
 1 

Z A P I S N I K 

 

sa 11. svečane sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO održane dana 26. rujna 

2018. godine u dvorani Doma kulture s početkom u 9:00 sati. 

 

Rad sjednice odvijao se prema slijedećem 

 

DNEVNOM  REDU: 

 

1. Otvaranje sjednice, 

2. Prigodna riječ Općinskog načelnika, 

3. Prigodne riječi uzvanika. 

 

 

AD 1. OTVARANJE SJEDNICE 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ilija Frlan: Otvaram svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Lastovo. 

 

Klapa Fumari izvodi himnu „Lijepa naša domovino“. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ilija Frlan: Poštovane dame i gospodo, drage Lastovke i 

Lastovci, cijenjeni uzvanici, čestitamo vam blagdan zaštitnika naše župe Sv. Kuzme i 

Damjana i Dan Općine Lastovo. U prigodi Dana Općine Lastovo primili smo brojne čestitke, 

te upućujemo zahvalu čestitarima. 

 

Molim sve nazočne da minutom šutnje odamo počast svima koji su dali život za našu 

Domovinu.  

 

„Slava im i hvala“. 

 

Drage Lastovke, dragi Lastovci sa otoka i dijaspore, poštovani prijatelji otoka Lastova, dragi 

gosti, cijenjeni uzvanici, poštovani predstavnici institucija i ustanova otoka Lastova, dragi 

vijećnici, pozdravljam vas u ime svih članova Općinskog vijeća Općine Lastovo povodom 

Dana Općine i blagdana naših nebeskih zaštitnika Sv. Kuzme i  Damjana.  

 

Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti: 

− općinskog načelnika gospodina Lea Katića, 

− zamjenicu općinskog načelnika gospođu Margaret Hropić, 

− biskupa monsinjora Matu Uzinića, 

− katedralnog župnika don Stanka Lasića. 

 

AD 2. PRIGODNA RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Pozivam gospodina Lea Katića, Općinskog načelnika Općine Lastovo, da nam se u ovoj 

svečanoj prigodi obrati. 

 

Leo Katić: Drage Lastovke i Lastovci, poštovani uzvanici, dobar vam dan i dobro došli na 

svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lastovo, a u povodu Dana Općine Lastovo i 

Sv. Kuzme i Damjana, zaštitnika naše Župe. 
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Lijepo pozdravljam vijećnike Općine Lastovo, pozdravljam svoju zamjenicu Margaret 

Hropić, pozdravljam biskupa monsinjora Matu Uzinića, katedralnog župnika Don Stanka 

Lasića, našeg župnika don Željka Batinića, te pozdravljam i dr. Antuna Juricu, nositelja 

nagrade za životno djelo Općine Lastovo. 

Lijepo pozdravljam i predstavnike svih institucija sa područja naše Općine. 

Na ovaj dan mi Lastovci osjećamo se iznimno ponosni, a svetkovina naših zaštitnika i Dan 

Općine čine nas posebno raspoloženima. 

Tijekom 2017. i 2018. godine Općina Lastovo je realizirala Projekt Sanacije i rekonstrukcije 

sustava desalinizacije otoka Lastova, uz sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnoga 

razvoja i fondova Europske unije te je temeljem Ugovora između Vodovoda i odvodnje 

Lastovo i Hrvatskih voda za 2017. i 2018. godinu, izrađena Projektna dokumentacija 

Vodospreme Zaklopatica s pripadajućim cjevovodom. Podnesen je zahtjev za lokacijsku 

dozvolu te je za očekivati da će u Programu Hrvatskih voda za 2019. godinu biti osigurana 

sredstva za realizaciju navedenog projekta. Pri kraju je i Projektna dokumentacija za 

Vodospremu Skrivena Luka te Projektna dokumentacija za rekonstrukciju cjevovoda Ubli - 

Pasadur, a za što je potrebno i rekonstruirati županijsku cestu Ubli - Pasadur. 

U suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije realizirali smo 

Projekt „Dječje igralište Ubli“. 

Temeljem Ugovora sa Ministarstvom kulture započeta je realizacija Doma mladih Ubli te 

nastavak izrade Projektne dokumentacije za Knežev dvor - Palac i radovi na Arheološkom 

nalazištu Ubli s bazilikom sv. Petra. Također, predstoji nam početak radova na sanaciji crkve 

sv. Mihovila. Za navedene projekte kandidirati ćemo se i za 2019. godinu. 

Po izradi Konzervatorske studije, Smjernica za prezentaciju Kneževa dvora – Palaca i 

Pripremne dokumentacija Kneževa dvora - Palaca za očekivati je da će Društvo prijatelja 

dubrovačkih starina započeti sa samom investicijom. 

Općina Lastovo je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala Ugovor za 

nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. 

Kontinuirano se obavljaju radovi na uređenju komunalne infrastrukture. 

U postupku smo pripreme i provedbe integralnog razvojnog programa realizacije Kulturnog 

centra Vijećnica – zgrada na Pjevoru. 

Nastavit ćemo sa realizacijom socijalnog programa. 

Nastavit ćemo sa sanacijom i rekonstrukcijom vatrogasnog doma u Ublima. 

Od Fondova Europske unije, Programa ruralni razvoj, odobren nam je nastavak Programa 

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Lastovo. Općina Lastovo će ponoviti javni uvid s 

javnom raspravom, te će Općinsko vijeće, a po donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Dubrovačko-neretvanske županije, donijeti i Izmjene i dopune Prostornog plana Općine 

Lastovo, rok je 31.12.2018. godine. 

Potrebna je ubrzana realizacija proširenja luke Ubli, kao preduvjeta sigurnog povezivanja 

otoka, a kojeg je nositelj Županijska lučka uprava. 

Temeljem sadašnjeg Zakona o regionalnom razvoju, Općina Lastovo je razvrstana u 7. 

skupinu razvijenosti od mogućih 8, a što je nepravedno prema otoku. To donosi nesagledive 

posljedice u financijskom smislu otoka Lastovo.  

Nelikvidnost Općinskog proračuna tj. manjak prihoda  generira  svakodnevne probleme u 

financiranju i plaćanju obveza Općine Lastovo. Nažalost, Općina Lastovo, općinski proračun, 

ima veće zadane zakonske rashode od prihoda. 

Općinski proračun ovršen je 19. lipnja 2018. godine temeljem Presude Visokog trgovačkog 

suda Republike Hrvatske od 13. travnja 2018. godine po sudskom sporu iz 2011. godine. 

Po blokadi Općinskog proračuna sa Presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske 

u iznosu 930.487,44 kn, upoznali smo Ministarstvo financija, Ministarstvo uprave i 
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Dubrovačko-neretvansku županiju, te zatražili financijsku potporu iz razloga što Općina nije u 

mogućnosti podmiriti istu, jer ona iznosi više od 70 % izvornih prihoda Proračuna. 

Trgovačkom sudu u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, podnesena je Izvanredna revizija 

protiv Presude kao izvanredni pravni lijek, a što je i bila jedina mogućnost Općine Lastovo. 

Župan Dubrovačko-neretvanske županije nas je 6. srpnja 2018. obavijestio da u Proračunu 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu nisu predviđena sredstva za navedenu 

namjenu.    

Od 25. srpnja 2018. godine došlo je do isključenja telefonskih brojeva i interneta u Općini 

Lastovo. 

Dostavljene su nam i Opomene pred isključenje i Ovrhu za isporuku električne energije u 

uredima, trajektnom pristaništu i javnu rasvjetu. 

Od Ovrhe, blokade Općinskog proračuna, nepodmirene su obveze Proračuna, a koje se odnose 

na financiranje predškolskog odgoja, vatrogastva, socijale, lokalne uprave, komunale i 

nepodmirene ugovorne obveze u iznosu od 700.000,00 kn. Nadalje, službenicima, 

namještenicima, zaposlenicima te drugim korisnicima Općinskog proračuna nisu isplaćivane 

plaće. 

Trgovačkom sudu u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, podneseno je više Zahtjeva da 

temeljem članka 244. Ovršnog zakona donese Rješenje za ograničenu ovrhu Općinskog 

proračuna nad sredstvima potrebnim za rad Općine Lastovo te je 7. rujna 2018. godine 

zaprimljeno Rješenje, kojim se odbacuje zahtjev Općine Lastovo za ograničenom ovrhom u 

dijelu potrebnih sredstava za nužno obavljanje osnovnih zadaća Općine Lastovo. 

Općina Lastovo je poduzela sve potrebne radnje kako bi ostvarila pravo ograničene ovrhe nad 

sredstvima za nužno obavljanje osnovnih zadaća, što joj nije omogućeno, kao i ostale mjere i 

radnje u cilju rješavanja navedene problematike. 

Dubrovačko-neretvanska županija izdala je 24. rujna 2018. priopćenje da je "u dogovoru s 

Vladom RH uplatila iznos od 395.000,00 kn na račun Općine Lastovo, čime je račun Općine 

Lastovo deblokiran i ona može nastaviti s urednim poslovanjem." Istina je da je na račun 

Općine Lastovo uplaćen iznos od 400.000,00 kn. U strukturi transfera utvrđeno je da je : 

- iznos od 200.000,00 kn uplaćen je kao Interventna sredstva, 

- iznos od 100.000,00 kn uplaćen je kao Projekt na pomorskom dobru 

(Ugovor između DNŽ i Općine Lastovo za 2018.g.), 

- iznos od 100.000,00 kn za Projekt "Sanacija Deponija otpada Sozanj" 

(Ugovor između DNŽ i Općine Lastovo za 2018.g.). 

Kao što sam naveo 200.000,00 kn odnosi se na namjenska sredstva, a temeljem Ugovora 

Općina Lastovo je obvezna dostaviti DNŽ Izvješće o utrošku sredstava, a uplaćena sredstva 

FINA je već transferirala po prije navedenoj Ovrsi. 

Račun Općine Lastovo je deblokiran ali bez sredstava na istom, tako da Općina Lastovo ne 

može izvršiti niti jednu obvezu spram korisnicima Proračuna kao ni sve nepodmirene i 

ugovorene obveze. 

Bez jednokratne financijske pomoći Općinskom proračunu u iznosu od 1.000.000,00 kn 

Općina Lastovo ne može riješiti svoje financijske obveze. 

Samo realizacija gospodarskih projekata može povećati prihodnu stranu Proračuna i zato nam 

je najvažniji cilj da se to dogodi čim prije, a što direktno ovisi o odlukama Vlade Republike 

Hrvatske i Ministarstva državne imovine. Ministar Goran Marić će u petak 28. rujna 2018. 

godine, biti na radnom sastanku, a radi pripreme prijedloga Odluka za otok Lastovo o čemu će 

odlučivati Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici 26. listopada 2018. godine na otoku 

Hvaru. 

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

vijeća da učinimo iskorake u smislu boljitka života na našem otoku. 
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Želim istaći da bez direktne potpore Vlade Republike Hrvatske, ministarstava i Županije, otok 

Lastovo će potonuti, jer depopulacija i malobrojnost stanovnika neće uspjeti održati 

komunalni sustav i osigurati financijska sredstva za funkcioniranje otoka. 

Poštovani dame i gospodo, hvala što ste danas sa nama. 

Svim Lastovkama i Lastovcima, svim prijateljima našeg otoka, svima onima koji Lastovo 

nose u srcu, čestitam Dan Općine, čestitam Sv.  Kuzmu i Damjana i naravno imendan svima 

onima koji nose svečeva imena. 

Nakon ove svečane sjednice pozivam Vas na svečanu svetu Misu.  

Želim Vam svako dobro, a ponajprije puno zdravlja. Hvala! 

 

AD 3. PRIGODNA RIJEČ UZVANIKA 

 

Ilija Frlan: Molim biskupa monsinjora Matu Uzinića da nam se obrati. 

 

Biskup monsinjor Mato Uzinić: Poštovani gospodine načelniče, poštovani predsjedniče 

Općinskog vijeća, poštovana gospođo zamjenice načelnika, drage Lastovke i Lastovci, 

čestitam Vam blagdan Vaših nebeskih zaštitnika i Dan Vaše Općine. Drago mi je da sam 

danas s vama, iako nije bilo planirano zbog drugih okolnosti koje su se u međuvremenu 

dogodile, neke sretne, a neke manje sretne. Nisam otišao gdje sam trebao, što je omogućilo da 

danas dođem kao pratitelj našeg don Stanka, koji će, budući da je pozvan, propovijedati, a ja 

ću predvoditi Svetu misu. Drago mi je osobito što sam danas s Vama, jer se u ovih godinu 

dana situacija dosta promijenila, pa vidim da nema nekih drugih uzvanika. Na neki način želio 

sam svojom prisutnošću u vašoj teškoj situaciji, koju je u svom govoru opisao vaš načelnik, 

dati svoju podršku, ali nažalost ne mogu je promijeniti, rado bih to učinio, ali ne mogu. Želim 

vam u vašoj situaciji i poteškoćama s kojima se nosite reći da sam blizu i u ovom misnom 

slavlju koje ćemo imati, obratiti ćemo se na osobit način vašim nebeskim zaštitnicima, da i 

oni sa svojim zagovorim interveniraju. Oni su bili liječnici, te kao liječnici su znali naći lijek 

za različite situacije, te vjerujem da će sa svojim zagovorom naći lijek i za ovu u kojoj se vaša 

općina nalazi. O tome ne ovisi samo sadašnjost, nego kako je to i naglašeno u govoru vašeg 

načelnika i budućnost ovog otoka. Nadam se da će toga postati svjesni i oni koji mogu i 

trebaju donijeti određene odluke koje mogu promijeniti ovu situaciju koja nije dobra. Budući 

da slavimo Sv. Kuzmu i Damjana, palo mi je na pamet, pa i oni nisu baš znali s novcem pa je 

možda i to razlog zašto se neke ovakve stvari događaju. Naime, sve što su činili, činili su 

besplatno, po čemu su slični mnogima od vas koji nastojite činit sve što možete, a nažalost ne 

možete imati plaću za to što činite. No ono što mi je palo na pamet, kao još jedna zanimljivost 

života sv. Kuzme i sv. Damjana, a tiče se upravo tog njihovog odnosa prema novcu, a možda 

se na neki način održava na vašu situaciju, a to da je samo jednom u njihovom životu sv. 

Damjan primio nagradu za ono što je učinio. Kaže legenda da se radio o tri jaja, koja je dala 

neka žena i Damjan ih je uzeo, a Kuzma se toliko naljutio da je odlučio da se nakon njihove 

smrti, ne smiju biti pokopani jedan pokraj dugoga. I nakon njihovog mučeništva, željeli su 

uslišiti njegovu volju i odvojeno ih pokopati, međutim kaže legenda da je jedna deva 

progovorila i objasnila da je Damjan uzeo ta tri jaja, zato što nije želi povrijediti tu ženu, 

osjetio je da kad ne bi uzeo ta tri jaja, da bi je povrijedio, te je zbog tog razloga to učinio, a ne 

zbog nagrade. To im je bio znak da ih mogu pokopati zajedno. Ja bih molio da njih dvoje 

isprose ovoj Općini jednu devu koja će objasniti stvari, da bi došlo do onih odluka do kojih 

treba doći. Nakon te želje i molitve, želio bi našem dr. Jurici čestitati na ovoj nagradi koju 

prima, slažem se s vašim izborom i mislim da je zaslužio, te neka njemu bude blagoslovljeno, 

a neka bude poticaj da svatko od nas učini ono što može. Bog Vas blagoslovio.  

 

Ilija Frlan: Molim katedralnog župnika don Stanka Lasića da nam se obrati. 
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Don Stanko Lasić: Poštovani načelniče, poštovani općinski služitelji i djelatnici, drage 

Lastovke i Lastovci, i meni je drago da sam nakon više godina ovdje među vama. Dok sam 

bio u Smokvici 20 godina, onda sam češće ovdje dolazio, pomagao i pripovijedao, ali u 

zadnje vrijeme se to nekako prorijedilo. Sinoć me je biskup pitao kada sam zadnji put tu bio, 

zamucao sam i nisam mogao odgovorit, a onda mi sinoć kaže, bili ti došao na Lastovo kada 

odeš u mirovinu, i tako mu je kažem da nisam više za župnika, ali sam za zamjenika. Što 

znači da kad bude trebalo don Željku ili nekom drugo, ako ja budem živ, bude potrebno 

mjesec dana odmora, onda ovdje pred biskupom obećajem da ću to rado učiniti. Ovaj otok 

zaista to zaslužuje po svojim ljepotama i prirodnim darovima, ne samo da na njemu bude 

ljudi, već da oni ovdje budu sretnu i dobro žive, jer ako je moglo 3.000 ljudi početkom 20.st. 

onda ima uvjeta, a što je danas načelnik i nadbiskup naglasili netko treba ozdraviti, progledati 

i vidjeti te potrebe i što se ovdje može učiniti i koliko se može pomoći da ovaj otok ne preživi, 

već da doista zaživi, te da bude ljudi, djece i mladih obitelji koji će rađati i odgajati djecu tu, 

ali i da bude svećenika koje je Lastovo nekad imalo, govori se 200 svećenika. Don Željko je 

nabrojio negdje 50 svećenika, među njima je bilo, ne samo vrijednih i zaslužnih svećenika i 

biskupa, nego i doista dobrih domoljuba i mučenika, onda je to sve dobar zalog da će nas oni 

zagovarati pred onim koji je najmoćniji i učiniti ono što mi ne možemo učiniti, a mi možemo 

izmoliti takav njihov zagovor. Pa neka ova dva velika zaštitnika ovoga otoka, ove župe i vas 

svih, sv. Kuzma i Damjan zagovaraju ovo svoje mjesto u kojem se stoljećima, ja vjerujem od 

rimskih vremena, još prije dolaska slavena i Hrvata, ovdje se štovalo te sirijske mučenike, čiji 

se kult širio diljem kršćanskog svijeta, i na istoku i na zapadu, i Lastovo je tada osjetilo da 

treba njih zauzeti kao moćne zagovornike. Čestitam Vam Dan Općine, čestitam Vam ovaj 

blagdan, čestitam načelniku i župniku te se veselim se što sam s vama, a obećavam pred 

biskupom kad bude potrebno evo me ovdje na zamjeni, ako to Bog dadne i podrži moje malo 

narušeno zdravlje, ali ne dam se još. Hvala Vam.  

 

Ilija Frlan: Poseban pozdrav biskupu mosinjoru Mati Uziniću i katedralnom župniku don 

Stanku Lasiću što su uveličali ovo naše slavlje te moram izraziti svoje žaljenje nedolaskom 

niti jednog predstavnika Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora kao ni Županije 

Dubrovačko-neretvanske. Iako zaboravljen od svih institucija, Lastovo – taj najudaljeniji 

naseljeni svjetionik u Hrvata, šaljem im pozdrave. A vama, poštovane dame i gospodo, 

cijenjeni uzvanici najljepše zahvaljujem što ste svojim prisustvom uveličali svečanu sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Lastovo. Još jednom moje srdačne čestitke svim Lastovkama i 

Lastovcima povodom Dana Općine Lastovo i Župnog blagdana naših nebeskih zaštitnika, sv. 

Kuzme i Damjana. Ovim zaključujem svečanu sjednicu te Vas pozivam da nam se pridružite 

na svečanoj Svetoj Misi. Želim Vam ugodan nastavak dana u blagdanskom ozračju. 

 

Klapa Fumari - pjesma. 

 

Prema tonskom zapisu                                                                                  Predsjednik 

zapisnik napisala                                                                                 Općinskog vijeća 

Lucija Simić                                                                                                  Ilija Frlan 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/10 

URBROJ: 2145-02/01-18-2                                        

U Lastovu, 26. rujna 2018. godine 

 


