
Z A P I S N I K 

 sa 23. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO, održane dana 29. lipnja    2015. 

godine, s poĉetkom u 18.30 sati u uredu općinskog naĉelnika. 

 NAZOĈNI vijećnici: dr. Tonći Šarić, dr. Ivan Ĉuĉević, Stjepan Jurica, Margaret Hropić,  dr. 

Anita Janĉić Lešić, Tonĉi Grgurević i Annette Mufić Trojković.  

 NISU NAZOĈNI: Ljubo Jurica, Ivan Ivelja. 

 OSTALI NAZOĈNI: Leo Katić, naĉelnik i Luĉijano Sangaleti, direktor Komunalca d.o.o.  

 Potpredsjednik Tonći Šarić je otvorio sjednicu, pozdravio nazoĉne, utvrdio da je na sjednici 

nazoĉno sedam vijećnika i da Vijeće može pravovaljano odluĉivati pa je predložio sljedeći 

DNEVI RED: 

  

1.      Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice OVL, 

2.      Izvješće o radu – Komunalac d.o.o. 

3.      Smjernice za Izmjene i dopune PPUOL (prijedlozi vijećnika u pisanom obliku), 

4.      Vijećniĉka pitanja. 

 Ovako predloženi dnevni red jednoglasno je   u s v o j e n. 

RAD PO PREDLOŽENOM DNEVNOM REDU 

TOĈKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE OVL 

Potpredsjednik je dao na glasovanje zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća. 

Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je zapisnik prihvaćen sa pet 

glasova „za“ i dva glasa „suzdržan“. 

TOĈKA 2. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2014. GODINU – KOMUNALAC d.o.o. 

Nakon rasprave, potpredsjednik je utvrdio da je sa pet glasova „za“, jednim glasom „protiv“ i 

jednim glasom „suzdržan“ donesen je slijedeći 

Z a k l j u ĉ a k 

1. Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2014. godinu 

2. Da se u izvještajima o poslovanju za slijedeće godine rashodi poslovanja zajedniĉke 

službe preraspodjele po radnim jedinicama poduzeća. 

3. Odluka o pokriću gubitka Društva. 

Nakon kraće rasprave, potpredsjednik je utvrdio da je sa sa pet glasova „za“, jednim glasom 

„protiv“ i jednim glasom „suzdržan“ donesena slijedeća 

Odluka o utvrĊivanju godišnjih financijskih izvješća 



-         Bilancu s aktivom/pasivom u visini 4.525.381,00 kn 

-         Raĉun dobiti i gubitka s gubitkom od 121.235,70 kn 

-         Bilješke 

Nakon rasprave, potpredsjednik je utvrdio da je sa pet glasova „za“, jednim glasom „protiv“ i 

jednim glasom „suzdržan“ donesena slijedeća 

 

O d l u k a 

o pokriću gubitka Društva 

Temeljem usvojenih godišnjih financijskih izvještaja, gubitak za 2014. godinu iznosi 

121.235,70 kuna, te će isti pokriti Općina Lastovo, kao vlasnik „Komunalca“ d.o.o. 

 

TOĈKA 3. SMJERNICE ZA IZMJENE I DOPUNE PPUOL (prijedlozi vijećnika u 

pisanom obliku) 

Predsjedavajući konstatira da vijećnici nisu u pisanom obliku dostavili prijedloge za izradu 

smjernica za Izmjene i dopune PPUOL. 

Općinski naĉelnik, upoznao je vijećnike o razlozima za izradu izmjene i dopune PPUOL na 

slijedeći naĉin: 

-         da je u postupku izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovaĉko-neretvanske 

županije, 

-         da se  obuhvat Izmjene i dopune plana PPUOL odnosi na cijelo podruĉje općine, 

-         da doneseni Prostorni plan OL iz 2010. godine i Ciljane izmjene i dopune Prostornog 

plana iz 2014. , nisu otklonile ograniĉenja, niti stvorile preduvjete za razvitak 

gospodarstva koji je definiran kroz donesenu Strategiju razvoja Općine Lastovo.  

     Osnovni ciljevi koji se planiraju ostvariti Izmjenama i dopunama Plana su: 

               -usklaĊivanje sa odredbama Zakona o prostornom ureĊenju  

               - usklaĊivanje s Razvojnom strategijom  i drugim zakonskim promjenama 

                -usklaĊivanje sa zahtjevima fiziĉkih i pravnih osoba na razini općine 

               - usklaĊivanje zona s naglaskom na izdvojene ugostiteljsko-turistiĉke i športsko   

                  rekreacijske zone izvan naselja 



                 -usklaĊivanje infrastrukturnih sustava 

                 -usklaĊivanje – revidiranje podruĉja zaštite prirode i kulturne baštine 

Nakon obrazloženja općinskog naĉelnika otvorena je rasprava, te je tijekom rasprave općinski 

naĉelnik napustio sjednicu Općinskog vijeća. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća je zakljuĉio sjednicu u 19.40 sati. 

NAPOMENA: 

Zapisnik je poradi tehniĉkih problema sa diktafonom (naknadno se utvrdilo da sjednica nije 

snimljena), zapisnik je saĉinjen na osnovu pisane zabilješke općinskog naĉelnika. 

  

ZAPISNIĈAR                                                                                     POTPREDSJEDNIK 

Gordana Šutić                                                                                             Tonći Šarić 

 


