
Z A P I S N I K 
 

sa 34. svečane sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO održane dana 26. rujna 

2016. godine u dvorani Doma kulture s početkom u 9:00 sati. 

 

 

NAZOČNI : Vijećnici Općinskog vijeća i građani Općine Lastovo. 

 

OSTALI NAZOČNI: Zamjenik Župana Davorko Obuljen, monsinjor Mate Uzinić i načelnik 

Općine Lastovo Leo Katić, pročelnica JUO Ivana Marčeta Frlan i klapa Fumari.  

Voditeljica programa: Jelena Šutić. 

 

 

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: Dobar vam dan, otvaram svečanu 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Lastovo. 

 

Državna himna u interpretaciji klape Fumari. 

 

Voditeljica programa Jelena Šutić je pozdravila sve nazočne: građanke i građane 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 Tonća Šarića da otvori 

svečanu sjednicu.  

 

TONĆI ŠARIĆ: Drage Lastovke, dragi Lastovci, 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 nebeskih zaštitnika sv. Mučenika Kuzme i 

Damjana. 

Čast mi je pozdraviti biskupa msgr. Matu Uzinića, Davorka Obuljena zamjenika župana i 

načelnika  Lea Katića. 

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 biskupa msgr. Matu Uzinića i 

zamjenika župana Davorka Obuljena, a sada ću pozdravita i dr. Antuna Juricu, nositelja 

nagrade za životno djelo 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. 

 

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

Općina Lastovo iznijet ću vrlo kratko. 

Nelikvidnost Općinskog proračuna tj. manjak prihoda  generira  svakodnevne probleme u 

financiranju i plaćanju Općine Lastovo. Sama realizacija gospodarskih projekata može 

povećati prihodnu stranu Proračuna i zato nam je najvažniji cilj da se to dogodi čim prije. 

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

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

 

Općina Lastovo i Vodovod i odvodnja Lastovo, su u Program Hrvatskih voda za 2016. 

godinu, za vodoopskrbu Skrivene Luke. Još prošle godine su započeli radovi koji su na kraju, 

izvršeno je  polaganje cjelokupnog cjevovoda, te se vrši njegovo ispitivanje. Cilj nam je ući u 

Program za 2017. godinu sa obnovom sustava u Zaklopatici i Pasaduru. 

 

Nakon postupka Javne nabave realizirana je investicija deponija Sozanj, u iznosu od 5,5 

milijuna kuna, 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.  

 

Realiziran je projekat Trga Lastovskog poklada I. Faza. Zaključen je Ugovor sa 

Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje Trga II. faze po bagatelnoj 

nabavi, a planiran je početak radova listopad ove godine.  

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

ustupili zemljište za realizaciju navedenog projekta. 

 

Završili smo program Šetnica Lastovo, a koji se odnose na šetnicu Barje, Korita i Borova. 

 

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, za što 

će biti objavljen javni poziv zainteresiranima. I ovdje se moram zahvaliti Lastovcima i Crkvi 

za ustupljeno zemljištu, bez kojih, zapravo, bi bilo teško realizirati tu investiciju.  

 

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. 

 



 3 

Realizirali smo projekt sustav javnih bicikala na otoku Lastovu, u mjestu Lastovu i naselju 

Ubli, te time proširili turističku ponudu našeg otoka 

  

Državni ured za upravljanje državnom imovinom je objavio javni poziv za ulaganje u T1 

zoni Jurjeva i nautički centar Kremena, te će po obnovljenom postupku biti raspisan javni 

natječaj, te očekujemo kvalitetno ulaganje u turističkoj zoni.  

 

Objavljen je javni poziv za ulaganje u cjelokupni prostor sv. Mihovila. 

 

Na natječaj Ministarstva kulture prijavljena je kompletna revitalizacija djela naselja Ubli koja 

uključuje arheološko nalazište. Odobrena su sredstva za arheološko istraživanje. 

 

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 

crkvica sv. Augustina, kojeg ćemo raditi temeljem sporazuma sa fizičkim osobama i sv. 

Antuna kojega ćemo realizirati temeljem sporazuma sa Crkvom. 

 

Na natječaj Ministarstva prijavljena je sanacija uređenje ex zona u Ublima. 

 

Nastavit ćemo sa realizacijom socijalnog programa. 

Pripremamo natječajnu  dokumentaciju za sanaciju i rekonstrukciju vatrogasnog doma. 

Priprema se dokumentacija za uređenje plaža, 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, a natjecali smo se i za Program šumske 

infrastrukture. 

 

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, kojega još jednom pozdravljam,  prepoznao u ovoj vlasti Općine dobre 

partnere za realizaciju obnove i stavljanje u javnu funkciju, te je zaključen Ugovor o 

darovanju nekretnine.  

Tijekom ovogodišnje sezone više od 1000 ljudi je posjetilo prostor Palaca i sv. Ivana. Od 

Ministarstva kulture odobrena je izrada konzervatorskih osnova, te će se objaviti bagatelna 

nabava.  

 

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 

 

TONĆI ŠARIĆ: Molim biskupa monsinjora Matu Uzinića za nekoliko riječi. 

 

Msgr. MATO UZINIĆ: Eto, drago mi je da sam među vama, poštovani načelniče, poštovani 

potpredsjedniče Općinskog vijeća, gospodine dožupane, dragi Lastovci, Lastovke, drago mi je 

da sam među vama, čestitam vam svetkovinu vaših zaštitnika sv. Kuzmu i Damjana i Dan 

općine Lastovo, a želio bih da od svetih zaštitnika ne očekujemo samo zagovor, nego da se svi 

zajedno ogledamo u njihovom primjeru koji je posebno značajan u godini milosrđa, jer oni su 

ne samo mučenici, nego ljudi koji su živjeli milosrđe. Ali to milosrđe koje su oni živjeli nije 

bilo kakvo milosrđe, milosrđe prema nekim nepoznatima i izvan onoga što oni jesu bili, nego 

to je milosrđe koje su oni živjeli milosrđe življenja vlastitog poziva u služenju općem dobru, 

služenju drugima. Na žalost zbog toga su platili životom, ali svejedno nisu od toga odustali. 

Tako da ja želim svima nama da po uzoru na njih, budemo na taj način milosrdni, da svatko 

od nas sebe i svoje sposobnosti, ono što jest, one darove koje ima, stavi u službu općem 

dobru, u službu bližnjima. S tom željom još jednom svima čestitam, Bog vas blagoslovio. 

 

TONĆI ŠARIĆ: Zamolio bih zamjenika Župana da nam se obrati. 

 

DAVORKO OBULJEN, zamjenik Župana:  Poštovani potpredsjedniče Općinskog vijeća, 

poštovani Načelniče, poštovani oče biskupe, zaposlenici Općine Lastovo, Lastovke i Lastovci, 

ja vas sve srdačno pozdravljam u ime Županije, te u svoje osobno ime, čestitao bih vam Dan 

vaše Općine i dan vaših nebeskih zaštitnika  sv. Kuzme i Damjana. Zahvalio bih se posebno 

Načelniku i potpredsjedniku Općinskog vijeća i zaposlenicima na ovim svim uspješno 

odrađenim projektima, te bih želio da one koje ste najavili budu jednako tako uspješni. 

Županija što preko svojih Upravnih odjela, što preko raznih agencija sudjeluje na Lastovu 

iako smo zemljopisno jako udaljeni, ja sam imao dosta prilike surađivati sa načelnikom i 

nadam se da će se ta suradnja nastaviti i u budućnosti. Da je život na otoku sve samo ne 

jednostavan i lagan, to najbolje vi znate, ali, evo najavljene su izmjene Zakona o otocima, 

koje sigurno neće napraviti ovdje život idiličnim, ali će zasigurno u tome pripomoći da život 

na otoku bude puno jednostavniji i lakši. Evo, još jednom se pridružujem čestitkama i željama 

i čestitam vam blagdan vaših nebeskih zaštitnika i  Dan općine i želim puno uspjeha u 

budućnosti. Hvala. 

 

 

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

zahvalu čestitarima. 

Molim da velikim pljeskom pozdravimo klapu Fumari koja nastupa pod stručnim vodstvom 

maestra Janesa Vlašića. 

 

JELENA ŠUTIĆ: Temeljem javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih 

priznanja Općine Lastovo, Odbor za dodjelu javnih priznanja je donio Odluku da će se javna 

priznanja ove godine povodom Dana Općine Lastovo, dodijeliti: 

Gospođi Martini Bašić Ivčević za osnivanje Judo škole na otoku Lastovu, zalaganje u radu 

s djecom svih uzrasta, za postizanje izvanrednih rezultata na domaćim i međunarodnim 

natjecanjima. 

      

Gospođa Martina Bašić Ivčević prima priznanje. 
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JELENA ŠUTIĆ: Općina Lastovo dodjeljuje javno priznanje Gospodinu Gianpietru del 

Piero za istinsku zahvalnost u ime cijele lastovske zajednice za njegov čin ljubavi i 

poštovanja prema otoku Lastovu kojem je poklonio izniman dar, predivno zdanje 

Kneževog dvora -  Palaca. 

     Gospodin Gianpietro del Piero prima priznanje. 

      Ivana Marčeta Frlan prevodi tekst priznanja na talijanski jezik.     

 

 

JELENA ŠUTIĆ: Molim da velikim pljeskom pozdravite gospodina Ivana Čihoratića 

kojemu Općina Lastovo dodjeljuje priznanje  za zalaganje i marljiv rad na svim poljima 

društvenog života našeg otoka. Dugogodišnjim bavljenjem aktivnostima vezanim za 

lastovski poklad i folklor, očuvanjem tradicije sviranja lire, njegovanjem  tradicionalne 

gradnje lastovskih fumara, dao je izniman doprinos lastovskoj kulturnoj baštini.  

      Gospodin Ivan Čihoratić prima priznanje. 

 

 

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

Općinskog vijeća gospodina Tonća Šarića da preuzme riječ. 

 
TONČI ŠARIĆ: Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, najljepše vam se zahvaljujem 

što ste svojim prisustvom uveličali svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lastovo. 

Svima onima koji nose ime Kuzme i Damjana želim sretan i blagoslovljen imendan. 

Dobitnicima Nagrade Lastova koji su svojim radom i djelima doprinijeli da naša mala 

zajednica postane bogatija u kulturnom, povijesnom i sportskom svijetu, zahvaljujemo na 

uloženom trudu, a našim malim sportašima želim puno uspjeha na daljnjim takmičenjima. Još 

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

župnog blagdana naših nebeskih zaštitnika svetog Kuzme i Damjana. 

Ovime zaključujem svečanu sjednicu i želim vam ugodan nastavak dana u ozračju blagdana 

svetih mučenika Kuzme i Damjana, zaštitnika naše Župe, hvala.  

 

Klapa Fumari je otpjevala još jednu pjesmu. 

 

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

sjednici. Zahvaljujem se monsinjoru Mati Uziniću, zamjeniku Župana Davorku Obuljenu i 

klapi Fumari, te vas pozivam da nam se pridružite na služenju svečane svete mise. Do novog 

susreta hvala i doviđenja. 

 

 

 

Dovršeno u 09.55 sati. 

 

                                                                                               ZAMJENIK  PREDSJEDNIKA 

Zapisnik napisala 

 

Gordana Šutić                                                                                      Tonći Šarić                                                                                         

 


