
ZAPISNIK 

sa 5. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO, održane 22. prosinca 2017. 

godine, s početkom u 10 sati u uredu općinskog načelnika. 

NAZOČNI vijećnici: Nina Glumac, Tonći Šarić, Dino Katić, Pavao Lagetar, Ilija Frlan, Miro 

Maričević (napustio sjednicu na 7. tdr),  Anita Jančić Lešić (pristupila sjednici na 3. tdr) 

NISU NAZOČNI vijećnici: Martina Bašić Ivčević, Lukša Hropić (opravdao nedolazak) 

OSTALI NAZOČNI: Leo Katić općinski načelnik, Korana Zavadlav pročelnica JUO, Anita 

Lešić služba za proračun i financije, Marinela Giljević viša stručna suradnica II. 

 

Predsjednik Ilija Frlan je otvorio sjednicu, pozdravio nazočne, utvrdio da je na sjednici 

nazočno 6 vijećnika i da Vijeće može pravovaljano odlučivati pa je predložio sljedeći  

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 

2019. godinu 

3. Proračun Općine Lastovo za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 

4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo u 2017. godini 

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

za razdoblje od 2018. do 2021. godine 

6. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo za 2018. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

7. Izvješće o upravljanju općinskom imovinom (stanovi i poslovni prostori) 

8. Vijećnička pitanja 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

RAD PO PREDLOŽENOM DNEVNOM REDU 

 

AD 1. ZAPISNIK S 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Bez rasprave, nakon obavljenog glasovanja predsjednik je utvrdio da je zapisnik sa 4. sjednice 

jednoglasno usvojen, te je predložio da se zapisnici pišu na način da u njima bude naveden 

sažeti tijek rasprave, rezultati glasovanja i ako netko od vijećnika traži da njegova izjava uđe 

u zapisnik, što je prihvaćeno.  

 

AD 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LASTOVO ZA 2017. GODINU I 

PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU 

 

Anita Lešić je ukratko izložila Izmjene i dopune Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu 

te konstatirala da se uglavnom uskladilo realno stanje s planom. Najvažnije izmjene vezane su 

za projekte, novu imovinu i državne potpore, a sitnije korekcije se odnose na troškove 

Jedinstvenog upravnog odjela. Dodana je nova stavka koja nije postojala u prvom planu 

proračuna, sanacija Doma mladih, radi se o zgradi u Ublima.  

 



Miro Maričević navodi da se Proračun ne radi objektivno, ne sagledavaju se sve mogućnosti 

Općine da bi se mogli realizirati svi planirani projekti.  

 

Nakon kraće rasprave predsjednik stavlja na glasovanje Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Lastovo za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu s pripadajućim aktima.  

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se sa pet glasova „za“ i jednim 

glasom „suzdržan“ donose 

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu  

i projekcije za 2018. i 2019. godinu s pripadajućim aktima (u prilogu) 

 

AD 3. PRORAČUN OPĆINE LASTOVO ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. 

I 2020. GODINU 

 

Anita Lešić ukratko pojašnjava stavke Proračuna koji iznosi 8 milijuna kuna. U Proračunu za 

2018. su prenesene stavke iz 2017. koje su tamo stavljene samo inicijalno. Ostali rashodi su 

planirani na temelju 2017. godine. Prihodna strana proračuna planirana je prema smjernicama 

dobivenim od Vlade RH za izradu proračuna.  

 

Miro Maričević se vraća na prethodnu točku dnevnog reda - Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Lastovo za 2017. godinu i navodi da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o pokrivanju 

gubitka Komunalca za prošlu godinu, a da to nije navedeno u Izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu te traži objašnjenje. 

 

Leo Katić objašnjava da se samo iz izvornih prihoda može prikazivati podmirenje gubitka 

tvrtke u vlasništvu Općine i da će planiraju Izmjene i dopune ovog Proračuna za 2018. u 

ožujku. 

 

Miro Maričević postavlja pitanje vezano za nove stipendije, realizaciju Javne vatrogasne 

postrojbe te konstatira da nijedan projekt nije doveden do kraja npr. Dom umirovljenika za 

koju je dozvola dobivena prije 4 i pol godine, a bitan je za zapošljavanje i buduće korisnike. 

 

Leo Katić odgovara da su stipendije vezane za Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade te 

socijalnu politiku jer su se tamo pojavile dvije pozicije vezane za mogućnosti stipendija i 

sufinanciranja, čime bi se olakšao udio Općine.  

Vezano za Javnu vatrogasnu postrojbu postoje velike izmjene između Državne uprave i 

Ministarstva unutarnjih poslova, a radi se o nadležnosti budućeg vatrogastva, a zbog 

realizacije nužno je u Proračunu imati tu poziciju.  

Projekt Dom umirovljenika nije zaustavljen, jer realizacija ovisi o drugim institucijama. 

Geodetski elaborat je predan 28. lipnja 2016. godine na provedbu. Utvrđeno je da kanal koji 

su radili talijani za oborinske vode Vinog polja nije umjetni objekt, već prirodni tok i 

proglasili ga vodnim dobrom. Kanal koči provedbu elaborata. Ministarstvo državne imovine 

priprema darovnicu zemljišta Općini. Čim se dobije darovnica, procedura će se nastaviti.  

 

Miro Maričević postavlja pitanje na što se odnose planirana sredstva u proračunu za 

poduzetništvo na što mu Anita Lešić daje odgovor da u predviđena sredstva za poduzetništvo 

spadaju sredstva koja se dodjeljuju Turističkoj zajednici od boravišne pristojbe, a koja se po 

zakonu obvezno ulažu u razvoj turizma, plan upravljanja pomorskim dobrom, sustav javnih 

bicikla i planirana sredstva za pomoć obrtnicima po njihovom zahtjevu. 



Anita Jančić Lešić je pristupila sjednici. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjednik zaključuje raspravu te stavlja na glasovanje Proračun 

Općine Lastovo za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu s pripadajućim aktima. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se sa pet glasova „za“ i dva glasa 

„suzdržan“ donosi  

 

Proračun Općine Lastovo za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu  

s pripadajućim aktima (u prilogu) 

 

AD 4. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 

LASTOVO U 2017. GODINI 

 

Leo Katić navodi kako se Analiza stanja sustava civilne zaštite donosi svake godine za 

prethodnu godinu. 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednik stavlja na glasovanje Analizu stanja sustava civilne 

zaštite na području Općine Lastovo u 2017. godini. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno donosi  

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo u 2017. godini  

(u prilogu) 

 

AD 5. SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2021. GODINE 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednik stavlja na glasovanje Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo za razdoblje od 2018. do 2021. godine. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se s šest glasova „za“ i jednim 

„suzdržan“ glasom donosi  

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo za 

razdoblje od 2018. do 2021. godine (u prilogu) 

 

AD 6. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE LASTOVO ZA 2018. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA 

TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednik stavlja na glasovanje Godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine Lastovo za 2018. godinu s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se s pet glasova „za“ i dva glasa 

„suzdržan“ donosi 

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo za 2018. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u prilogu) 



AD 7. IZVJEŠĆE O UPRAVLJANJU OPĆINSKOM IMOVINOM (STANOVI I 

POSLOVNI PROSTORI) 

 

Miro Maričević postavlja pitanje zašto u izvješću nije navedena nekretnina ex Trojković - je li 

to znači da ona više nije općinska nekretnina i zašto je dan u najam poslovni prostor udruzi 

Dobre Dobričević, na dugi period te konstatira da ovakav način dodjele prostora nije 

primjeren, da je bitno da davanje poslovnih prostora bude transparentno i omogućeno svima, a 

ne povlaštenima i što će se dogoditi ako se pojavi još udruga s istom djelatnošću, hoće li i oni 

dobiti prostor po povlaštenoj cijeni od 1,00 kn. 

 

Leo Katić odgovara kako nekretnina ex Trojković nikad nije bila vlasništvo Općine Lastovo, 

osim što je bila u posjedu i sudskom sporu. Kada sudski spor završi te ona postane vlasništvo 

Općine Lastovo biti će uvedena u Izvješće kako njena nekretnina.  

Niti jedna Udruga nije povlaštena, radi se programu i Odluci koje je donijela Općina Lastovo 

i Općinsko vijeće, društvenoj nadogradnji, a također udruga Dobre Dobričević nije u 

općinskom proračunu. Radilo se o ciljanim uvjetima i prijavi na natječaj iz Programa ruralnog 

razvoja.  

 

Miro Maričević konstatira da stanovi na Pjevoru nisu riješeni te ni općinska imovina. 

 

Leo Katić odgovara da ako je riječ o zgradi na Pjevoru da ona nije još legalizirana i da se 

konstantno radi na uređenju stanja imovine Općine Lastovo. 

 

Leo Katić napušta sjednicu. 

 

Predsjednik prekida sjednicu na 5 minuta, a nakon pauze Miro Maričević napušta sjednicu.   

 

Predsjednik je zaključio raspravu i Vijeće je Izvješće o upravljanju općinskom imovinom 

(stanovi i poslovni prostori) primilo na znanje. 

 

AD 8. VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

Leo Katić ponovo pristupa sjednici. 

 

Anita Jančić Lešić konstatira iako se rasprave nekad znaju voditi burno, potrebno je da 

načelnik sasluša sugovornika i ne napušta sjednicu usred rasprave, kao što vijećnici saslušaju 

njegovu raspravu premda se sa njom ne slažu.  

 

Tonći Šarić moli vijećnike da prepuste vođenje sjednice predsjedniku te da se drže dnevnog 

reda, te ukoliko je nužno prekinuti raspravu, da se odluka predsjednika poštuje.  

 

Predsjednik zaključuje raspravu i sjednicu u 11:15 sati.  

 

Prema tonskom zapisu                                                                                  Predsjednik 

zapisnik napisala                                                                                 Općinskog vijeća 

Lucija Simić                                                                                                  Ilija Frlan 

 

KLASA: 021-05/17-01/08 

URBROJ: 2145-02/01-17-2 

U Lastovu, 22. prosinca 2017. godine 



Prilog: 

- Izmjene i dopune Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 

2019. godinu s pripadajućim aktima 

- Proračun Općine Lastovo za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu s 

pripadajućim aktima 

- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo u 2017. godini 

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo 

za razdoblje od 2018. do 2021. godine   

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lastovo za 2018. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 


