
  

ZAPISNIK 

sa 37. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO, održane 14. ožujka 2017. 

godine, s početkom u 19.00 sati u uredu općinskog načelnika. 

NAZOČNI  vijećnici:,  Tonći Šarić, Margaret Hropić, Tonči Grgurević, Ivan Ivelja,  

Annette Mufić Trojković.  

ODSUTNI: Ivan Čučević, Ljubo Jurica, Anita Jančić Lešić i Stjepan Jurica  

OSTALI NAZOČNI: Leo Katić, načelnik, Korana Zavadlav, pročelnica u JUO, Zdenko 

Barbić.  

LEO KATIĆ: Želio bih prije samog početka nešto reći na sjednici Vijeća, a to je da je 09. 

siječnja 2017. godine Ivana Marčeta Frlan, tadašnja pročelnica podnijela zahtjev za prekid 

sporazumnog radnog odnosa, da je 27. siječnja raspisan natječaj u Narodnim novinama, da 

je 17. veljače 2017.  potpisan Sporazum o prestanku radnog odnosa sa Ivanom i da je 

temeljem natječaja kojega sam maloprije citirao, na mjesto pročelnika imenovana Korana 

Zavadlav. Sada ću iskoristiti priliku i zahvaliti Ivani za ono vrijeme dok je bila pročelnica 

za rad kojeg je imala i zaželjeti Korani uspješan rad  koji nas čeka i ovu Općinu i čini mi se 

sve teži i teži, ali ne sumnjam da to neće moći uz iskustvo koje Korana ima dok je bila u 

Parku prirode. Još jedanput čestitam Korani i zahvaljujem Ivani. 

Potpredsjednik Tonči Šarić je otvorio sjednicu, pozdravio nazočne, utvrdio da je na sjednici 

nazočno pet vijećnika i da Vijeće može pravovaljano odlučivati pa je predložio sljedeći  

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 36.  sjednice  OVL, 

2. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lastovo za 2017. 

godinu, 

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo, 

4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo za 2017. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 

5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Lastovo za 2017. godinu, 

6. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini 

Lastovo, 

7. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo, 

8. Zaključak o usvajanju UPU Jurjeva Luka (po dobivanju pozitivnog mišljenja 

Županijskog zavoda za prostorno uređenje), 

9. Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima, 

10. Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Lastovo unutar 

mjere 7.4.1. 

      - 10.1. DVD, 

      - 10.2. Udruga Dobre Dobričević, 

11. Zaključak o izradi Plana gospodarenja otpadom, 

12. Zahtjevi građana, 
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13. Vijećnička pitanja. 

 

LEO KATIĆ: Potpredsjedniče, vezano za točku 8. Dnevnog reda, radi se o zaključku o 

usvajanju Urbanističkog plana Jurjeve luke i luke nautičkog turizma, dobili ste na stol 

posebno mišljenje Županijskog zavoda za prostorno uređenje na tu dokumentaciju. Ono 

što smo se mi nadali da će od petka stići, a to je Suglasnost i Ministarstva, a nije stiglo, 

ja predlažem Općinskom vijeću da izuzmemo ovu točku 8 pa će biti prva točka slijedeće 

sjednice Općinskog vijeća i odmah ću reći da ćemo imati još jednu sjednicu, pa vas 

pozivam da se odazovete, a prije raspuštanja ovog saziva Općinskog vijeća s obzirom da 

smo u izbornoj godini. Toliko imam reći za ovaj dio. 

Iskoristio bih priliku da u ovoj točci 8,  a s obzirom na određenu problematiku, ako 

prihvaćate, koja je vezana za neke nekretnine i na događaje koji se događaju na Lastovu, 

priče i komentare, ja predlažem da u točci 8 dam izvješće o nekim nekretninama vezane 

za Općinu Lastovo, pa bih ja tu točku nazvao Izvješće o rješavanju nekretnina. Mislim 

da bi to moglo biti važno. Znači umjesto točke 8 da bude ovo Izvješće, jer mi to nije ni 

za točku Zahtjevi građana, a ni za točku Vijećnička pitanja. Znači kao nova točka. 

 

TONČI ŠARIĆ:  Dakle, ja bih predložio Dnevni red sa izmjenama, znači umjesto 

postojeće točke 8, bila bi točka Izvješće o nekretninama. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno usvojen 

slijedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 36.  sjednice  OVL, 

2. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lastovo za 2017. 

godinu, 

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo, 

4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo za 2017. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 

5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Lastovo za 2017. godinu, 

6. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini 

Lastovo, 

7. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo, 

8. Izvješće načelnika o nekretninama, 

9. Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima, 

10. Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Lastovo unutar 

mjere 7.4.1. 

      - 10.1. DVD, 

      - 10.2. Udruga Dobre Dobričević, 

11. Zaključak o izradi Plana gospodarenja otpadom, 

12. Zahtjevi građana, 

13. Vijećnička pitanja. 

 

RAD PO USVOJENOM DNEVNOM REDU 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 36. SJEDNICE OVL 
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TONĆI ŠARIĆ: Idemo sada na prvu točku Dnevnog reda, a to je usvajanje zapisnika sa 

36. sjednice OVL. Zapisnik ste dobili, ima li primjedbi? 

 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je sa četiri glasa „za“ i 

jednim glasom „suzdržan“ u s v o j e n   zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća. 

 

TOČKA 2. GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD 

POŽARA OPĆINE LASTOVO ZA 2017. GODINU 

 

TONČI ŠARIĆ: Dobili ste Plan u materijalima, idemo li odmah na glasanje ili imate 

pitanja? Otvaram raspravu. 

 

LEO KATIĆ: Plan je istovjetan prošlogodišnjem, izvršene su izmjene i dopune s 

obzirom na  izmjenu Zakona, to je dokument kojega smo dužni svake godine donositi i 

osim što su u njemu ugrađene nove odredbe vezane za Pravilnik o uvjetima vatrogasnog 

pristupa i ostalo, mislim da je dokument koji je kvalitetno napravljen  i da se može 

sprovoditi. 

 

TONČI GRGUREVIĆ: Ovdje piše da su vlasnici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta 

koje graniči sa šumama dužni su čistiti od vegetacije rubni pojas širine 1 metar. Ovo što 

sam pročitao, to je i moj komentar, tako da . . . .  

 

LEO KATIĆ: Znači možemo samo mijenjati metar, ne možemo ukinuti.  

 

TONČI GRGUREVIĆ: Znam, to mora biti. Kada sam bio djelatnik Hrvatski šuma, 

prošao sam po Korčuli, nisam to nikada nigdje vidio. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno donesen  

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Lastovo za 2017. 

godinu (u privitku) 

 

TOČKA 3. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE LASTOVO 

 

LEO KATIĆ: Na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite, svake godine Općinsko 

vijeće tijelo donosi analizu stanja sustava civilne zaštite. Na sreću Općine Lastovo nije 

bilo nekih nepogoda. Analiza je za 2016. godinu i mora se donijeti, a i zato što je to 

potrebno za dokument u slijedećoj točci, a to je Godišnji plan za 2017. godinu.  

 

TONĆI ŠARIĆ: Ima li pitanja? 

 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno usvojena  

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo (u privitku) 

 

 

TOČKA 4. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE LASTOVO S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA 

TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 
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LEO KATIĆ: Financijski učinci vezani su za Proračun i Projekciju Proračuna za 2018. i 

2019. godinu i podatke koje imamo na drugoj stranici su zapravo prepisani iz našeg 

financijskog dokumenta, a to je Proračun Općine Lastovo, a ovo planirano je iz 

Projekcije Proračuna kada smo donosili sam Proračun i on govori o tome što će se 

učiniti u tom sustavu u 2017. godini. 

 

IVAN IVELJA: Što to znači povjerenici i zamjenici civilne zaštite 2.000,00 kuna. 

 

LEO KATIĆ: Znači radi se o naknadama, a radi se u slučaju nepogode, ljudi koji vode 

taj sustav imaju pravo na naknadu, to su planirana sredstva ukoliko bi došlo do nečega. 

Imaju pravo na naknadu radi odgovornosti. Tu se radi o zaštiti ljudi i dobara, to su 

planirana sredstva ukoliko bi došlo do nečega. Lastovci do sada nisu uzimali, ali mi ih 

moramo imati prikazano.  

 

ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Mislim da bi trebalo uzeti u obzir stručno 

osposobljavanje, znači edukacija tih ljudi, u 2018. i 2019. godini. 

 

LEO KATIĆ: Mi smo i prošle godine imali na Lastovu tu vrstu edukacije koja nas nije 

ništa koštala, znači 112 Područni ured. To je bilo ljeti kada se je koristila ona linija iz 

Dubrovnika, ljudi bi došli u 12 i otišli u 14 sati. Mislim da je to nedovoljno, al to je 

minimalno, zapravo bi ljude trebalo puno više educirati, ali i opremati. Nije ovdje samo 

u pitanju edukacija, jer kada nastane panika svi trčimo. Ovdje je u pitanju i opremanje 

cijelog sustava.  

 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je sa četiri glasa „za“ i 

jednim glasom „suzdržan“  donesen  

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo za 2017. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u privitku) 

 

TOČKA 5. SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO ZA 2017. GODINU 

 

LEO KATIĆ: Ovo što smo sada govorili je ugrađeno u ove smjernice, znači jedan od 

dokumenata koji moraju biti doneseni i on je na taj način prikazao ovaj sustav civilne 

zaštite i uključio vatrogastvo, pa čak i sustav skloništa. Na žalost još jedan od 

dokumenata koji na papiru izgleda izvrsno, ali u životu je zapravo na vrlo labavim 

nogama i tu sam iskren do kraja. Zapravo što znači sustav? Sustav znači da vi danas 

možete potezom telefona ili mobitela aktivirati ljude sa opremom. Znači, ovo su 

smjernice koje govore na koji način bi to trebalo sve činiti. 

 

TONČI GRGUREVIĆ: U Vatrogastvu, potrebno je imati financijski plan, na koga se 

odnosi, tko treba ispred DVD-a ga izraditi? 

 

LEO KATIĆ: Radi ga Općina zajedno sa DVD-om. Zato i piše ovdje na početku iz 

Proračuna Općine Lastovo, kao i do sada u okviru zakonske obveze i u taj financijski 

plan su uključena sredstva Hrvatskih šuma i sredstva Županijske vatrogasne zajednice. 

Zato se on tako zove. Znači to je plan koji udružuje sredstva i drugih.  
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ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Ponovno bih napomenula da bude više edukacije i 

neke vježbe koja skuplja sve te udruge, da se zna točno tko što kad čini u slučaju ne daj 

Bože nečega. 

 

LEO KATIĆ: Ovo što govori Annette, normalno da bez toga nema ništa. Mislim da 

nakon što donesemo ove dokumente, da se sazove koordinacija Stožera u kojem su 

predstavnici određenih institucija, uz ove pravne osobe i da se barem osnovni parametri 

naprave u smislu što i na koji način bi se pristupilo u slučaju potrebe ili nepogode, da ne 

bude samo na papiru nego da se ljudi skupe i pokušaju izdogovarati što tko može i na taj 

način izorganizirati. To je potrebno i obvezujem se da to učinimo inače ćemo samo 

donositi dokumente a nećemo imati nikakav efekt.  

 

TONČI GRGUREVIĆ: Je li se možda razmišljalo da se sa GSS napravi simulativna 

vježba civilne zaštite. Gledajući po medijima, ima toga, ljudi to rade. Prema tome, ja to 

još nisam doživio na Lastovu.  

 

LEO KATIĆ: To je još bolja ideja, jer bi nam ljudi pokazali što i kako.  

 

TONČI GRGUREVIĆ: Oni moraju odraditi kroz godinu nekoliko vježbi simulativnih 

zajedno za interventnom vatrogasnom postrojbom koja bi bila smještena na Lastovu. 

Onda bi, po meni, i civilna zaštita trebala upriličiti jednu takvu vježbu, gdje su 

adekvatno obučeni i to sve. 

 

LEO KATIĆ: Ja predlažem da pod 1. donesemo ovaj zaključak, a pod 2. da obvežemo 

načelnika da dogovori sa HGSS takve aktivnosti i svim nositeljima iz sustava civilne 

zaštite organizira edukacija i vježba vezana za civilnu zaštitu. 

 

MARGARET HROPIĆ: Neka bude jedanput godišnje i da to bude normalno. 

 

TONČI GRGUREVIĆ: Eto ga, još bolji prijedlog. 

 

LEO KATIĆ: Ako ćemo ići na tragu što je rekla Margaret, onda ja odustajem od 

prijedloga i u točci 6. treba dodati još jedan stavak, znači na zadnjoj stranici, da će se 

jednom godišnje u suradnji sa HGSS i nositeljima iz sustava civilne zaštite organizirati 

najmanje jedna edukacijska i pokazna vježba.  

 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da su jednoglasno donesene 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Lastovo za 2017. godinu (u privitku) 

 

s tim da se u točci 6. Edukacija stanovništva doda novi stavak koji glasi: jednom 

godišnje  u suradnji sa HGSS-om organizirati edukativnu pokaznu vježbu s nositeljima 

civilne zaštite.  

 

TOČKA 6. ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA 

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE U OPĆINI LASTOVO 

 

LEO KATIĆ: Znači, sve pravne osobe su prihvatile i tu nemam što dodati. 
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Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno donesena 

slijedeća 

O d l u k a 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Lastovo 

(u privitku) 

 

Na sjednicu je došao i vijećnik Stjepan Jurica. 

 

TOČKA 7. ODLUKA O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE 

NAMJENE OPĆINE LASTOVO 

 

LEO KATIĆ: Civilni sustav mora imati svoju postrojbu i to je odluka o osnivanju 

postrojbe. Temeljem ove Odluke se imenuje postrojba. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno donesena 

slijedeća 

 

O d l u k a 

o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Lastovo (u privitku) 

 

 

TOČKA 8. IZVJEŠĆE NAČELNIKA O NEKRETNINAMA 

 

LEO KATIĆ: Potaknut raznoraznim komentarima i pričama na području Općine 

Lastovo, a ima ih nekoliko, dati ću prikaz. 

Moram reći, za one koji ne znaju, za ovo što mi pokušavamo učiniti, a to je rješenje 

naše imovine, a iz njih izvučena direktno imovina koja je vezana za Europske fondove. 

Treba reći da je Općina Lastovo uz sto problema koje ima, a pogotovo vezano za 

vlasništvo koje u vlasništvu RH  ili je još uvijek upisan Narodni odbor sa pravom 

upravljanja, Mjesni odbor Lastovo, razriješila dvije nekretnine i to zgradu Komunalac 

čest.zgr. 1094 i 1095 i Dom kulture čest.zgr. 1287 koji je riješen prošli tjedan. Kao 

preduvjet za Fondove, a zašto vam to govorim - zato što to rješavanje puno košta i mi 

ćemo to morati ubaciti u Rebalans Općinskog proračuna.  

Nakon toga imamo slijedeće nekretnine, a vezane su za Poljoprivrednu zadrugu u 

stečaju i mislim da mi je ovo prilika da vam kažem kako stoje stvari. 13.02. o.g. na 

Skupštini vjerovnika predloženo je da Sud donese odluku o prodaji nekretnina stečajnog 

dužnika vanknjižnog vlasništva. Na toj Skupštini Općina Lastovo je uspjela da se ne 

trguje sa nekretninama – za trgovinu sa skladištem na Pjevoru smo dokazali da PZ nije 

financirao temeljem Društvenog ugovora o zajedničkom financiranju na Pjevoru taj 

sadržaj i prodaja dva poslovna prostora ispod parkinga autobusa. To su sve nekretnine 

koje su vođene na listi stečajnog dužnika. Što se tiče nekretnina Zadruge, znamo koje 

zgrade, prema toj točci je bilo pismo namjere Maloga Miće d.o.o. o kupnji objekta 

Uljare za 10.000,00 kuna bez PDV-a i prodaja objekata vinarije bez rješavanja 

vlasničkih odnosa viđeno-kupljeno, a to znači prodaja vanknjižnog vlasništva i budući 

vlasnik rješava vlasničke odnose. Na toj sjednici, a poučeni iskustvom koje su imali 

prije toga, temeljem prodaje pokretnina, Općina Lastovo i HAMAG Bikro koji je 

preuzeo sva dugovanja kreditna, porezna, uskratila je takav način prodaje i donesen je 

zaključak da stečajna upraviteljica temeljem javnog poziva uputi poziv zainteresiranima 

za kupnju nekretnine u cijelosti, te da odluku o prodaji da ili ne i po kojoj cijeni donosi 

ponovno Skupština vjerovnika. Radi se o tome da HAMAG koji ima 1.429.142 glasa, 

Branko Pajić 82.335 glasova, Općina Lastovo 24.474 glasa i Petar Grgurević temeljem 
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punomoći određenih ljudi sa Lastova 44.301 glas. HAMAG odlučuje sa 1.429.142 

glasa. Sud je dužan sazvati skup vjerovnika vezano za taj dio, a to se zaustavilo zato jer 

i čestice zemlje na kojima je izgrađen dio objekata zauzima i općinske nekretnine, pa 

čak i cesta prema Skrivenoj Luci, parcela do Križa, pa i prostor ispod igrališta i put s 

južne strane Zadruge. Po završetku procjene nekretnine sazvat će se Skupština 

vjerovnika. 

Drugi je postupak vezan za pokretnine imovine pod hipotekom a odnosi se na opremu – 

pogon vinarije. 

 

ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Zar to nije sukob interesa ako Ino Grgurević glasa 

za nešto što je htio kupiti? 

 

LEO KATIĆ: Da li je netko u sukobu interesa ili ne, to odlučuje Sud. Ali na ovoj 

Skupštini vjerovnika, Petar Grgurević ne kupuje, nego poduzeće Mali Miće d.o.o. Da li 

je u sukobu ja to ne znam, ali čovjek ima 44.301 glas. Na tom sudu njega zastupa 

odvjetnik. U svakom slučaju radi komentara na Lastovu, rekao sam malo prije butiga na 

Pjevoru i dva skladišta ispod lipa, i rekao sam vezano za ovaj donji dio, a reći ću još i za 

staru Uljaru gdje je stečajni vjerovnik tražio ponovnu prodaju, iako je to već zapravo 

prodano.  

Sada ću vam reći nešto o zgradi koju mi zovemo „Lastovska kuća“.  

 

IVAN IVELJA: To je ono što smo razgovarali da je uredimo i iznajmimo, da bude 

muzej. 

 

LEO KATIĆ: Općinsko vijeće je donijelo Odluku i proglasilo česticu zgrade *990, koja 

nikada nije bila u vlasništvu Općine, Lastovskom kućom. Sve to što je radilo Općinsko 

vijeće, radilo je to temeljem posjeda. U međuvremenu 2005. godine . . .  

 

MARGARET HROPIĆ: Kako je Općina došla u posjed te kuće? 

 

LEO KATIĆ: Temeljem statusa optanske imovine a kada je Općina Lastovo i kojeg 

dana stekla posjed ne znam. Činjenica je da Općina Lastovo ima nesmetani posjed.  

 

STJEPAN JURICA: To je kuća od pokojne Đove? 

 

LEO KATIĆ: Tako je. Znači nesmetani posjed u smislu da Općini Lastovo nitko nije 

sporio posjed. 

 

MARGARET HROPIĆ: Ali ništa papirnato. 

 

LEO KATIĆ: Općina Lastovo donosi Odluku o Lastovskoj kući, i tada jer smo mi išli 

rješavati imovinu, izvršila snimanje u rujnu 2014. godine i snimanje nekretnine dostavili 

Zemljišniku u Blatu i na taj način je zapisala zabilježbu, jer snimka stanja zauzima 

otprije postojeće dvije čestice zgrade, a ova čestica 990 se utvrđuje na Zemljišniku da je 

u vlasništvu Lešić Vilsona, pok. Vicka. Nakon te zabilježbe koja je išla prema ovoj 

snimci, ono što je pod zvjezdicom nije vlasnički riješeno. Nakon toga mi utvrđujemo da 

je Općini Lastovo narušen posjed i 23.2.2017. (zaprimljeno kod Suda) istom 

dostavljamo potrebnu dokumentaciju o narušenom posjedu i tražimo zabranu daljnjeg 

raspolaganja. Nadležni Sud koji treba donijeti rješenje, još ga nije donio po nikakvim 

radnjama do rješenja spora.  
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ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Oprostite, što ova slika predstavlja? 

 

LEO KATIĆ:  Ova slika predstavlja da je na bravu koju je postavila Općina Lastovo 

postavljen katanac.  

U tom trenutku mi prijavljujemo narušavanje nesmetanog posjeda, jer ga do sada nitko 

nije narušavao. Ono što želim da vi znate je da je Općina Lastovo toga dana uz foto 

dokument  zatražila zabranu narušavanja do rješavanja vlasničkih odnosa, jer je ta 

čestica o kojoj mi govorimo nije čestica zgrade koja se spominje 2005. godine koja se 

spominje u ostavini. Nje nema u ostavinskom postupku koji je vođen 2005. godine. 

Znači 2005. godine u rješenju o nasljeđivanju nema čestice zgrade o kojoj mi sada 

govorimo.  

 

MARGARET HROPIĆ: A gdje je općinska arhiva, jer mi smo čuli da je to nekad netko 

iz te familije prodao  Općini Lastovo. 

 

LEO KATIĆ: Mi smo izvijestili o tom dijelu i dali smo da se iz arhive izvuče cijela 

povijest te zgrade. I ja sam to čuo, ali ako je to sve tako, zašto se nije sprovelo sve te 

godine. Ako je to nečije, ne želim to uopće sporiti, nije mi to pozicija, znači samo je 

informacija vezana za status u kojemu se nalazi ta nekretnina. Mi smo mislili da ćemo 

to vrlo jednostavno riješiti, međutim ovdje se radi o toj prijavi. 

Što se tiče dvije državne nekretnine, napokon je završena procjena Sirene sa ex Domom 

i zgrade 1125, radi se zgradi koje je prizemlje izgorjelo, a ista je devastirana i 

očekivanje je da ćemo mi dobiti te dvije darovnice, jer je ta procjena nedostajala za 

potpisivanje darovnog ugovora na kojega mi, na sreću, ne plaćamo porez.  

Ovo je sve kao informacija, te ako bude još nešto, izvijestit ću vas na slijedećoj sjednici. 

 

MARGARET HROPIĆ: Ja mislim da Općina Lastovo nema uopće šanse ako nema 

dokumenta kako je to postalo vlasništvo . . .  

 

LEO KATIĆ: Znači, da li ima dokumente, ja to ne znam. Da znam, ja bih vam rekao tu 

informaciju. 

 

ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Napomenula bih da u dnevni red ili u ovo što si ti 

sada rekao da se navedu čestice. 

 

LEO KATIĆ: Da, ja samo sada govorim opisno.  

 

IVAN IVELJA: Pitanje je što će biti, možda i nije naše. 

 

LEO KATIĆ: Što se tiče najvažnije nekretnine Palac, Općina Lastovo je temeljem 

Odluke  Ministarstva kulture ugovorila i pri kraju su izrada konzervatorskih osnova 

Kneževog dvora. Taj će dokument govoriti kako i na koji način rekonstruirati objekte. 

Nedavno su bili predstavnici Biskupskog ordinarijata i imali smo raspravu 10.03. 

između ostaloga i na temu sanacije sv. Ivana. Mi smo nakon 6 mjeseci pregovaranja 

dobili odluku Društva prijatelja dubrovačkih starina koja se odnosi na 100% 

financiranja tih radova uz suglasnost Ministarstva kulture. Želim obavijestiti Općinsko 

vijeće da je Odluka donesena, da će se potpisati Ugovor o financiranju obnove Kneževa 

dvora na čest.zgr. 455, 456, čest.zem. 6067, 6126. Po zaključenju Ugovora s Društvom, 

izradit će se dopuna Konzervatorske studije, Arhitektonski snimak postojećeg stanja, 

Restauratorska studija i Projekt rekonstrukcije i sanacije s hortikulturnim uređenjem. 
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TONČI GRGUREVIĆ: Bravo! 

 

LEO KATIĆ: Ako Bog da da realiziramo ovaj projekt, morate znati da on otvara i druge 

projekte, jer ovo je objekt koji je pod zaštitom jer je sastavni dio nasljeđa Dubrovačke 

Republike, a to se posebno odnosi, što je nama vrlo bitno, na crkve i sadržaje koji su 

vezani za to. Zato je ovo dobro za budućnost.  

 

STJEPAN JURICA:  Na ovu temu što je rekao načelnik, samo ću jednu rečenicu. Ja se 

nadam da će ova priča vezana uz Knežev dvor učvrstiti poziciju Lastova u Dubrovačko-

neretvanskoj županiji i zacementirati je za vijeke  vjekova amen. 

 

LEO KATIĆ: Vraćam se opet sastanak s predstavnikom Biskupskog ordinarijata, bio je 

pročelnik za graditeljstvo. Općina Lastovo je isfinancirala svu dokumentaciju i ima 

odobrenje još od 2012. godine za Sv. Mihovila. Mi smo danas pravnoj službi Biskupa 

Misoniju dostavili Sporazum i tako da nas čeka zajednički sastanak: Biskup, Misoni,  

predstavnik crkvenog Vijeća i Župnik i Općina Lastovo u Dubrovniku. Radi se o 

nekretninama među kojima su i crkve, a program se zove „Put crkava mjesta Lastova“.  

 

 

TOČKA 9. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA 

 

LEO KATIĆ: Radi se o vrlo kratkoj Odluci. Mi smo temeljem Zakona o lokalnim 

porezima, dužni iz naše Odluke o općinskim porezima izuzeti dio koji se odnosi na 

općinski porez a vezano je za naplatu poreza na tvrtke. Ta odluka je vrlo kratka. Ja ću je 

sada pročitati (čita). Znači dužni smo to brisati iz naše Odluke jer to više nije naš 

prihod, a u Rebalansu proračuna na žalost nije ovo jedini koji je izuzet kao prihod 

općinama. Moram reći da ovo nije jedini prihod koji je ukinut općini, a da istovremeno 

Ministarstvo financija nije nikakav alarm dao da nadomjesti gubitak tog prihoda, tako 

da ja moram reći da Općina Lastovo ima na dnevnoj razini problema u financiranju i ja 

ne znam kako će se ona isfinancirati, ako se ta mjera ne dogodi. Novi Zakon će stupiti 

na snagu 01.01.2018. godine, a daleko je 01.01.2018.. godine kad će novi Zakon o 

lokalnim porezima urediti ovo cijelo stanje.  

 

STJEPAN JURICA: Koliki je bio prihod od poreza koji smo izgubili? 

 

LEO KATIĆ:  170.000,00 kuna na tvrtke i ovaj dio koji smo izgubili. To je za Općinu 

Lastovo ogroman prihod.  

 

TONČI GRGUREVIĆ: Jeli su to samo nama digli kao prihod? 

 

LEO KATIĆ: Ne, svima su digli. Ja se samo nadam da neće stići naputak od 

Ministarstva financija koji će tražiti od nas da povećamo našu prihodovnu stranu na 

način maksimalnih povećanja naplate što mi naplaćujemo. Mislim na komunalnu 

naknadu, jer to se najbrže vidi. 

 

MARGARET HROPIĆ: Ili prirez poreza je najlakše i najbrže. Sada je to 3%, to je 

najmanje.  

 

LEO KATIĆ: Na Lastovu je sve najmanje. Ja se nadam da će oni naći mjere s kojima će 

nadomjestiti gubitak, ukoliko ne, u ovom ili novom sazivu ćemo biti prisiljeni tu mjeru 

donijeti, jer će se Općina Lastovo ugušiti, jer momentalno, u brojkama, su rashodi veći 
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od prihoda dva puta, jer Država nije ni jednu obvezu skinula kao financiranje, a znamo 

o čemu govorimo kao vatrogastvo, je li tako, jer mi najmanju poziciju imamo za plaće i 

doprinose zaposlenika. Prema tome, ovdje je situacija vrlo ozbiljna. Ja se nadam da 

nećemo biti prisiljeni, ali ja ću tu odluku donijeti na Vijeće, ali o tom po tom.   

Znači, vraćam se sada na onu odluku, radi se o brisanju prihoda koji je do sada bio u 

Odluci o općinskim porezima.  

 

ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ:  Ako dobijemo nešto za brisati, i ako se radi samo o 

člancima od 12-16, bilo bi poželjno da imamo i taj papir gdje je to, da bude u 

materijalima.  To sam htjela reći. Ubuduće stavite kao prilog u materijalima. Ja to ne 

mogu napamet znati i bilo bi lijepo da imamo taj privitak.  

 

TONĆI ŠARIĆ: Ubuduće ćemo ga imati. Stavljam Odluku o izmjenama Odluke o 

općinskim porezima na glasanje. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno donesena 

slijedeća 

O d l u k a 

o izmjenama Odluke o općinskim porezima (u privitku) 

 

 

TOČKA 10. ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA 

PODRUČJU OPĆINE LASTOVO UNUTAR MJERE 7.4.1. 

 

TOČKA 10.1. DVD 

 

LEO KATIĆ: Da vas podsjetim, što se tiče DVD-a, Odluka je već bila donesena. Tada 

smo donijeli odluku o partnerstvu DVD i Općina za vatrogasni dom i to je dogradnja na 

dijelu čest. zgr. Komunalac zapadna strana. Kako je u međuvremenu promijenjen 

Pravilnik, znači ovdje ne radimo ništa, već smo glasovali. Promijenjen je Pravilnik koji 

opisuje mjeru i mi u tom smislu smo primorani mijenjati tekst Odluke, a u trećoj strani 

je Prilog koji govori o partnerstvu Općina i DVD, znači prikačena je ta strana i 

prikazana je operacija. Znači već je Vijeće glasovalo o ovoj Odluci. Ali moramo 

ponovno glasovati, jer ne mogu reći bilo je na sjednici, jer se traži objava iz Službenog 

glasnika. Prema tome, zato se sada ova Odluka donosi ponovno, a da vas podsjetim bila 

je na sjednici kada smo ovu investiciju ugradili i u Strategiju. To je to što trebamo 

komentirati vezano za rekonstrukciju i dogradnju vatrogasnog doma. Ako netko ima 

neka pitanja, možemo o tome. 

 

ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Jesu li ta sredstva odobrena? 

 

LEO KATIĆ: Ništa, radi se o postupku mjera koja još nije ni objavljena, znači ona tek 

ide. Mi smo zato, rekao sam maloprije, riješili vlasništvo nad objektom, čeka nas odluka 

Općinskog vijeća, čeka nas ugovor sa DVD-om o privremenom korištenju za realizaciju 

te mjere, ako se ta mjera ne realizira, onda ta mjera nije . . . . 

 

MARGARET HROPIĆ: Odluka mora biti u privitku zahtjeva. 

 

LEO KATIĆ: Tako da ja predlažem, a mislim da smo svi za to, da se donese ova odluka 

za rekonstrukciju i dogradnju vatrogasnog doma.  
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TONĆI ŠARIĆ: Ima li pitanja? Ne? Stavljam Odluku o rekonstrukciji i dogradnji 

vatrogasnog doma  na glasanje. 

 

 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno donesena 

slijedeća 

 

O d l u k a 

o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lastovo za provedbu 

ulaganja  

„Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma“ (u privitku) 

 

 

TOČKA 10.2. UDRUGA DOBRE DOBRIČEVIĆ 

 

LEO KATIĆ: Ova točka odnosi se na Dom kulture. Znači maloprije kada smo govorili o 

nekretninama, prošli smo tjedan razriješili problematiku vlasništva zgrade koja se zove 

Dom kulture i mi predlažemo donijeti odluku,  a radi se o mjeri 7.4., promicanje kulture 

i umjetnosti, partnerstvo sa Dobrom Dobričevićem. Odluka je potrebna da bi se uopće 

mogli kandidirati. Radi se o završetku prostora Doma kulture koji nikad nije završen 

nakon one 2000.-te godine, o gornjim dijelovima i vanjskom dijelu Doma kulture. 

Znamo o čemu govorim. Znači, mi ovdje ništa ne gubimo, jer mi ništa tu ne prodajemo, 

ništa ne otuđujemo, samo ćemo ovom odlukom omogućiti da se partnerstvom Općina i 

Udruga, kandidira za tu mjeru. Ako ima pitanja, možemo raspraviti. Znači ovdje se 

vlasništvo ne mijenja. Nakon ove Odluke, Općina zaključuje ugovor na 15 godina uz 

obvezno ulaganje od 10 godina, za realizaciju te mjere, ukoliko se ta mjera ne odobri i 

ne realizira, ugovor automatski nije više na snazi. Znači nema otuđenja, nema ničega. 

Mislim da je tu prilika da i tu priču završimo.  

 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno donesena 

slijedeća 

 

O d l u k a 

o davanju suglasnosti Udruzi za promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobričević 

za provedbu ulaganja 

„Dom kulture u Lastovu“ (u privitku) 

 

 

TOČKA 11. ZAKLJUČAK O IZRADI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

 

LEO KATIĆ: Ne znam da li ste čuli ili ne, Vlada RH je u siječnju donijela napokon 

Plan gospodarenja otpada na nivou Hrvatske za razvoj 2017-2022. godina i Općina 

Lastovo ima Plan gospodarenja otpadom koji je istekao prošle godine i mi smo 

temeljem tog Plana gospodarenja dužni, a to je obveza svim općinama i gradovima da 

uđe u  postupak izrade novog Plana za taj period 2017-2022. Da bi mi ušli u taj 

postupak, nama treba zaključak da se uđe u postupak o izradi tog Plana. Na žalost još 

jedan dokument koji treba donijeti. U svakom slučaju ne možemo ići u bagatelu bez 

ovog zaključka, jer smo dužni donijeti taj Plan. Radi se o sasvim drugačijem pristupu, 

sada ću govoriti o deponijima, jer je ovaj Plan inače velika knjiga, a ono što je bitno za 

nas, radi se o odvajanju, znači nije više reciklažno dvorište, sada su sortirnice, znači 
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treba promijeniti zapravo cijeli pristup, jer je sadašnja Vlada odlučila na drugi način 

rješavati otpad. 

 

TONČI GRGUREVIĆ: Je li se to isto bazira na Deponij koji je bio planiran za 

reciklažno dvorište? 

 

LEO KATIĆ: Naravno.  

 

ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Bilo bi dobro da ne bude mrtvo slovo na papiru 

kada se to učini i daj Bože da učinimo što bolje.  

 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno donesen 

slijedeći 

 

Z a k l j u č a k 

o izradi Plana gospodarenja otpadom (u privitku) 

 

 

 

TOČKA 12. ZAHTJEVI GRAĐANA 

 

TOČKA 12.1. TONKA KATIĆ – OBROČNA OTPLATA KOMUNALNOG 

DOPRINOSA 

 

TONĆI ŠARIĆ: Gospođa Tonka Katić je podnijela zahtjev za obročnom otplatom 

komunalnog doprinosa. 

 

LEO KATIĆ: Ista priča, obročno plaćanje komunalnog doprinosa. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno donesen 

slijedeći 

 

Z a k l j u č a k  

o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa 

 

Odobrava se Tonki Katić plaćanje komunalnog doprinosa u iznosu od 15.434,81 kn iz 

Rješenja o komunalnom doprinosu KLASA: UP/I-363-03/16-01/45, URBROJ: 2145-

03/01-16-3 od 09. prosinca 2016.g., na 12 mjesečnih rata (u privitku). 

 

 

TOČKA 12.2. MERI GLUMAC -  ZAMOLBA ZA DODJELU SPORTSKE 

STIPENDIJE 

 

LEO KATIĆ: Meri Glumac je u studenome 2016. godine podnijela zahtjev općinskom 

načelniku i Općinskom vijeću za dodjelu sportske stipendije njenoj kćeri Luciji, a s 

obzirom na sportske rezultate. Mi tada, a s obzirom da naša Odluka i Pravilnik o 

stipendiranju ne poznaje termin sportska stipendija, odgovaramo da to ne postoji. Žena s 

tim nije zadovoljna i nakon toga je dostavila dokumentaciju koja je vezana za 

kategorizaciju sportaša. Znači, danas smo zaprimili tu dokumentaciju iz koje je i 

vidljivo koje je sportske rezultate postigla. Znači Općina Lastovo to ne može riješiti, a 

maloprije sam rekao zašto. Točka je na dnevnom redu zato da bi se Lucija Glumac 
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nagradila, onda Općinsko vijeće mora donijeti zaključak o nagradi, ne govorim o 

općinskim nagradama, govorim o novčanoj nagradi, jer bi tada taj zaključak bio ugrađen 

u Rebalans Proračuna. Kako nema u Proračunu Općine Lastovo pozicije za novčane 

nagrade, a ja mislim da treba nagraditi koji dobro rade i stvaraju, onda sam to zato 

stavio jer je to jedini put ako Općinsko vijeće prihvati i smatra da se nagradi Glumac 

Lucija koja je od 01.03.2017. dobila rješenje o kategorizaciji sportaša. Po Zakonu o 

sportu, da i to kažem, kategorizirani sportaši imaju pravo na naknadu, ali Zakon o 

sportu, tu moram biti jasan, govori o Savezima, a govori i o jedinicama lokalne 

samouprave koje imaju sportske Saveze. Mi to nemamo. Znači, Zakon nije tamo jasan 

za Lastovo. 

 

MARGARET HROPIĆ:  Ima li naša Županija, pa da njih nazovemo? 

 

STJEPAN JURICA: Ima Splitsko-dalmatinska županija. 

 

LEO KATIĆ: Znači mi ovdje imamo slijedeću stvar: mi smo danas zaprimili Rješenje i 

mi ćemo ovo sutra poslati Savezu županije, ali ja sada govorim o Općini Lastovo. Ja 

smatram da se može dati nagrada kada donesemo takav zaključak i poslije ćemo ugraditi 

u Rebalans. Sada je pitanje kolika je to novčana nagrada, to je pitanje koje ja ne znam, 

ali da je to uspjeh to drugo mjesto, mislim da to trebamo. Mi smo pripremili zahvalnicu, 

ali to je samo papir, a novac je novac. 

 

ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Ja se u potpunosti slažem da treba nagraditi bilo 

koga tko pridonosi našem otoku, ali isto tako bih napomenula da stipendije, kao 

stipendije treba redefinirati i da treba o tome razmišljati možda već na slijedećem 

Vijeću. Djeca idu u školu, niti se raspisuje natječaj, niti se dobivaju stipendije, niti djeca 

imaju bilo koju pozitivnu financijsku korist, a daleko su od općine i ne poduzima se 

ništa da bi bili bliži, eto.  

 

LEO KATIĆ: Što ćemo sada s ovim. Što drugi vijećnici misle? 

 

TONČI GRGUREVIĆ: Samo da ne kaže da je podrijetlom sa Lastova, kako sam već 

čuo na televiziji. Ali ako stvarno Lucija Glumac kaže da je s otoka Lastova, onda sam 

za to.  Razumijete što hoću reći. 

 

STJEPAN JURICA: Ja stvarno podržavam sport, ali s druge strane s pozicije vijećnika i 

našeg Proračuna i gledam NK Omladinac, nismo ima već dvije godine završili južnu 

ogradu i ogradili igralište što nam je uvjet postojanja u takmičenju. Sada je ovdje 

situacija vrlo delikatna, s jedne strane što se tiče te nagrade bi, a u jednu ruku kada sve 

ovo pogledam ne bi. Stvarno sam u nekom vakumu da je to nevjerojatno. Iako vam 

govorim da podržavam sport i sve aktivnosti vezane za sport, samo trebate znati da je 

ona članica judo kluba Pujanke iz Splita. Mi smo ovdje u našoj Županiji, u našoj Općini, 

takmičimo se u našoj Općini itd. Neću vam sada govoriti o teškoćama, netko zna manje, 

netko više, strašni su tu problemi od financijskih pa nadalje itd. Ne znam ni sam što bih 

pametno mogao reći na ovu temu. U suštini sam vam rekao na početku stvarno sport i 

sve vezano za sport podržavam, ali ona je od tri borbe jednu izgubila, dvije dobila i 

postala vice šampion, a ja kada se sjetim meni ovdje takmičenje Omladinca traje 10 

mjeseci skupa s pripremama, ja sam lud totalno od priprema, putovanja do suda, a doći 

će mi sutra tu, a ja nisam ogradio igralište i doći će mi neki klub koji neće htjeti odigrati 

utakmicu zato što igralište nije prema propozicijama takmičenja u I. ŽNL. Što ću vam 

dalje govoriti. 
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LEO KATIĆ: Sada si otvorio široku temu. 

 

STJEPAN JURICA: Mi smo imali Rebalans proračuna za 2016. godinu. Omladinac je 

potraživao 100.000,00 kuna i ostalo je u Rebalansu 100.000,00 kuna. Došao je 

Rebalans, Omladinac je dobio 65.000,00 kuna. Ja da sam dobio 85.000,00 kuna ja bih 

zatvorio ovu priču. 

 

LEO KATIĆ: Nije samo Omladinac tu. Proračun nije nešto imaginarno. Proračun je 

novčanik kao doma. 

 

STJEPAN JURICA: Ovdje ćemo sada sa Rebalansom sigurno utvrditi ovo 100%. 

 

LEO KATIĆ: Ovdje je samo pitanje da li ćemo dati novčanu nagradu ili nećemo. Ja sam 

predložio da donesemo takav zaključak. 

 

IVAN IVELJA: Ja ne znam koliko je to novaca koje bi mi trebali dati. Netko to mora 

znati, to je prva stvar. Druga stvar, neću uspoređivati Omladinca i nju, ona je pojedinac 

koja manje traži i kojoj manje treba. Ja znam koliko Omladincu treba otprilike, Treća 

stvar, ako je moje dijete talentirano, pa mogu ga valjda iz džepa isfinancirati. Trebalo bi 

to napisati Županiji i trebalo bi predložiti Meri Glumac da piše Janici Kostelić, pa joj 

ona možda nešto da kao tajnica za to. I još ja neću dignuti ruku za ništa dok ne znam 

koliko će dobiti. 

 

LEO KATIĆ: Onda predlažem slijedeće da se sutra Dubrovačkom savezu uputi zahtjev 

i traži hitan odgovor i da mi iz Odluke o novčanim nagradama damo odgovor za 

slijedeću sjednicu. Ne znam što drugo.  

 

ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Moram reći da je mene ovdje sram da je uopće 

došlo do te rasprave ovdje, iskreno. Kao članu Vijeća, meni je neosporno da se tako 

nešto mora nagraditi i ako nije moguće sa velikim iznosom, onda sa malo manjim 

iznosom, ali da se ubuduće gleda podržati tog čovjeka. Recimo 5.000,00 kuna. 

 

IVAN IVELJA: Mi moramo biti u skladu koliko možemo dati.  

 

MARGARET HROPIĆ:  U ovakvim slučajevima kada dođe do ovakvih rezultata na 

nivou Države gdje je dijete ili osoba zaslužila i došla do ovakve nagrade, Općina 

Lastovo treba ubuduće sama limitirati, doći na Vijeće ili uopće ne doći, nego naći način 

u odlukama kako je riješila Županija ili netko drugi. To je simbolično, da netko ne misli 

da će sa 5.000,00 kuna nešto napraviti, ali to je djetetu poticaj, to je ljudskost. Što se tiče 

kukanja o novcima, ja ću vam nešto reći, ali vrlo kratko. Mislim da porezni sustav u 

velikom dijelu moderne države poziva na savjesnost ljudi. Treba pogledati da ovdje ima 

bogatih pojedinaca, naša jadna Općina ima staro auto, a neke kuće imaju po pet auta i to 

po par novih. Prema tome i Općina Lastovo može inicirati da se Proračun Općine od 

poreza puni na najbolji način.  

 

LEO KATIĆ: Jedini razlog je zaključak, znači nama treba samo zaključak da ćemo mi 

nekoga nagraditi da to bude sastavnica Rebalansa, jer se radi o novcu. Ako smo u većini 

za, ja bih predložio da se donese zaključak da se osoba nagradi. Hoću reći da visina 

nagrade ne može biti veća od nagrade Lastova. Zato ja predlažem da ako smo većina za, 

da u taj zaključak dodamo iznos i riješimo problem. 
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ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Ja sam da se donese zaključak, da se na slijedećem 

Vijeću raspravlja o Pravilniku o stipendijama i da se razgovara o stipendiranju učenika, 

sportaša itd. 

 

LEO KATIĆ: Treba iskopirati Pravilnik i poslati vijećnicima.  

 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno donesen 

slijedeći 

 

Z a k l j u č a k 

o dodjeli jednokratne novčane nagrade 

 

Dodjeljuje se jednokratna novčana nagrada Luciji Glumac za postignute rezultate u 

sportu – judu za osvajanje 2. mjesta na nacionalnom kadetskom prvenstvu 2017. godine 

(u privitku). 

 

 

TOČKA 12.3. ANICA BREZAK – ZAHTJEV ZA  LOKACIJU SEPTIČKE JAME 

 

LEO KATIĆ: Anica Brezak podnijela je 03.10.2013. zahtjev za izgradnju septičke jame, 

3 x 2 metra na bočalištu. Služba 15.10.2013. odbija taj zahtjev. Nakon toga podnosi 

zahtjev o zelenoj površini, kako općinski načelnik neće donijeti takvu odluku, jer ne 

mislim da treba rušiti bočalište. Ja razumijem problem crnih jama i ostaloga, Služba je 

odgovorila negativno, žena hoće da se o tome očituje Vijeće.  

 

Nakon kraće rasprave i obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je 

jednoglasno donesen slijedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Odbija se zahtjev Anice Brezak za prekopavanje javne površine (bočalište) u svrhu 

zbrinjavanja otpadnih voda (u privitku). 

 

 

TOČKA 13. VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Ja bih samo još jednom podsjetila da se ne zaboravi 

ono što smo rekli za stipendije . . . 

 

LEO KATIĆ: Da se slijedeće sjednice vodi rasprava o Pravilniku? 

 

ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Da. 

 

TONČI GRGUREVIĆ: Ove godine je 600 godina Gospe u polju. Znači ima 600 godina 

se napravila crkvica u Gospe. Ja sam sugerirao kod Ekonomskog vijeća da bi se između 

Općine i crkve sv. Kuzme i Damjana,  mogla naći tri člana da bi nešto iskordinirali i bili 

nositelji. 

 

LEO KATIĆ: Kontaktirat ću Župnika, dogovorit ćemo se. 
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Dovršeno u 20.30 sati. 

 

Prema tonskom zapisu                                                                      Potpredsjednik  

zapisnik napisala                                                 

Gordana Šutić                                                                                       Tonći Šarić 


