja sada nešto reći bez da mi se upada u riječ? 

 

LEO KATIĆ: Ja govorim istinu. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Predsjedniče, mogu li ja u ime Općinskog odbora HDZ-a nešto 

reći? Ja raspravljam o programu što ćemo . . . 

 

TONĆI ŠARIĆ: Možete, ali u vezi ovoga iz točke dnevnog reda. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Mogu li nastaviti da mi se ne upada u riječ? 

 

TONĆI ŠARIĆ: Možete, kratko i jasno. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ovo imamo program kapitalnih infrastrukturnih ulaganja u 2016. 

godini iz našeg Proračuna iz kojega izlazi da će se za odvodnju otpadnih voda, PP 

dokumentaciju Jurjeve izdvojiti 150.000 kuna, da će se za deponij smeća Sozanj, koji je 

stara priča, dobiti od Države 2.850.000 kuna i transferirati Komunalcu, da će se za Trg 

lastovskog poklada dobiti 220.000 kuna, za proširenje Groblja će se uložiti 40.000 kn, da će 

se za kabliranje Gornje luke uložiti 50.000 kn, da će se za izgradnju rive Zaklopatica dobiti 

150.000 kn, to je isto PP dokumentacija, za šetnice će se još uložiti 730.000 kn, za 

izgradnju vodovoda Skrivena Luka koje je isto stara priča, dobiti 500.000 kn, za izgradnju 

stepeništa na građevinskom zemljištu 12.000 kn, za infrastrukturu zone Zaglav  56.000 kn, 

za cestu Gornja Luka, Donja Luka 100.000 kn. Znači, to je sve što ćemo mi ovu godinu 

uložiti. Ulažemo dvije stare investicije, a to su izgradnja vodovoda Skrivena Luka i sanacija 
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smeća Sozanj, što je isto stara priča. To su jedine dvije investicije koje idu, sve ostalo  je 

priprema PP dokumentacije i to ćemo mi cijelu godinu raditi. Eto, to je moja konstatacija. 

 

ANITA LEŠIĆ: Radi se o papirima, ne govorim za sve, ali  . . . 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Većinom je to PP dokumentacija, odnosno radovi male 

vrijednosti. Ako cesta Gornja Luka, Donja Luka, to je 100.000 kn za izgradnju ceste. Da li 

je ta cesta sukladna sa našom Odlukom bajnom, o detaljnom planu uređenja mjesta Lastova 

i da li ima dokumentaciju? 

 

LEO KATIĆ: Gdje to piše? 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Da li ima dokumentaciju i da li je u skladu sa DPU mjesta 

Lastovo. 

 

LEO KATIĆ: Ja, koliko znam ta cesta nije izgrađena. Ovo što se vidi u prostoru, ovo što ti 

nazivaš cestom, to nije cesta . . .  

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ali je ovdje u planu. 

 

LEO KATIĆ: Naravno, želim ti reći, želim ti pomoći cijelo vrijeme. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Dobro. 

 

LEO KATIĆ: Ovo je cesta koja je rađena temeljem Pravilnika o jednostavnim građevinama 

kao pristupna cesta za gradilište, a gradilište se zove Trg lastovskog poklada. Tako se zove 

u papirima Ministarstva. Ovo je plan, znamo kada smo donijeli Proračun, ovo je sve iz 

Proračuna, jer smo se mi tada natjecali za drugu fazu poklada, skraćeno govorim, a u drugoj 

fazi Lastovskog poklada je između ostaloga i uređenje te prometnice. Ja moram reći sa  

zadovoljstvom da smo prije 5 dana prošli sa drugom fazom u Ministarstvu i da ćemo mi na 

jesen raditi drugu fazu Trga, a do tada nam je obveza razriješiti ono što do sada nije 

razriješeno, da bi ta privremena cesta za gradilište danas-sutra postala cesta, jer to nije samo 

cesta, jer bez nje nema ni onog kabliranja, kojega si ti danas spomenula dva puta, jer to 

može proći samo tom cestom. Prema tome ovo što je u prostoru nije cesta, to je privremena 

cesta za gradilište, a da li će i u kojoj fazi biti, to je stvar rješenja dokumentacije, a 

unaprijed ću reći da smo već dobili odluku Ministra o osiguranju sredstava za to. Nećemo 

realizirati dok se ne riješe papiri i dok ne prođe ljeto.  

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ja spominjem DPO mjesta Lastova u kojemu prostor preko 

kojega je izgrađena ta privremena cesta su povijesni vrtovi, kako namjeravate dobiti 

potrebna građevinske dozvole za provođenje komunalne infrastrukture i izgradnje ceste na 

zemljištu koje se zove povijesni vrt. 

 

LEO KATIĆ: Danas ću ponoviti po drugi put da se nerazvrstane ceste rade, ne temeljem 

građevinske dozvole, kako vidim da tebi i Ivanu para uši, nego temeljem Pravilnika o 

jednostavnim građevinama, to je pod jedan. Temeljem tog članka Zakona nema građevinske 

dozvole, nego ima nešto drugo, a to je projekt kojega ovjerava Veronika Fabris i temeljem 

Pravilnika o jednostavnim građevinama daje rješenje o zahvatu u prostoru. Neće ga dati dok 

gospođa Žana Baća ne da suglasnost, a ona je upoznata i fotodokumentacijom i tekstom o 

stanju u prostoru, dođe i napravi stanje Trga i da li je napravljen sukladno tom Pravilniku i 
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da bi dala suglasnost na to i ako ne da suglasnost na to, a upoznata je sa tim, neće se ta cesta 

uređivati. 

 

TONČI GRGUREVIĆ: Izgradnja stepenica na građevinskom zemljištu, gdje? 

 

LEO KATIĆ: Otvorili smo mogućnost da ljudima koji graniče sa susjedima, davanjem 

građevinskog materijala pomognemo rješavanjem njihovih i naših problema. Mi smo do 

danas realizirali samo jedan takav zahvat prošle godine, na Pasaduru gdje smo spojili gornju 

i donju cestu između kuća Marin Katić Puškar i Madiraca. Imamo i otvoreni zahtjev Mata 

Barbića na Pasaduru, ali susjeda nema. To rade ljudi, mi dajemo materijal, jer nas to košta 

manje, a ljudi organiziraju i  rade posao, a temeljem skice stepeništa koju mi kao Općina 

Lastovo postavljamo dvije vrste cijevi da danas sutra kada treba nešto raditi ne treba rušiti. 

To znači stepenište na građevinskom zemljištu, a sve naravno temeljem Prostornog plana. 

 

TONČI GRGUREVIĆ: A gdje je prostor uzurpiran, što s tim? 

 

LEO KATIĆ: Skida se. Znači to moramo razbit. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, zamjenik predsjednika je utvrdio da je sa pet glasova „za“ i 

dva glasa „protiv“ donesena slijedeća 

 

O d l u k a 

 

Donosi se Odluka kapitalnih infrastrukturnih ulaganja  i održavanja komunalne 

infrastrukture Općine Lastovo za 2016. godinu. 

 

 

TOČKA 4. ODLUKA O LISTI KAPITALNIH PROJEKATA OPĆINE LASTOVO 

 

LEO KATIĆ: Gospodo, prvi Sporazum između Općine Lastovo i Ministarstva zaključen 

2008. godine, drugi 2010. s potpisom Mira Maričevića, radilo se o tome da su načelnici 

okvirno potpisivali sporazume sa Ministarstvom  o projektima. Sada se traži odluka Vijeća. 

U odlukama o listi kapitalnih projekata se radi što okvirno može ući u sporazum a ne 

opisuje se konkretno, npr. ceste, ni dionice ceste što je nekada pisano, a to se sjećaju oni 

koji su tada bili u Vijeću, a ako ne mogu vam pokazati takvu Odluku koja nije više na snazi. 

Bez ove Odluke ne može se potpisivati novi Sporazum jer je ministar odlučio da se potpise 

novi sporazum. Ovo ne znači ni kada će se ovo dogoditi, ni vremenski termini, ali ovo znači 

to da ako ovdje ne bude pisalo o namjerama, Općina Lastovo neće moći ući u kandidiranje 

tj. realizaciju sredstava. Mi smo na taj način predložili nešto, a što nam sutra ne bi zavezalo 

ruke. Ono što tada nismo znali, a znali smo danas govori o izradi Prostorno planske 

dokumentacije, jer smo danas dobili 100% učešće Fonda i briše se izrada Prostorno planske 

dokumentacije Općine Lastovo, jer se rješava na drugi način u 100% - tnom iznosu. To je 

jedina promjena, jer je danas došla Odluka. Ovakvu smo odluku predložili, predlažem 

Vijeću da je donese da je dostavimo Ministarstvu, jer se ona čeka da bi se ugradilo u 

jednom članku Sporazuma koji govori o zahvatima. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ovo je toliko općenito da ovo može biti prepisano iz članka 

Zakona što radi lokalna samouprava: izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, vodoopskrba, ni 

tko ni što ni gdje ni kada . . . 
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TONĆI ŠARIĆ: Prekidam raspravu, čuli smo malo prije obrazloženje zašto nije ciljano i 

zašto je sve uopćeno. O tome nećemo. Ima li što drugo? 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Imam -  ulaganje u zdravstvenu zaštitu, kada možemo pisati 

svašta. 

 

LEO KATIĆ: Je li lokalna samouprava ulaže u zdravstvenu zaštitu Anita? Da li Općine 

ovog nivoa broja stanovnika, znaš o čemu govorim, sufinanciraju zdravstvenu zaštitu? 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Da, ako imaju novaca. 

 

LEO KATIĆ: Čiji su to novci Anita? 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ministarstva. 

 

LEO KATIĆ: Ovo je sporazum Ministarstva regionalnog razvoja. Ukoliko to Ministarstvo, 

odnosno ukoliko zdravstvenu zaštitu za otoke financira netko drugi, tvoj prijedlog neće biti 

ugrađen u Sporazum. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Decentralizirana sredstva dolaze i iz općina i iz županija, prema 

tome   . . . 

 

LEO KATIĆ: Nije točno, decentralizirana sredstva dolaze iz ministarstva i Državnog 

proračuna na nadležne županije koje transferiraju  za zdravstvo i osnovno obrazovanje 

korisnicima. Ovo ne govorim da sam protiv, nego govorim da li je to utemeljeno u Zakonu, 

a prihvaćam tvoj prijedlog, ali neće se realizirati ukoliko je protivno ovoga. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Sve u redu. Ja povlačim svoj prijedlog. 

 

TONĆI ŠARIĆ: Stavljam na glasanje Odluku o listi kapitalnih projekata sa brisanjem 

stavke Izrada prostorno planske dokumentacije Općine Lastovo. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, zamjenik predsjednika je utvrdio da je sa pet glasova „za“ i 

dva glasa „protiv“ donesena slijedeća 

 

O d l u k a  

 

Donosi se Odluka o listi kapitalnih projekata Općine Lastovo. 

 

 

TOČKA 5. IZVJEŠĆE O PRODAJI NEKRETNINA 
 

TONĆI ŠARIĆ: Imamo izvješće o prodaji nekretnina za razdoblje od 2013. do travnja 

2016. Vijećnik je dao komentar da smo prodali 10-tak nekretnina. Ovdje smo dobili 

izvješće gdje je prodano četiri nekretnine. Ima li komentara. Moj je komentar da šteta da 

nismo više. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Kolike su trenutne tržišna cijene nekretnina, zemljišta u Općini 

Lastovo i da li su se ove prodaje izvršile prema trenutno stanju na tržištu nekretnina.  
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LEO KATIĆ: Cijene su na otoku Lastovu nikad manje, a nijedna nekretnina nije prodana 

ispod procijenjene vrijednosti.  

 

Izvješće o prodaji nekretnina vijećnici su primili na znanje. 

 

TOČKA 6. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU 

OPĆINE LASTOVO ZA 2016. GODINU 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Pri kraju ove stranice ima naknada za koncesije na pomorskom 

dobru na području Općine Lastovo koje pripadaju Općini Lastovo. Da li Općina Lastovo 

ima ovlast davanja koncesija ili samo koncesijskih odobrenja, odnosno kada se kaže 

koncesija, na što se točno misli? 

 

LEO KATIĆ: Tu piše na što se misli. Piše u točci 2. gdje je navedeno što se misli raditi, u 

točci 3. su navedena sredstva i u točci iza toga piše koje se mogu obavljati u akvatoriju. 

Pitanje je što se sve može raditi na pomorskom dobru, je li tako? 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: konkretno pitanje je da li Općina može dati koncesiju ili 

koncesijsko odobrenje. 

 

LEO KATIĆ: Koncesijsko odobrenje je vezano za Povjerenstvo koje je Vijeće osnovalo u 

kojemu je predstavnik Vijeća, Kapetanije i Upravnog odjela za pomorstvo Županije. 

 

ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: U redu, shvatila sam.  

 

 

TONĆI ŠARIĆ: Plan stavljam na glasovanje. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, zamjenik predsjednika je utvrdio da je sa pet glasova „za“ i 

dva glasa „suzdržan“ donesen slijedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Usvaja se Plan  upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lastovo za 2016. 

godinu. 

 

 

TOČKA 7. ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA 

 

LEO KATIĆ: Htio bih vam samo reći da, kao što znate, poduzeće Komunalac obavlja 

linijski prijevoz putnika za područje Općine Lastovo za što je potrebna koncesija i mi danas 

trebali donijeti odluku kojom dajemo koncesiju za linijski prijevoz putnika. Koncesija se 

daje na pet godina. 

 

 

Nakon kraće rasprave, zamjenik predsjednika je utvrdio da je sa pet glasova „za“ i dva glasa 

„suzdržan“ donesena slijedeća 

 

 

 

 



 18 

 

O D L U K A  

 

Dodjeljuje se koncesija za obavljanje linijskog prijevoza putnika na području Općine 

Lastovo „Komunalcu“ d.o.o. Lastovo, na rok od 5 godina, uz naknadu u iznosu od 1% 

ukupnog prihoda ostvarenog prijevozom putnika. 

 

 

TOČKA 8. UGOVOR O ISPORUCI VODNIH USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE – 

SUGLASNOST (NPKLM VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.) 

 

TOČKA 8.1. OČITOVANJE NA IZMJENE I DOPUNE DRUŠTVENOG UGOVORA 

NPKLM VODOVOD KORČULA 

 

LEO KATIĆ: U uvodu sam rekao što mislim o ovome, a odnosi se na Društveni ugovor i 

povećanje postotka u temeljnom kapitalu Društva i broj članova Odbora. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, zamjenik predsjednika je utvrdio da je sa pet glasova „za“ i 

dva glasa „suzdržan“ donesen slijedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Ne prihvaća se prijedlog izmjena i dopuna društvenog ugovora NPKLM vodovoda d.o.o., 

članak 3., članak 4. i članak 5. (Članak 48. Društvenog ugovora). 

U članku 3. Nacrta Društvenog ugovora traži se izmjena, na način da se članu Društva, 

Općini Lastovo poveća vrijednost učešća u temeljnom kapitalu iz razloga što se u stavku 1 

(jedan) utvrđuje vrijednost postojećeg društvenog kapitala na dan 31.12.1994. godine, a do 

danas su uložena znatna sredstva na području otoka Lastova, člana Društva Općine Lastovo. 

U članku 4. povećati omjer Općine Lastovo prema temeljnom kapitalu Društva (sadašnjih 

8% na više). 

U članku 5. (Članak 48. Društvenog ugovora) izmijeniti na način da Nadzorni odbor koji 

broji 5 članova, poveća na način da Nadzorni odbor ima 7 članova, od čega Općini Lastovo, 

kao član Društva ima jednog člana Nadzornog odbora. 

 

 

TOČKA 9. ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA ZA SUSTAV 

CIVILNE ZAŠTITE 

 

LEO KATIĆ: Temeljem promjene Zakona, znači prije je ovu Odluku donosio načelnik, 

sada na prijedlog načelnika donosi Općinsko vijeće, pa bi danas trebali donijeti tu Odluku. 

 

Nakon kraće rasprave i obavljenog glasovanja, zamjenik predsjednika je utvrdio da je sa pet 

glasova „za“ i dva glasa „suzdržan“ donesena slijedeća 

 

O D L U K A  

 

Donosi se Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini 

Lastovo. 
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TOČKA 10. ODLUKA O OSNIVANJU POSTROJBE CZ OPĆE NAMJENE 

 

LEO KATIĆ: Kao što sam rekao za prethodnu točku, temeljem promjene Zakona ovu 

Odluku više ne donosi načelnik nego na prijedlog načelnika donosi Općinsko vijeće. 

 

Nakon kraće rasprave i obavljenog glasovanja, zamjenik predsjednika je utvrdio da je pet 

glasova „za“ i dva glasa „suzdržan“ donesena slijedeća 

 

O D L U K A 

 

Donosi se Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo. 

 

 

 

 

 TOČKA 11. PISMA NAMJERE O ULAGANJIMA U NEKRETNINU (URED TZ, 

JAVNI WC, POSLOVNI PROSTOR)  

(nema tonskog zapisa) 

 

Po ovoj točci dnevnog reda donesen je slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Zatražit će se očitovanje Skupštine Turističke zajednice. 

 

 

 

Dovršeno u 20.30 sati. 

 

Prema tonskom zapisu                                                                       Potpredsjednik 

zapisnik napisala                                                                              Općinskog vijeća 

 

Gordana Šutić                                                                                        Tonći Šarić 

 

 

 

 

 

 


