
ZAPISNIK 

sa 7. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO, održane 17. travnja 2018. godine, 

s početkom u 13.30 sati u uredu općinskog načelnika. 

NAZOČNI  vijećnici: Lukša Hropić, Dino Katić, Nina Glumac, Tonći Šarić, Ilija Frlan, Miro 

Maričević, Pavao Lagetar, Anita Jančić Lešić 

NISU NAZOČNI vijećnici: Martina Bašić Ivčević 

OSTALI NAZOČNI: Leo Katić općinski načelnik, Margaret Hropić zamjenica općinskog 

načelnika, Korana Zavadlav pročelnica JUO, Marinela Giljević viša stručna suradnica II. 

 

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

nazočno 8 vijećnika i da Vijeće može pravovaljano odlučivati pa je predložio sljedeći  

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća 

2. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lastovo za razdoblje 2017.-

2022. godine 

3. Odluka o prihvaćanju investicije za projekt „Uređenje dječjeg igrališta u Ublima“ 

4. Privremena zabrana izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone 

   4.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu 

   4.2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja 

            građevinskih radova tijekom turističke sezone 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga 

 u Dječjem vrtiću 

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju javnih površina na privremeno  

korištenje 

7. Izvješće o utrošenim sredstvima - projekti na pomorskom dobru 

8. Izvješće o investiciji - Dom mladih Ubli 

9. Informacija - Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lastovo 

10. Prometno povezivanje otoka Lastova 

11. Priprema turističke sezone 2018. godine  

12. Zahtjevi građana  

13. Vijećnička pitanja 

 

Predsjednik vijeća obavještava vijećnike da će u 15:00 sjednici pristupiti djelatnica Turističke 

zajednica i direktor Komunalca zbog sudjelovanja na 11.-oj točki dnevnog reda – Priprema 

turističke sezone te predloženi dnevni red stavlja na glasovanje. 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno (8 glasova „za“) je usvojen. 

 

RAD PO PREDLOŽENOM DNEVNOM REDU 

 

AD 1. ZAPISNIK S 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Bez rasprave, nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da je Zapisnik sa 6. 

sjednice Općinskog vijeća sa sedam glasova „za“ i jednim glasom „suzdržan“ usvojen. 



AD 2. ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 

LASTOVO ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE 

 

Leo Katić ukratko objašnjava da je nakon zakonske procedure – javnog uvida, očitovanja i 

konačnog Prijedloga Plana te prethodne suglasnosti nadležnog tijela od 13. travnja 2018. 

godine, te predlaže Općinskom vijeću donošenje važnog dokumenta koji je preduvjet 

korištenja sredstava investicije za završetak gospodarenja otpadom na području otoka 

Lastova.  

 

Korana Zavadlav konstatira da je Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša 

utvrdilo da je isti usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Planom 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine.  

 

Miro Maričević smatra da je Odluka trebala biti prije donesena.  

 

Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Odluku o donošenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Lastovo za razdoblje 2017.-2022. godine. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno (8 glasova „za“) 

donosi 

 

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lastovo  

za razdoblje 2017.-2022. godine (u prilogu) 

 

Leo Katić ističe da se Plan neće brzo odvijati bez direktnog učešća Parka prirode te ponovno 

poziva Mira Maričevića kao ravnatelja da se direktno uključi u operativu i završetak Projekta. 

 

Miro Maričević odgovara da je već na prošloj sjednici napomenuo, nakon čestitanja za izbor 

ravnatelja, da će njegova ruka biti pružena svugdje gdje su zajednički interesi za razvitak i 

boljitak otoka, te smatra da se to pokazalo do sada.  

 

AD 3. ODLUKA O PRIHVAĆANJU INVESTICIJE ZA PROJEKT „UREĐENJE 

DJEČJEG IGRALIŠTA U UBLIMA“ 

 

Leo Katić zahvaljuje Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na 

omogućenim sredstvima za Projekt „Uređenje dječjeg igrališta u Ublima“ za kojeg je 

potrebno donijeti Odluku o prihvaćanju investicije jer ista nije predviđena u Proračunu 

Općine Lastovo za 2018. godinu. 

 

Predsjednik stavlja na glasovanje Odluku o prihvaćanju investicije za projekt „Uređenje 

dječjeg igrališta u Ublima“. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno (8 glasova „za“) 

donosi  

 

Odluka o prihvaćanju investicije za projekt „Uređenje dječjeg igrališta u Ublima“  

(u prilogu) 

 

Leo Katić se nakon donošenja Odluke zahvaljuje i ističe da je ideja da se prostor ulaza u 

Lastovo kultivira te da je cilj to napraviti do ljetne sezone.  



AD 4. PRIVREMENA ZABRANA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 

TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE 

 

AD   4.1.   ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 

AD 4.2. ODLUKA O IZMJENA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOJ 

ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA TIJEKOM TURISTIČKE 

SEZONE 

 

Predsjednik ističe da se radi o donošenju dvije povezane Odluke te daje riječ Korani 

Zavadlav. 

 

Korana Zavadlav objašnjava da je Marčelino Simić podnio Zahtjev za izmjenom privremene 

zabrane izvođenja težih radova s 15.05. na 01.05. do 01.10. Razdoblje privremene zabrane 

izvođenja građevinskih radova propisuje se Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja 

građevinskih radova tijekom turističke sezone, a ne Odlukom o komunalnom redu. 

Također, pojašnjava da je prvo potrebno izmijeniti Odluku o komunalnom redu – članci koji 

se tiču privremena zabrane izvođenja građevinskih radova se brišu, a zatim izmijeniti i 

dopuniti Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke 

sezone, za koju je dobiveno Mišljenje Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo, 

da period zabrane ostaje od 15.05. do 01.10. 

 

Dino Katić postavlja pitanje je li potrebno poštivati Mišljenje Turističkog vijeća na što mu 

Korana Zavadlav daje odgovor da je to Mišljenje potrebno tražiti temeljem Zakona, a da 

Općinsko vijeće donosi krajnju Odluku. 

 

Dino Katić smatra da ako Lastovo ima tendenciju produljenja turističke sezone da Zahtjev 

Marčelina Simić nije loš i ima smisla, ali ako Turističko vijeće smatra da se ne mijenja neka 

ostane tako. 

 

Miro Maričević smatra da treba uzeti u obzir Zahtjev bez obzira na Mišljenje, a da se dozvole 

sitni radovi, na što mu Leo Katić odgovara da u Odluci postoji da načelnik može za određene 

radove davati Odobrenje.  

 

Pavao Lagetar postavlja pitanje jesu li u Odluci definirani lakši i teški strojevi, na što Korana 

Zavadlav daje odgovor da je isto bilo definirano u Odluci o komunalnom redu, a ti članci se 

brišu iz navedene Odluke i ugrađuju u Odluku o privremenoj zabrani.  

 

Lukša Hropić traži podatak koliko je turista na Lastovu od 1. svibnja i kome radovi smetaju 

jer se radi o zabrani od 5 mjeseci i ističe da je ova godina bila izrazito kišna i ljudima su bili 

onemogućeni radovi sa strojem, te smatra da je Odluka o zabrani od 1.05. delikatna. 

 

Predsjednik Ilija Frlan navodi da se Odluka donosi 15 dana prije roka, a da su ljudi možda 

ugovorili radove.  

 

Pavao Lagetar predlaže da se Odluka donese, ali da vrijedi od slijedeće godine.  

 

Anita Jančić Lešić smatra da se tako ne može rješavati problem jer se može dogoditi da je 

15.05. Lučica prazna jer nema puno iznajmljivača te netko može 15 dana „skavavat“, a u 

Zaklopatici 01.05. nije ugodno da netko koristi i malu pilu za drva te da je teško formulirati 

Odluku, a da bi svi bili zadovoljni, potrebno je uz dozvolu susjeda raditi s teškim strojevima.  



 

Miro Maričević smatra da je odgovornost na načelniku da donese Odluku. 

 

Lukša Hropić postavlja pitanje Korani Zavadlav je li možda upoznata sa praksom ostalih 

mjesta koji se bave turizmom, na što mu ona odgovara da je u nekim mjestima zabrana 

počinje čak  i kasnije. 

 

Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Odluku o izmjenama Odluke o 

komunalnom redu. 

 

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

„suzdržan“ donosi  

 

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu (u prilogu) 

 

Margaret Hropić navodi da postoje ljudi koji imaju Rješenja za rad i do 31. listopada i da se 

ide prema razvoju turizma, a trenutno se jako malo gradi, te u slučaju povećanja gradnje može 

se izmijeniti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke 

sezone. 

 

Miro Maričević predlaže da se prihvati Odluka, ali da se primjenjuje tek dogodine. 

 

Korana Zavadlav navodi da ako će se Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih 

radova tijekom turističke sezone početi primjenjivati tek slijedeće godine onda se ona može 

izmijeniti na kraju godine, a da se sada mora donijeti Izmjena i dopuna Odluke jer su članci 

vezani za zabranu izvođenja radova brisani iz Odluke o komunalnom redu.  

 

Lukša Hropić predlaže da se nakon ljetne sezone napravi tematska sjednica na kojoj će se 

analizirat koliko je gostiju bilo i gdje, te da se na temelju toga donese Odluka koja će biti 

valjana, jer smatra da nema smisla donijeti Odluku i čekati realizaciju godinu dana. Predlaže 

da se provjeriti s drugim Općinama kako su one riješile ovaj problem. 

 

Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno (8 glasova „za“) 

donosi  

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih 

radova tijekom turističke sezone (u prilogu) 

 

Na prijedlog Lukše Hropića, Općinski načelnik predlaže Zaključak da će Općinsko vijeće do 

kraja 2018. godine ponovno razmotriti Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih 

radova tijekom turističke sezone te isti predsjednik stavlja na glasovanje. 
 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno (8 glasova „za“) 

donosi  

Zaključak 

 

Općinsko vijeće Općine Lastovo će do kraja 2018. godine ponovno razmotriti Odluku o 

privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone (u prilogu). 



AD 5. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MJERILIMA ZA 

UTVRĐIVANJE CIJENA USLUGA U DJEČJEM VRTIĆU 

 

Leo Katić konstatira da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja 31. listopada 2017. godine 

donijelo Odluku o uključivanju djece mlađe životne dobi u postojeći program predškolskog 

odgoja ustrojenog pri Osnovnoj školi „Braća Glumac“, koju ravnateljica Osnovne škole 

odbija provesti jer zaposlenice Dječjeg vrtića odbijaju rad s djecom mlađom od tri godine, te 

je poslano Upozorenje nakon kojeg je zaprimljen Zahtjev za utvrđivanje mjesečne cijene 

usluga bez ikakvih pokazatelja. Predlaže da se ne donesu Izmjene i dopune koje se odnose na 

cijene, već da se donese Zaključak s kojim će se obvezati Osnovnu školu da napravi Program 

rada s djecom mlađom od tri godine u postojećem Programu predškolskog odgoja s 

financijskim pokazateljem i uvjetima nakon čega će Općinsko vijeće donijeti Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga u dječjem vrtiću. 

 

Miro Maričević smatra da će provođenje biti teret Općinskog proračuna. 

 

Leo Katić smatra da trenutno Odluka nije primjenjiva jer je već travanj, te da će se Odluka 

donijeti nakon napravljenog Programa s pokazateljima i potrebnim uvjetima.  

 

Miro Maričević postavlja pitanje je li djeca mlađa od tri godine trenutno idu u vrtić, na što mu 

Margaret Hropić daje odgovor da ne idu jer vrtić trenutno nije tehnički prilagođen djeci. 

 

Lukša Hropić postavlja pitanje je li potrebno izgraditi neku stručnu studiju, na što mu Leo 

Katić daje odgovor kako nije potrebno jer se radi o upisu djece mlađe od tri godine u već 

postojeći Program predškolskog odgoja.  

 

Nina Glumac navodi da nije moguće mlađu djecu od tri godine integrirati s djecom starijom 

od tri godine jer se ne može raditi s djecom individualno, na što Lukša Hropić konstatira da je 

potrebno imati jasličku i predškolsku grupu, a Dino Katić da je potrebna i povećana radna 

snaga. 

 

Leo Katić navodi da je Ministarstvo donijelo odobrenje i da se isto provodi u 21 mjestu u 

Hrvatskoj samo ne u Lastovu, zato se traži od škole da donese program. 

 

Anita Jančić Lešić smatra da je potrebno definirati troškove i uvjete rada. 

 

Nina Glumac konstatira da postoji dovoljno djece od 3 godine do polaska u školu za napuniti 

jednu predškolsku skupinu od 20 djece, sada ih je trenutno 17 i u slučaju upisa mlađe djece 

bilo bi potrebno izabrati 3 djece od njih mogućih 10. 

 

Anita Jančić Lešić smatra da se treba napraviti druga grupa. 

 

Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Zaključak o odgodi donošenja Odluke 

o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga u Dječjem vrtiću 

do dostave Programa rada s financijskim pokazateljima od Osnovne škole „Braća Glumac“ na 

način da se utvrdi što je sve potrebno za uključivanje djece mlađe od tri godine u program. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno (8 glasova „za“) 

donosi  

 



Zaključak  

 

Odgađa se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za utvrđivanje 

cijena usluga u Dječjem vrtiću do dostave Programa rada s financijskim pokazateljima od 

Osnovne škole „Braća Glumac“, na način da se utvrdi što je sve potrebno za uključivanje 

djece mlađe od tri godine u program (u prilogu). 

 

AD 6. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU JAVNIH 

POVRŠINA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE  

 

Leo Katić objašnjava kako se radi o izmjeni i dopuni Odluke jer je potrebno promijeniti 

navedene lokacije i dodati nove. 

 

Lukša Hropić pita je li potrebno na navedenim mjestima napraviti dodatnu infrastrukturu, na 

što Leo Katić odgovara da za prodajne stolove nije potrebno jer oni nisu u tim kriterijima, a 

pokretnim radnjama da.  

 

Dino Katić pita je li se konkretno radi o dostavljenom Zahtjevu Obrta Mezzomondo, na što 

Leo Katić odgovara da je za potrebe realizacije Zahtjeva potrebno stvoriti preduvjet – izmjene 

lokacije. 

 

Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik utvrđuje da se jednoglasno (8 glasova „za“)  

donosi  

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju javnih površina na privremeno 

korištenje (u prilogu) 

 

AD 7. IZVJEŠĆE O UTROŠENIM SREDSTVIMA – PROJEKTI NA POMORSKOM 

DOBRU 

 

Leo Katić konstatira da je isto Izvješće o utrošenim sredstvima poslano i nadležnom tijelu.  

 

Miro Maričević ističe da je uređenje šetnice Barje, Korita i Pasadur napravljeno prije tri 

godine i pita je li naknadno rađeno na njima, na što mu Leo Katić odgovara da se radi o 

realizaciji uređenja šetnica - šetnice Lastovo po Programu Ministarstva. Ističe da je Općina po 

tom Ugovoru dužna dio sufinancirati, a nisu osigurana sva sredstva, te je zato za 2017. 

kandidirano sufinanciranje šetnica, čime je smanjeno učešće. 

 

 

Predsjednik zaključuje raspravu te se prima na znanje Izvješće o utrošenim sredstvima (u 

prilogu). 

 

AD 8. IZVJEŠĆE O INVESTICIJI – DOM MLADIH UBLI 

 

Leo Katić predlaže da se rasprava vodi po Izvješću.  

 



Miro Maričević konstatira da Dom mladih Ubli nije definiran u prostornom planu uređenja 

Općine Lastovo ni u UPU dijela naselja Ubli, već je namijenjen za Dom za starije i nemoćne, 

kao i Sirena. Postavlja pitanje hoće li biti Doma za starije i nemoćne. Sugerira ako nije u 

planu napraviti Dom za starije i nemoćne, da se promijeni plan i strategija za 2014. do 2020. 

godine.  

 

Lukša Hropić navodi da je studija pokazala da Dom za starije i nemoćne nije isplativ. 

 

Miro Maričević smatra da je isplativo jer Domom umirovljenika upravlja Dubrovačko-

neretvanska županija koja se koristi sredstvima Ministarstva. Nadalje, govori da ako Dom nije 

u perspektivi Općine Lastovo, trenutna koalicija nema novo rješenje, tj. ima ono mimo 

procedure, ali ako je to njen cilj da ne bude Doma umirovljenika, onda bi morali ići u izmjenu 

ili poštovanje postojećih dokumenata. 

 

Leo Katić pita Mira Maričevića što predlaže. 

 

Miro Maričević predlaže dugoročno da se definira, je li Dom mladih ili starih, na što mu 

Margaret Hropić odgovara da može biti u kombinaciji. 

 

Lukša Hropić smatra da je potrebniji Dom mladih. 

 

Miro Maričević smatra da je potrebno napraviti bilancu i vidjeti što je isplativije jer bez 

zaposlenja nema mladih, a Dom umirovljenika omogućava zaposlenje 10 do 15 ljudi i brigu o 

starim ljudima. Potrebno se držati strategije i prostornog plana ili ići u izmjenu i dopunu 

postojećeg.   

 

Margaret Hropić objašnjava da su se u ozbiljnosti posla koristila privremeno lakša i efikasnija 

rješenja kako bi se prostor doveo u funkciju, jer je lakše dobiti jedan manji projekt – Dom 

mladih, nego sveobuhvatan, velik i zahtjevan projekt – Dom za starije i nemoćne. Dom za 

starije je potreban Lastovu, ali ako se sa studijom direktno ide na Europske fondove, projekt 

neće proći. 

 

Pavao Lagetar postavlja pitanje što konkretno namijenjen Dom mladih i koje zgrade 

obuhvaća. 

 

Leo Katić objašnjava da ne postoje nikakve koalicije ni projekti koji se definiraju kao „vaši“ i 

„naši“ bez obzira je li to nekima prihvatljivo ili ne i da od kada je načelnik nikada nije bilo 

govora o napuštanju Projekta Doma umirovljenika što potvrđuje i Strategija jer je isti 

potreban za otok Lastovo. Navodi, da je prošle godine na sjednici povjerenstva Ministarstva 

državne imovine utvrđeno da nije proveden Elaborat parcelacije jer su Hrvatske vode odbile 

izvršiti ukidanje vodnog dobra, koji je zapravo kanal za vodu kojeg su napravili Talijani da ne 

poplavi Ubli, jer prolazi trećinom ispod čestice zgrade 1031/2 (bivši hotel Sirena). Nakon što 

Elaborat nije prošao, ministar Marić odlučio je riješiti Lastovo parcijalnim rješenjima bez 

ugrožavanja Doma za starije i nemoćne - Sirena Lastovo, te se rješavao objekt bivšeg doma 

JNA č.zgr. 1063, kojeg je Ministarstvo državne imovine Odlukom darovalo Općini Lastovo. 

Čestica 1063 pokriva zgradu Bivšeg doma JNA i površinu ljetnog kina. Ističe da ono što se 

radi niti u jednom dijelu ne ugrožava budući Dom za starije i nemoćne te da se radi o 

partnerstvu s udrugom „Val“, kako bi se osigurale plaće djelatnicima provođenja Programa do 

realizacije Projekta, te da je Bivši dom JNA odnosno Dom mladih temeljem ugovora s 

Ministarstvom kulture prešao u fazu uređenja, na način da će u prizemlju objekta imati sadržaj 



udruge Val s javnim prostorima, a na katu hostel koji će financirati zaposlenike udruge Val 

koji će u budućnosti biti sastavna spona dijelom Doma za starije i nemoćne. Projekt Sirena u 

I. fazi govori o objektu Sirene, a u II. fazi je Bivši dom JNA. Ako se uspije napraviti Dom za 

mlade s udrugom Val u partnerstvu i hostelom te kada dobijemo Sirenu, kao socijalni 

program, Vijeće može raspisati natječaj i odlučuje hoće li to biti Javni poziv o zajedničkom 

ulaganju ili riskira prijavom na Europske fondove gdje unaprijed znamo da postoje 

ograničenja, kao što je feasibility studija. Ističe da nitko nije izbrisao projekt Doma za starije i 

nemoćne te se čeka na darovanje čestice zgrade kako bi se krenulo dalje u realizaciju. 

 

Miro Maričević smatra da Leo Katić zanemaruje stvari koje su se do sada napravile jer je 

budući Dom za starije i nemoćne, Županijska skupština donijela kao Dom Vela luka - 

ispostava Lastovo sa suglasnosti Ministarstva te da se mogla izvući sva dokumentacija skoro 

do same gradnje, ali barem do Idejnog projekta. Ističe da ne može vjerovati da u četiri godine 

Leo Katić nije mogao riješiti problem s Hrvatskim vodama te da se po tom pitanju nije 

napravilo ništa. Apsurdno je da se Dom za starije i nemoćne smatra neisplativom investicijom 

jer je Studija bila na Županijskoj skupštini koja je nositelj, a ne Općina Lastovo.    

 

Leo Katić konstatira da Ministarstvo ne daruje zgradu Županiji već Općini Lastovo. 

 

Miro Maričević ponovno ističe da ne može vjerovati da se nije ništa napravilo po pitanju 

vodnog dobra na što Leo Katić predlaže da se kopira cijela dokumentacija što se učinilo po 

tom pitanju. 

 

Miro Maričević  smatraju  da je to prenamjena prostora i rad bez potrebne dokumetacije s 

čime  se slaže Anita Jančić Lešić. 

 

Leo Katić navodi da mu i dalje nije jasno u čemu je problem jer da će doći do realizacije i 

jednog i drugog Projekta.  

 

Anita Jančić Lešić ne spori da se prostor u Ublima što prije regulira i riješi, međutim donijela 

se Odluka da će taj prostor biti Dom za starije i nemoćne uz to je krenula i izrada 

dokumetacije koja je daleko odmaknula. Zanima je kada je trenutan saziv Vijeća donio 

Odluku o prenamjeni prostora jer ako u ovaj prostor ulaže županija ili Europska unija, ne 

može se igrati bez obzira na interes i prenamjenjivati prostor. Konstatira da se ne može od 

Europske unije dobiti novac za uređenje Doma mladih i hostel, te kad se sredi zgrada dodati i 

Dom za starije i nemoćne te smatra da je to protuzakonit postupak i da je ovo trenutno 

neodgovorna i rizična igra. Ponavlja da je Vijeće trebalo donijeti Odluku o prenamjeni 

prostora te biti upoznato s postupkom, te da je sve išlo mimo vijeća što nije normalan i 

legalan način rada. 

 

Leo Katić ne vidi potrebu da ponavlja sve što je rečeno do sada i da je stvar  jasna jer se radi o 

dvije čestice zgrade te smatra da ministar državne imovine ne bi potpisao nešto što je 

sumnjičavo. Elaboriralo se na koji način se radilo i koji su koraci postupka, animiranje Vijeća 

nije bilo potrebno. Navodi da mu je žao što nije realizaciju projekta provodio prije 15-17 

godine jer bi danas to bilo sređeno. Onaj tko smatra da je nešto napravljeno protuzakonito ili 

izbjegavano će svojim putem tu pravdu dovesti do kraja, te sumnja da bi Ministar državne 

imovine i Ministarica kulture ulazili u ugovorne obveze s Općinom Lastovo da je nešto 

kriminalno. Ako je nešto nejasno, u Izvješću o investicije Doma mladih je sve pojašnjeno te 

navodi da nije potrebno danas više voditi raspravu, ali se može na nekoj drugoj sjednici kada 

bude provedena darovnica. 



 

Anitu Jančić Lešić čudi stav načelnika, misli da je u ingerenciji ovog Vijeća donositi odluke o 

investicijama na području Općine Lastovo – načelnik ih provodi, ali u ovom slučaju načelnik 

je bez konzultacije vijeća odlučio u koju će investiciju ić i ne smatra shodnim da to pita 

vijeće. Misli da su se ingerencije pobrkale te da načelnik nema pravo izrađivati i gurati 

projekte za koje prethodno nije tražio odobrenje vijeća.  

 

Miro Maričević navodi činjenicu da kad je traženo pravo gradnje, tada je revizija tražila izvod 

iz prostornog plana i namjenu te je siguran da Leo Katić nije to podnio Ministarstvu što je 

zamjerka Ministarstvu. Ne može se odlučivati kad tko želi, već se treba pratiti planska 

dokumentacija i strategija, a u njima ne postoji Dom mladih. Ako se govori o dokumentima 

koje će biti smjer za neki razvoj projekta i ponašanje prostornog plana, onda je obaveza da se 

toga treba pridržavati. Zakona se treba pridržavati. Činjenica je da u Ministarstvo nije 

podnesena namjena prostora jer onda sigurno ne bi bio Dom mladih na što mu Leo Katić 

govori da prvo provjeri.  

 

Leo Katić predlaže da predsjednik zaključi raspravu nakon sljedećeg: Općinsko vijeće Općine 

Lastovo, najvažnije tijelo Općine Lastovo donosi Statut, Prostorni plan i Proračun, 

donošenjem Proračuna zapravo je potvrdilo pothvat investicije Dom mladih Ubli. Izvod iz 

Proračuna Općine Lastovo za Dom mladih Ubli je bio sastavni dio dokumentacije u 

Ministarstvu kulture. Nada se da će Općina proći na natječaju Kultura u centru te će se 

ubrzanije ulagati u česticu zgrade 1063. 

 

Anita Jančić Lešić navodi da se donosi mnogo financijskih odluka - tko će plaćati koliko 

najamninu, tko će plaćati porez, prirez i sl., onda po načelikovim riječima dosta da se to sve 

stavi u Proračun i te odluke više nije potrebno donositi, na što Leo Katić govori da on to nije 

rekao. Ako je izglasan Proračun, jeli to znači da se nemora donositi odluku da će financirati 

vrtić ili da će se od najamnine dovoljno zaraditi i da tu odluku nije potrebno donositi na što je 

Leo Katić moli da ne bagatelizira jer se nalazi na sjednici Općinskog vijeća. 

 

Anita Jančić Lešić smatra da Leo Katić svojim postupcima bagatelizira Općinsko vijeće, što 

je nepristojno i nekorektno te traži da joj se dostavi dokumentacija koju je načelnik priložio 

Ministarstvu za navedene odluke na što je Leo Katić rekao da hoće ako to zaključi vijeće. 

 

Miro Maričević se slaže s Leom Katićem da je Općinski proračun financijski pokazatelj, ali se 

on neizvršava i on je ključ ponašanja u prostoru, namjeni prostora i slično.  

 

Predsjednik Ilija Frlan upozorava vijećnike da govore jedan po jedan. 

 

Margaret Hropić postavlja pitanje je li prostorni plan bio bitan kada su se dvije zgrade 

poljoprivredne zadruge i uljare spojile u jednu zgradu, je li to pisalo u prostornom planu, dva 

su se objekta spojila u jedan. Miro Maričević pita jeli njemu upućeno pitanje na što Margret 

Hropić odgovara da je, jer se greške ponavljaju te da se projekti realiziraju u dvije faze jer je 

to lakše i isplatljivije, jedna struja i jedna voda, pa tako i Dom mladih. Ponavlja da se nije 

odustalo od Doma za starije već da će biti druga faza projekta Doma mladih. Ide se na 

efikasnost i trenutni je problem jer se smatra kako su mladi i stari dvije različite dobne 

generacije, ali su socijalne skupine na jednom nivou.  

 



Predsjednik Ilija Frlan se slaže s Margaret Hropić jer je vrlo jednostavno objasnila na koji 

način realizacija funkcionira bez obzira jeli se radi o Domu za mlade ili starije, s čime se Miro 

Maričević ne slaže. 

 

Anita Jančić Lešić ističe da se radi o jednom planu i jednoj instituciji, a da za dvije institucije 

trebaju biti dva plana. 

 

Miro Maričević odgovara na pitanje uljare i vinarije, kako on u tom momentu nije bio dolje, 

ali zna da je tamo gospodarska zona s tim da objekt koji je sada uljara bila je garaža, zgrada 

koja je postojala stoga se ništa nije mjenjalo.  

 

Margaret Hropić nije jasno u čemu je problem ako je jedno gospodarski, a drugo socijalni 

objekt. 

 

Anita Jančić Lešić postavlja pitanje zašto vijeće mora donijeti Odluku gdje će tko staviti 

klupicu, a kada se radi o tome hoće li se u jednoj velikoj zgradi raditi Dom mladih ili starijih 

ovo vijeće nema pravo na što joj Margaret Hropić odgovara da je jedno tržišna sfera i prodaja 

voća i povrća, a ovo socijalna.  

 

Ilija Frlan smatra da su Leo Katić i Margaret Hropić vrlo jednostavno objasnili na koji se 

način radi – dvije su čestice zgrade, i ako je bila mogućnost uložiti sredstva, zašto to ne bi 

napravili. Sutra kada se ostvare svi uvijeti za Dom starijih, on će se realizirati.  

 

Anita Jančić Lešić nije sporno što će biti Dom starih, mladih ili srednjih, nije problem ni da se 

odustane od Doma za starije jer vijeće može donijeti tu odluku i da se napravi što god, ali to 

vijeće mora donijeti, a ne načelnik koji je samo izvršitelj te upozorava pročelnicu da je dio 

njenog posla da upozori načelnika i predsjednika vijeća ukoliko nisu svijesni svoje greške.  

 

Miro Maričević navodi da je vidio natječaj za otvore i prozore za Dom mladih, ali upozorava 

Lea Katića da pročita urbanistički plan uređenja Doma na što ga Leo Katić pita što piše, a 

Miro Maričević mu odgovara da mu ga pročelnica pročita te da je navedena drvenarija, a ne 

PVC kao u natječaju. Da se ovolika energija potrošila u rad, Dom za starije bio bi pred 

početkom rada.  

 

Leo Katić se obraća Miru Maričeviću i konstatira da će otvori na Domu mladih biti istovjetni 

kao institucije kojoj je on na čelu, koja je dobila odobrenje te da će dobiti lijepo uređenu 

zgradu koja je u funkciji, čime se osiguravaju sredstva udruzi koja će nestati, a potrebna je 

Lastovu. 

 

Miro Maričević podsjeća da je udruga počela sa sedam radnika kada je on bio na vlasti, na što 

mu Leo Katić odgovara da je županija konstatirala da više nema sredstava. 

  

Predsjednik zaključuje raspravu te se prima na znanje Izvješće o investiciji - Dom mladih 

Ubli (u prilogu). 

 

Pauza u 15:05 sati - 5 minuta.  

 

 

 

 



AD 11. PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE 2018. 

 

Budući da je 15:10 sati, sjednici se pridružuju – Ana Ivelja, Turistička zajednica Općine 

Lastovo i Lučijano Sangaleti, Komunalac d.o.o., te se prelazi na 11. točku dnevnog reda. 

 

Miro Maričević navodi da je Plan Parka prirode dostavljen Turističkoj zajednici, na što 

Korana Zavadlav konstatira da je Plan pripreme turističke sezone Parka prirode dostavljen 

Općini te vijećnicima.  

 

Lukša Hropić konstatira da nije stigao napisati Plan za DVD, ali da će usmeno upoznati 

vijećnike s planom rada.  

 

Predsjednik vijeća daje riječ Ani Ivelja. 

 

Ana Ivelja ukratko objašnjava Plan i program rada za turističku sezonu 2018. godine (u 

prilogu) koji je dostavljen vijećnicima. 

 

Pavao Lagetar postavlja pitanje kako će se ovu sezonu organizirati Kulturno ljeto, na što Ana 

Ivelja odgovara da je izdan Javni poziv za potpore manifestacijama na koji se javilo 9 

organizatora te da će se nakon odabira organizatora, koji su u svojim prijavama trebali navesti 

kada će se manifestacija odvijati, izraditi kalendar događanja kako se manifestacije ne bi 

poklapale. 

 

Pavao Lagetar postavlja pitanje koje su lokacije manifestacija i hoće li odabrani organizator 

organizirati manifestaciju i odabrati lokaciju, na što mu Ana Ivelja odgovara da su za sada 

poznate lokacije Ubli, Mihajla i Trg Lastovskog poklada te da organizator sve organizira, 

nakon čega treba podnijeti Izvješće što je napravio kako bi dobio potporu.  

 

Anita Jančić Lešić konstatira da je u prvoj stavci Plana rada promoviranje turističke zajednice 

izvan Lastova te postavlja pitanje na kojim se turističkim sajmovima tijekom zime 

predstavljala Turistička zajednica, na što joj Ana Ivelja odgovara da nije ni na jednom zbog 

nedovoljnog broja promidžbenog materijala za čiju narudžbu nije dobila dopuštenje. 

 

Anita Jančić Lešić postavlja pitanje zašto Turističke zajednice Općine Lastovo nema u planu 

aktivnosti Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije jer kada županijska 

zajednica ide na sajmove ima brošure drugih turističkih zajednica, a samo Lastova nema, na 

što Ana Ivelja konstatira da nije bilo promidžbenih materijala.  

 

Predsjednik Ilija Frlan postavlja pitanje je li se ove godine radi na tome, na što mu Ana Ivelja 

odgovara da bi brošure trebale biti gotove do 15. svibnja. 

 

Anita Jančić Lešić postavlja pitanje koja je procedura odabira komisije za odabir kandidiranih 

manifestacija, na što joj Ana Ivelja odgovara da se komisija ne bira već da predsjednik 

turističkog vijeća otvara kuverte zajedno s dvoje vijećnika, koji se taj dan na vijeću odaberu, 

ali svi vijećnici Turističkog vijeća odabiru organizatora.  

 

Kako nije bilo više pitanja za Anu Ivelja, predsjednik daje riječ Lučijanu Sangaletiu. 

 

Lučijano Sangaleti konstatira da je na zahtjev općinskog načelnika dostavio Plan rada za 

sezonu (u prilogu) i ukratko po točkama objašnjava Plan.  



Pavao Lagetar savjetuje da nabave prikladne odore za brodske privezivače  te  postavlja 

pitanje je li određena lokacija za odlaganje glomaznog otpada i pet ambalaže, na što mu 

Lučijano Sangaleti da odgovara da je određena trenutna lokacija za glomazni otpad – nasuprot 

ex Maršalke. 

 

Pavao Lagetar savjetuje prisutne da se prošetaju po mjestu i slikaju opasna mjesta – stare kuće 

i suhozide, koja su urušena ili će se urušiti.  

 

Ilija Frlan navodi da kuća koja je nedavno urušena u dnu sela nije izgledala kao opasna, na što 

Margaret Hropić govori da je nakon rušenja obavijestila i poslala sliku vlasniku koji je u 

postupku prodaje iste.  

 

Lukša Hropić smatra da Općina treba naći rješenje za takve stvari.  

 

Anita Jančić Lešić postavlja pitanje hoće li će Turistička zajednica organizirati kakve ture s 

turističkim vodičem ovo ljeto, na što joj Ana Ivelja odgovara da to još ne zna.  

 

Anita Jančić Lešić postavlja pitanje tko je odlučio da se brošure neće raditi, na što joj Ana 

Ivelja odgovara da je brošura ponestalo krajem ljeta te da je odgovorna osoba gospođa Milka 

odlučila da se brošure ne štampaju jer se trebaju mijenjati.  

 

Lukša Hropić konstatira da je pokraj info pulta Parka prirode u Skrivenoj luci vidio otpad od 

kuće koja se trenutno renovira te postavlja pitanje hoće li čišćenje obaviti investitor ili 

Komunalac, na što mu Lučijano Sangaleti odgovara da je o tome obaviješten te da će, u 

dogovoru s investitorima, nakon radova pomoći s uklanjanjem.  

 

Ilija Frlan navodi da u donjem dijelu Zaklopatice postoje 2-3 rupe u asfaltu te savjetuje 

Lučijana Sangaleti da to sanira, na što mu Lučijano Sangaleti odgovara da im je to u planu i 

da su već jedan dio oštećenja u mjestu Lastovu i Zaklopatici sanirali. 

 

Miro Maričević se nadovezuje na izjavu Lukše Hropića te konstatira da odlaganje na javnim 

površinama nije u ingerenciji Komunalca već komunalnog redara, na što mu Lučijano 

Sangaleti odgovara da je Vijeće donijelo Odluku da glomazni otpad ne smije biti na javnim 

površinama.  

 

Predsjednik daje riječ Lukši Hropiću, predsjedniku Dobrovoljnog vatrogasnog društva. 

 

Lukša Hropić ponavlja da nije uspio obavijestiti vijećnike u pisanom obliku, ali će usmeno 

iznijeti plan. Smatra da je dobro što se informira o pojedinačnom radu institucija te da je 

bitnija suradnja. Ukratko objašnjava što se do sada napravilo u DVD-u – nabavka nove 

opreme i servis vozila, a sve kako bi DVD bio spreman za sezonu. Konstatira da su se, u 

partnerstvu s Općinom, zaposlili ljudi na javnim radovima, s kojim su se očistili šumski i 

pristupni putovi koji vode do polja, više od 30 km. U suradnji s Komunalcem kose se i čiste 

mjesta, uredili su se povijesni vrtovi, kako bi mjesto bilo ljepše i ugodne za mještane, ali i 

goste. Vatrogasna sezona se pripremila sa službom motrenja, u suradnji s Hrvatskim šumama, 

koja će 24 h motriti s motrionice smještene na Humu u periodu od 01.06. do 15.09. Obavljaju 

se poslovi operatera hitnog helikopterskog prijevoza i noćnog slijetanja. Smatra da je 

potrebno dogovoriti termin sastanka na kojem će se predstavnici sastati i dogovoriti daljnje 

korake prije turističke sezone.  

 



Anita Jančić Lešić postavlja pitanje hoće li i ove sezone doći vatrogasci izvana, na što joj 

Lukša Hropić odgovara da hoće i da je problem što su prošle godine došli 28.06., a skoro su 

svi požari bili prije toga. Smatra da država troši previše sredstava na takvu službu, jer oni 

pomognu u gašenju požara, ali nisu odgovorni za čuvanje, koje je jednako važno kao i samo 

gašenje. Bez njihove pomoći se ne može. Postoji ljudska radna snaga, članovi i ljudi koji 

imaju položeno i izlaze na požare, ali problem je u opremi – jedna autocisterna, jedan unimag 

kamion, stoga kada je veći požar ne može se više djelovati jer je potrebno više vozila. 

Vatrogasci izvana najviše pridonose svojom opremom. Ističe, da je s ravnateljem Parka 

prirode vodio razgovor na koji način Park može pomoći u boljoj organizaciji vatrogasne 

zaštite na području općine Lastovo i samog parka, na što mu je ravnatelj rekao da su nabavili 

opremu za svoje ljude, kako bi ako bude potrebno mogli djelovati. Nada se da će suradnja biti 

bolja te da će se do sezone napraviti što više, kako bi ljeto prošlo bez požara.  

 

Anita Jančić Lešić postavlja pitanje koliko će biti ljudi s otoka zaposleno ovu sezonu, na što 

joj Lukša Hropić odgovara da se vatrogasnoj zajednici podnio zahtjev da bude zaposleno 15 

ljudi te da se čeka odobrenje. 

 

Miro Maričević postavlja pitanje hoće li biti objavljen javni natječaj za izbor 15 ljudi i hoće li 

biti nešto od javne vatrogasne postrojbe, na što mu je Leo Katić odgovorio da Općina nije 

odustala od Javne vatrogasne postrojbe.  

 

Predsjednik daje riječ Miru Maričević, ravnatelju Javne ustanove „Park prirode Lastovsko 

otočje“. 
 

Miro Maričević smatra da nema potrebe izlagati dostavljen Plan pripreme turističke sezone (u 

prilogu), ali da može dodati dvije stvari – Zelena akcija, početak priče o odvojenom otpadu i 

planu gospodarenja te da će se ove godine uz naplaćivanje ulaznica zbrinjavati i četiri vrste 

otpada s plovila.  

 

Lukša Hropić postavlja pitanje hoće li se grane i borovi koji su posječeni na način da padnu 

ispod državne ceste Ubli – Lastovo sanirati ili ne, na što mu Miro Maričević odgovara da je 

Parku od strane Hrvatskih cesta naložena sječa, a da bi Hrvatske ceste trebale sanirati. 

 

Leo Katić predlaže da se donese Zaključak koji će obvezati odgovorne osobe da 

iskoordiniraju aktivnosti do početka sezone, kako bi se vidjelo tko je što napravio. 

 

Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Zaključak da se obvezuju odgovorne 

institucije – Općina Lastovo, Komunalac d.o.o., Turistička zajednica Općine Lastovo, DVD 

Lastovo i Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ da iskoordiniraju aktivnosti do 

turističke sezone.  
 

Nakon obavljanog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno (8 glasova „za“) 

donosi  
 

Zaključak 
 

Obvezuju se odgovorne institucije - Općina Lastovo, Komunalac d.o.o., Turistička zajednica 

Općine Lastovo, DVD Lastovo i Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, da 

iskoordiniraju aktivnosti do turističke sezone (u prilogu). 

 

 

 



Sjednica se nastavlja po usvojenom dnevnom redu. 

 

AD 9. INFORMACIJA – IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE LASTOVO 

 

Leo Katić konstatira da su vijećnici dobili Informaciju o prostornom planu uređenja Općine 

Lastovo. 

 

Miro Maričević ističe da se od donošenja Odluke Izmjenama i dopunama Prostornog plana 

uređenja Općine Lastovo u 2016. godini nije raspravljalo o prostornom planu. Smatra da 

Prijedlog izmjena i dopuna koji je izašao na javnoj raspravi nije usklađen s Odlukom 

predstavničkog tijela iz 2016. godine. Ističe da je procedura uređena u  Zakonu o prostornom 

uređenju te da nije poštovana. 

 

Leo Katić konstatira da se dosadašnja procedura vezana za izmjene i dopune prostornog plana 

napravila sukladno zakonu jer bi u suprotnom nadležna tijela ukazala na protuzakonitu radnju. 

Čita Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lastovo te navodi 

da ako netko smatra da je protuzakonito postupio, da imenom i prezimenom, kao vijećnici 

općinskog vijeća, zatraže očitovanje od nadležnog tijela i prestanu s optužbama. 

 

Korana Zavadlav konstatira da po Zakonu Odluku o izradi izmjena prostornog plana donosi 

predstavničko tijelo, a Prijedlog prostornog plana utvrđuje općinski načelnik.  

 

Miro Maričević konstatira da općinski načelnik Prijedlog plana utvrđuje temeljem smjernica 

predstavničkog tijela.  

 

Anita Jančić Lešić čita „Sukladno članku 95. Zakona o prostornom uređenju, Općinski 

načelnik je Zaključkom od 11. rujna 2017. godine utvrdio Prijedlog Izmjena i dopuna 

Prostornog plana i uputio ga na javnu raspravu“ te je zatražila da joj se pokaže isti, na što joj 

Korana Zavadlav odgovara da će joj biti dostavljen, ali da se isti nalazi na web stranici 

Općine.  

 

Miro Maričević se obraća Korani Zavadlav i navodi kako je ona stručna osoba Jedinstvenog 

upravnog odjela te joj savjetuje da prouči proceduru donošenja prostornog plana jer Odluku i 

smjernice za izradu prostornog plana donosi predstavničko tijelo. Osnova za javnu raspravu 

Prijedlogom prostornog plana, mora biti utvrđena na općinskom vijeću te onda općinski 

načelnik vodi proceduru. Nadovezuje se na Odluku o donošenju izmjena i dopuna prostornog 

plana, na što Marinela Giljević govori da to nije Odluka koju je općinski načelnik pročitao, ali 

Miro Maričević konstatira da ima originalnu Odluku iz 2016. godine u kojoj piše za Kremenu 

luku. 

 

Korana Zavadlav konstatira da je jedna Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana, a 

druga o donošenju izmjena i dopuna.  

 

Miro Maričević postavlja pitanje Korani Zavadlav zna li ona što je Odluka o donošenju 

izmjena i dopuna prostornog plana, na što mu ona odgovara da je ta Odluka bila vezana za 

Kremenu i Jurjevu. 

 

Miro Maričević navodi da je ista osnova bila i u zapisniku 2016. godine, da nigdje više ne 

postoji zapisnik općinskog vijeća nego samo za Kremenu i Jurjevu, nikakvi dodatni prostor ili 



mijenjanje nije bilo u općinskoj odluci te da ne proziva na kriminal već da općinsko vijeće 

kao predstavničko tijelo treba donositi odluke.  

Margaret Hropić navodi da kada se sluša Mira Maričevića zvuči kao da proziva na kriminal 

jer cijelo vrijeme nešto navodi, utvrđuje, nameće i istražuje. 

 

Leo Katić je zatražio od Mira Maričevića da mu pokaže koju Odluku ima i nakon toga je 

utvrdio koju nedoumicu ima. Radi se o dvije različite Odluke koje nisu međusobno povezane.  

Općinsko vijeće je u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja T1 Jurjeva  luka  i 

LNT Kremena, a s tim u svezi Izmjenama i dopunama prostornog plana donijelo Odluku koja 

se odnosila na Jurjevu i Krmenu. Kada se donosio detaljni plan - Jurjeva i Kremena nije se 

mogao izglasovati prostorni plan, a da istovremeno Općinsko vijeće nije Odlukom donijelo 

Izmjene i dopune prostornog plana samo u vezi toga - Jurjeve i Kremene. Činjenica je da je 

Općinsko vijeće donijelo dvije Odluke. Jedna Odluka je vezana za donošenje Plana T1 

Jurjeve luke i LNT Kremene i taj postupak je završen, a druga je Odluka o izrada Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lastovo, u tijeku. 

 

Miro Maričević navodi da želi da tijelo koje treba donositi odluke to donosi pravovaljano i u 

interesu svih mještana Lastova te smatra da to nije učinjeno osim Odluke donijete u 2016. 

godini za Jurjevu i Kremenu. Postavlja pitanje kada su se otvorile nove izmjene i dopune 

plana, na što mu je Leo Katić odgovara da je općinsko vijeće donijelo Odluku o izradi 

Izmjena i dopuna koju je prije citirao te da mu još nije jasno gdje je problem. 

 

Miro Maričević navodi da u zapisniku ne vidi smjernice za izradu prostornog plan, na što mu 

Leo Katić odgovara da svi znaju što je zapisnik i da je uvjeren da u zapisniku sa sjednice 

postoji Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana Općine Lastovo te postavlja pitanje 

tko je potpisao Odluku, na što mu Marinela Giljević odgovara tadašnji predsjednik općinskog 

vijeća, Ljubo Jurica. 

 

Leo Katić konstatira da ga je Miro Maričević doveo u situaciju da brani Odluku općinskog 

vijeća, a ono je donijelo Odluku, a ne općinski načelnik Leo Katić.  

 

Anita Jančić Lešić konstatira da ima Odluka o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana 

Općine Lastovo koje je donijelo općinsko vijeće u ožujku 2017., temeljem koje načelnik 

donosi Zaključak, na što Marinela Giljević odgovara da općinski načelnik nije donio 

Zaključak na temelju te Odluke, ali Anita Jančić Lešić nastavlja da se odluka donijela za 

izradu, a nakon njenog donošenja u ožujku se donijela odluka o donošenju izmjena i dopuna 

prostornog plana s kojom se zaključilo što se izmijenilo.  

 

Leo Katić navodi da je pogriješila jer je pomiješala dvije Odluke koje je on malo prije 

objasnio. 

 

Anita Jančić Lešić opet navodi da se radi o izmjeni i dopuni prostornog plana, na što Marinela 

Giljević objašnjava da je u prvom članku te Oduke vidljivo da se donose u svrhu donošenja 

urbanističkog plana vezano za Jurjevu luku i Kremenu te da načelnik nije donio zaključak 

temeljem te odluke već temeljem Odluke o izradi iz 2016. godine koju je pročitao. 

 

Anita Jančić Lešić nastavlja i govori da su u Zaključku iz 9. mjeseca, a u odluci koje je vijeće 

donijelo postoji građevinsko područje naselje Pasadur i Prehodišća, donesene nadopune 

građevinskih područja te postavlja pitanje postoji li neka odluka općinskog vijeća koja bi 

amenovala da bi načelnik donio Zaključak.  



 

Leo Katić postavlja pitanje Aniti Jančić Lešić što je sporila u spomenutom Zaključku i gdje je 

problem na što mu ona odgovara da spori razliku između Odluke na temelju koje načelnik 

donosi Zaključak i nadopunu građevinskih područja. 

 

Leo Katić postavlja pitanje je li on malo prije pročitao „redefiniranje građevinskih područja“ i 

u čemu je problem, na što ga Anita Jančić Lešić pita je li potrebno vijeće za redefiniranje.  

 

Leo Katić govori da je vijeće svojom Odlukom odredilo redefiniranje, na što mu Anita Jančić 

Lešić odgovara da je vijeće donijelo Odluku, ali nije zaključilo jer je redefiniranje širok pojam 

jer vijeće nakon odluke mora definirati kakve izmjene će se napraviti.  

 

Leo Katić navodi da Anita Jančić Lešić želi reći da se nešto definiralo bez Odluke vijeća te 

ponovno čita odluke i zaključke i ponovno objašnjava da se radi o dva odvojena postupka. 

 

Ilija Frlan navodi da ako netko smatra da se vode kriminalne radnje da to mora prijaviti i da se 

zna koje se institucije bave s tim, a da se neće više raspravljati na vijeću. 

 

Miro Maričević navodi da su se otvorile dvije procedure istovremeno i postavlja pitanje zašto 

se nije išlo pod istom procedurom, na što mu Leo Katić odgovara da nije moglo jer je 

općinsko vijeće procijenilo da se radi o hitnosti postupka vezano za plan uređenja Jurjeve i 

Kremene te zato što je u međuvremenu Općina Lastovo bila kandidirana na mjeru za 

sufinanciranje uređenja prostornih planova općina i gradova.  

 

Pavao Lagetar postavlja pitanje predsjedniku kako se trenutna točka dnevnog reda zove, na 

što mu je on pročitao naslov i zaključio da su se potrebne informacije dobile i nema smisla za 

daljom raspravom.  

 

Predsjednik zaključuje raspravu te se prima na znanje Informacija - Izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Lastovo (u prilogu). 

 

AD 10. PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA LASTOVA 

 

Leo Katić navodi da su vijećnici dobili materijale te ističe da je nakon višemjesečnih 

nastojanja, Ministar donio Odluku da će Lastovo od 01.05. do kraja 2018. godine biti 

povezeno s Dubrovnikom. Nakon sezone raditi će se preispitivanje odluke u smislu dva 

nepovoljna segmenta za interes otoka Lastova - nepovoljna satnica jer se je linija uvela kao 

turistička, od grada prema otoku, a ne obrnuto te da europska komisija subvencionira linije 

koje su od otoka prema kopnu.  

 

Miro Maričević konstatira da se nije održala sjednica u vezi povezivanja otoka Lastova te 

predlaže da se napravi tematska sjednica o povezivanju otoka Lastova s kopnom. 

 

Leo Katić navodi da je postojeću liniju koja je plovila samo u sezoni Ministar proglasio 

cjelogodišnjom i uvrstio u projekciju za 2019.-2020. 

 

Pavao Lagetar konstatira da bi više volio da su uveli svakodnevno povezivanje u 7. i 8. 

mjesec, nego proširivanje s ovakvom satnicom. 

 



Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Zaključak da će na sljedećoj sjednici 

Općinskog vijeća Općine Lastovo jedna od točaka dnevnog reda bit će Prometno povezivanje 

otoka Lastova. 

 

Nakon obavljanog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno (8 glasova „za“) 

donosi  

 

Zaključak 

 

Na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Lastovo jedna od točaka dnevnog reda bit će 

Prometno povezivanje otoka Lastova (u prilogu). 

 

AD 12. ZAHTJEVI GRAĐANA 

 

Predsjednik konstatira da postoje dva zahtjeva – Zahtjev za odobrenje gradnje javne skale te 

Zahtjev za prenamjenu prostora, koji je zaprimljen naknadno.  

 
ZAHTJEV 1. -  RODITELJI DJECE LASTOVA 

 

Leo Katić objašnjava da je Zahtjev za prenamjenu prostora došao naknadno, a da se radi o 

tome da su odgovorni roditelji podnijeli zahtjev za prenamjenu prostora - za dječje igralište u 

„Gornjoj bašti“. Ističe da im je ponuđeno korištenje već postojećeg dječjeg igrališta u dječjem 

vrtiću bez naknade, ali da je prijedlog odbijen jer kroz jutarnje sate Dječji vrtić radi i tada ga 

ne mogu koristiti. Roditelji bi svojim sredstvima na spomenutom mjestu sredili dječje 

igralište.  

 

Anita Jančić Lešić smatra da bi bilo idealno kada bi u postojećem dječjem igralištu postojao 

zaseban ulaz i kada bi se pazilo na isti, na što joj Leo Katić odgovara da roditelji nisu 

prihvatili prijedlog.  

 

Predsjednik konstatira da su roditelji odbili zahtjev jer po zakonu djeca koja ne idu u vrtić i 

djeca iz vrtića ne smiju biti u istom dvorištu, već mogu koristiti igralište van radnog vremena 

vrtića.  

 

Leo Katić navodi da ukoliko vijeće donese Zaključak da se prihvaća Zahtjev mora donijeti i 

Zaključak da provođenje bude temeljem pravilnika o dječjim igralištima.  

 

Dino Katić postavlja pitanje jesu li roditelji upoznati da se planira uređenje dječjeg igrališta u 

Ublima, na što mu Leo Katić odgovara da jesu.  

 

Anita Jančić Lešić smatra da bi bilo dobro da koriste već postojeće igralište, ali i da se 

spomenuta površina uredi. 

 

Tonči Šarić predlaže da se roditeljima još jednom ponudi da razmisle o korištenju dječjeg 

igrališta u dječjem vrtiću. 

 

Leo Katić ponovno napominje da su roditelji to odbili i ističe da se može odobriti da se na 

javnoj površini postavi traženo, a ne da se površina prenamjeni u dječje igralište. 

 



Ilija Frlan konstatira da je potrebna nova izmjera površina kako bi se omogućilo postavljanje 

dječjih rekvizita na tom prostoru. 

 

Predsjednik stavlja na glasovanje Zaključak o odgodi donošenja Odluke o Zahtjevu roditelja 

djece Lastova do sljedeće sjednice za koju će se pripremiti nova izmjera površine. 

 

Nakon obavljanog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno (8 glasova „za“) 

donosi  

 

Zaključak 

 

Odgađa se donošenje Odluke o Zahtjevu roditelja djece Lastova do sljedeće sjednice za koju 

će se pripremiti nova izmjera površine (u prilogu). 

 
ZAHTJEV 2. - ANTE JURICA, ILIJA FRLAN, IVAN KARLOVIĆ I SRĐAN KURELJA 

 

Leo Katić navodi da Općina Lastovo primjenjuje praksu da temeljem Zahtjeva građana, a u 

pojasu koji je prostornim planom rezerviran za javno stepenište, sudjeluje s građevinskim 

materijalom, a ljudi koji gravitiraju tom području svojim radom. Općina Lastovo je temeljem 

Zahtjeva uputila Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Vela Luka Zahtjev za 

izdavanjem Potvrde za izgradnju stepeništa. Predlaže vijeću odgađanje Odluke dok se ne 

utvrde, na području Općine Lastovo u naseljima po prostornom planu, sva mjesta planirana i 

rezervirana za javno stepenište, razgraničenje te da po potvrdi Vela luke, Općina učestvuje u 

osiguranju potrebnog materijala. 

 

Pavao Lagetar postavlja pitanje postoji li prostor rezerviran za izgradnju stepeništa, na što mu 

Ilija Frlan odgovara da su u donjem dijelu Zaklopatice putovi svake tri parcele, a putovi 

potrebni za realizaciju zahtjeva na dva mjesta. 

 

Lukša Hropić konstatira da put, s kojim bi trebale prolaziti skale, graniči s njegovom 

parcelom i da ima mjesta za izgradnju te predlaže da se u Odluci navedu gdje su putovi, da se 

sutra izgrade sve skale kako bi se rasteretio promet, jesu li uzurpirani i tko ih je uzurpirao, 

kome su dani na korištenje i za koju cijenu.  

 

Predsjednik navodi da se može zatražiti od Katastra da izda službenu skicu na kojoj se vide 

putovi pa po tome napraviti uvid.   

 

Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Zaključak o odgodi donošenja Odluke 

o Zahtjevu Ante Jurice, Ilije Frlana, Ivana Karlovića i Srđana Kurelje do primitka skica 

putova naseljenih područja Općine Lastova iz Katastra.  

 

Nakon obavljanog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno (8 glasova „za“) 

donosi  

 

Zaključak 

 

Odgađa se donošenje Odluke o Zahtjevu Ante Jurice, Ilije Frlana, Ivana Karlovića i Srđana 

Kurelje do primitka skica putova naseljenih područja Općine Lastovo iz Katastra (u prilogu). 

 

 



AD 13. VIJEĆNIČKA PITANJA  

 

Tonći Šarić postavlja pitanje hoće li se ljeti uvesti jednosmjerna ulica radi rasterećenja 

prometa kroz selo, na što Leo Katić odgovara da o tome odlučuje Općinsko vijeće te ukoliko 

vijeće odluči, bit će jednosmjerna.  

 

Miro Maričević navodi kako je obveza načelnika da za prvih šest mjeseci dostavi izvještaj o 

radu te da to bude točka dnevnog reda da vijeće bude upoznato s projektima, na što Leo Katić 

odgovara pitanjem „Koliko si puta u svojim mandatima podnosio šestomjesečna izvješća“. 

 

Predsjednik zaključuje raspravu i sjednicu u 17:05 minuta. 

 

Prema tonskom zapisu                       Predsjednik 

zapisnik napisala              Općinskog vijeća 

Lucija Simić              Ilija Frlan 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/02 

URBROJ: 2145-02/01-18-2  

U Lastovu, 17. travnja 2018. godine 

 

 

Prilog: 

- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lastovo za razdoblje 2017.-

2022. godine, 

- Odluka o prihvaćanju investicije za projekt „Uređenje dječjeg igrališta u Ublima“, 

- Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu,  

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja 

građevinskih radova tijekom turističke sezone, 

- Zaključak - izvođenje građevinskih radova tijekom turističke sezone, 

- Zaključak - odgoda donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima 

za utvrđivanje cijena usluga u Dječjem vrtiću, 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju javnih površina na privremeno 

korištenje, 

- Izvješće o utrošenim sredstvima - projekti na pomorskom dobru, 

- Izvješće o investiciji - Dom mladih Ubli, 

- Plan i program rada za turističku sezonu 2018. godine - TZOL 

- Priprema turističke sezone - Komunalac d.o.o. 

- Plan pripreme turističke sezone - Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ 

- Zaključak - koordinacija aktivnosti do turističke sezone  

- Informacija - Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lastovo 

- Zaključak - prometno povezivanje otoka Lastova  

- Zaključak - Zahtjevi građana - roditelji djece Lastova 

- Zaključak - Zahtjevi građana - Ante Jurica, Ilija Frlan, Ivan Karlović i Srđan Kurelja 

 

 

        

 

 

 


