Z API S N I K
sa 12. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO, održane dana 31. ožujka
2014. godine, s početkom u 18:30 sati u uredu općinskog načelnika.
NAZOČNI vijećnici: Ljubo Jurica, Annette Mufić Trojković, Tonči Grgurević, Stjepan
Jurica, dr. Ivan Čučević, dr. Anita Jančić Lešić, Ivana Ivelja, dr. Tonći Šarić i Ivan Ivelja.

OSTALI NAZOČNI: Leo Katić, načelnik, zamjenik načelnika Marčelino Simić, Ivana
Marčeta Frlan, pročelnica u JUO, Lučijano Sangaleti, direktor poduzeća Komunalac i
Zdenko Barbić.
Sjednica se snima diktafonom.
Predsjednik je otvorio sjednicu, pozdravio nazočne, utvrdio da je na sjednici nazočno osam
vijećnika i da Vijeće može pravovaljano odlučivati, pa je predložio sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Općinskog vijeća Općine Lastovo,
2. Biranje potpredsjednika Općinskog vijeća,
3. Vijećnička pitanja.
Ovako predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

RAD PO PREDLOŽENOM DNEVNOM REDU

TOČKA 1. IZGLASAVANJE NEPOVJERENJA PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE LASTOVO
LJUBO JURICA: Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, a to je izglasavanje nepovjerenja
predsjedniku Općinskog vijeća Općine Lastovo. U Poslovniku piše da se predsjednik i
potpredsjednik Vijeća se biraju tajnim glasovanjem, većinom glasova svih vijećnika, a o
razrješenju ne piše, tako da ćemo staviti na glasanje. Ja predlažem da to bude javno, pa bih
htio da glasate. Tko je za javno glasovanje?
Ovaj prijedlog je usvojen sa pet (5) glasova „za“.
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LJUBO JURICA: Dakle, pitanje glasi: Tko je da se predsjednik Općinskog vijeća Ljubo
Jurica razriješi funkcije?
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da je tri vijećnika glasovalo „za“ i šest
(6) je vijećnika bilo protiv, stoga je donesen slijedeći
Zaključak
Ljubo Jurica nastavit će obavljati funkciju predsjednika Općinskog vijeća općine Lastovo.
TOČKA 2. BIRANJE POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
LJUBO JURICA: Pročelnica je zadnji puta rekla da potpredsjednika već imamo. . . .
IVANA MARČETA FRLAN: Možete imati dva potpredsjednika Vijeća, jednoga imate, na
vama je da predložite drugog, a možete imati i samo jednoga.
TONČI GRGUREVIĆ: Ja sam pričao sa nekoliko njih i nitko nije iskazao interes za to
potpredsjedničko mjesto, a ja sam se zahvalio. Ako Vijeće može biti s jednim, zašto ne, ja
sam za to.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ili ima netko prijedlog?
IVANA MARČETA FRLAN: Ako oni nemaju koga predložiti . . .
IVAN ČUČEVIĆ: Mi možemo predložiti pa on neće pristati, pa neka se javno izjasni tko
koga predlaže.
IVANA MARČETA FRLAN: Ima li netko zainteresiran da bude potpredsjednik Općinskog
vijeća?
TONČI GRGUREVIĆ: Ovo Vijeće može egzistirati i s jednim potpredsjednikom, pa neka
tako bude.
LJUBO JURICA: Onda smo svi za da ovo Vijeće funkcionira sa jednim potpredsjednikom.
Zaključak
Općinsko vijeće imat će jednog potpredsjednika.
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TOČKA 3. VIJEĆNIČKA PITANJA
TONČI GRGUREVIĆ: Prošli puta sam zaboravio, a radi se o slijedećem: od Pjevora put
sela one palme stoje kako stoje i meni se čini da bi bilo bolje da ih se ukloni nego da se
dogodi ne znam što ili da nastrada kao pješak ili u autu ili neko dijete. Meni se čini da su te
palme došle do te mjere da ih se treba maknuti. To bi bio moj prijedlog, ali ako vlasnik nije
suglasan sa time, odmah stavite klauzulu da, ako se nekome što dogodi sa tom palmom,
snosi posljedice toga.
MARČELNO SIMIĆ: Ako je to privatno, zašto bi Općina ili netko trošio novac na to,
naredite privatniku da to dovede u red. Ako je nešto privatno kako ću ja urediti tvoj vrt?
TONČI GRGUREVIĆ: Onaj koji je radio potporni zid nije ga napravio kvalitetno, a to je
bio naš Komunalac. Prema tome Komunalac je u vlasništvu Općine Lastovo, pa ako nema
direktne ima indirektne odgovornosti. Palma je toliko ojačala da je stanje kakvo je, a loše je.
LEO KATIĆ: Mi ćemo stupiti u kontakt s Komunalcem.
STJEPAN JURICA: Ja mislim i na onu palmu koja je točno poviše skala od Pjevora. Ta je
već odvojila zid i tu će se dogoditi čudo.
TONČI GRGUREVIĆ: Sada nam predstoje javni radovi pa bi mogli to tako riješiti.
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Nema javnih radova.
TONČI GRGUREVIĆ: Mislio sam u tom kontekstu to riješiti, to bi bilo odlično.
LEO KATIĆ: Evo Lučijano je čuo što pričamo . . .
LUČIJANO SANGALETI: Znači, kada bi je netko srušio, ja bih se pobrinuo za ostalo.
TONČI GRGUREVIĆ: Što ćete napraviti to je vaša stvar, ali nemoj da se nekome što
dogodi.
IVAN ČUČEVIĆ: Htio bih pitati, jer ljudi pitaju, s obzirom na to da je Općina Lastovo
pupčano vezana za Park prirode, o događanjima u Parku prirode koja su u posljednje
vrijeme, čuli smo da je došlo do smjene u Nadzornom odboru itd. pa bi htjeli malo znati.
LEO KATIĆ: Radi informiranja evo ukratko: temeljem natječaju u Upravnom vijeću Parka,
ja sada neću govoriti o datumima, po isteku mandata Lucije Kapiteli Rakić, ministar je
imenovao drugog ravnatelja . . .
STJEPAN JURICA: Nije pitanje ravnatelja, ni smjene ravnatelja, ravnatelj nije smijenjen,
kakve su to priče? Pitanje je bilo Upravnog vijeća.
LEO KATIĆ: Upravnog vijeća? Leo Katić je smijenjen sa pozicije predsjednik Upravnog
vijeća, jer nije sproveo odluku Ministara.
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IVAN ČUČEVIĆ: Pa ne znam o čemu se radi?
LEO KATIĆ: Znači, po isteku mandata Lucije Kapiteli Rakić, Ministar je donio odluku i
imenovao drugog ravnatelja Kristu Jovanovića. Predsjednik Upravnog vijeća po funkciji sa
istim nije zaključio Ugovor o radu i nakon isteka nekog vremena Ministar je temeljem
konstitutivnosti odluke ministra smijenio predsjednika Upravnog vijeća i imenovao je za
predsjednika Upravnog vijeća djelatnika Ministarstva zaštite okoliša.
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Meni je nepojmljivo kako je moguće da se Park prirode
i Općina Lastovo prostorno povezani i da Općina Lastovo, bio to načelnik ili jedan član
Vijeća nije član tog Upravnog vijeća. Meni je to nepojmljivo, zato što se tu radi o ne
suradnji i jako lošem upravljanju tog Parka prirode.
LEO KATIĆ: U Upravnom vijeću Parka prirode su dva člana Općinskog vijeća Stjepan
Jurica i dr. Tonći Šarić i to dvije godine.
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVĆ: I to slučajno i nisu izabrani od Vijeća, o tome se radi.
LEO KATIĆ: Kada je temeljem Zakona nadležno Ministarstvo kulture prestalo biti
nadležno Ministarstvo jer je Park bio pri Ministarstvu kulture i prije dvije godine temeljem
Zakona nadležno je postalo Ministarstvo zaštite okoliša i temeljem te izmjene nadležnog
Ministarstva, izmijenili su se odnosi biranja članstva u Upravnom vijeću Parka. Znači nema
Općinsko vijeće, Općina Lastovo po tome utvrđen način da ima svog „predstavnika“
Općine na taj način. Na taj se način više ne bira članstvo u Upravnom vijeću kako je do
sada bilo.
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Ali upravo o tome bi mi kao Vijeće trebali razgovarati i
da se da prijedlog u nadležno Ministarstvo da Vijeće izabere jednog člana koji će sjediti u
tom Upravnom vijeću. Ne znam kako je to Zakonski doneseno, ali mislim da bi trebali
napisati zahtjev pa što bude.
STJEPAN JURICA: Ja ću ti odgovoriti s obzirom da sam član Upravnog vijeća i da znam
jer sam pročitao Zakon o zaštiti prirode koji je tu decidiran u tom pitanju. Općinska vijeća,
odnosno jedinice lokalne uprave, što je rekao načelnik maloprije njihove ovlasti su tu
prestale, ako su uopće i bile vezano za imenovanja članova Upravnog vijeća. Članovi
upravnog vijeća imenuje i razrješuje ministar Zaštite okoliša, za sada je tako. Sada hoćemo
li mi pisati ili nećemo, reći će nam pogledajte Zakon.
LEO KATIĆ: Ostalo je kao i prije jedino da je jedan član iz redova zaposlenika.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Temeljem onoga što govori Annette, ja se slažem i mislim to je
Zakonom tako riješeno, međutim mislim da je to Zakonom vrlo loše riješeno, jer
upravljanjem Parkom prirode sudjeluju zaposlenici, sudjeluju stručni ljudi iz Ministarstva,
što je logično i trebali bi sudjelovati predstavnici lokalne samouprave. Pri tome nije bitno
da li će biti iz redova oporbe ili vladajućih, u tom trenutku, ali oni predstavljaju lokalnu
zajednicu, znači trenutno zakonskim rješenjem ne postoji nitko tko predstavlja ovu lokalnu
zajednicu. A trebalo bi biti jer smatramo da, pošto se potpuno poklapaju granice, da bi
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trebao biti netko tko bi u ime lokalne zajednice predstavljao lokalnu zajednicu, bez obzira s
koje strane bi on dolazio. U ovom slučaju vi koji jeste u Upravnom vijeću niste predstavnici
lokalne zajednice, vi ste tu kao povjerenici Ministarstva koje je trenutno na vlasti. Znači ne
predstavljate Općinu Lastovo, nego ste povjerenici. Mislim da je to loše zakonsko rješenje.
STJEPAN JURICA: Mislim da to nije na nama sada o tome raspravljati, to je sada vrlo
degutantno.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Nije degutantno nego je osnova demokracije.
STJEPAN JURICA: Isto je bilo pitanje Školskih odbora kada se promijenila struktura u
Županiji, smijenilo je mene kao predstavnika i imenovalo nekog drugog.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ja nemam ništa protiv da vas dva bude članovi Upravnog vijeća
Parka kao predstavnici ovog mjesta, svaka čast.
STJEPAN JURICA: Ova je rasprava bez predmetna, Zakon je rekao . . .
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Nije.
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Nije, jer ovdje se radi o interesima Općine Lastovo s
obzirom da je isto područje, znači poklapa se Općina Lastovo i Park prirode i mislim da bi
trebalo voditi računa.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: To su osnove demokracije.
STJEPAN JURICA: Vidite da su vodili računa jer su imenovali iz Općinskog vijeća
dvojicu.
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Kako su mogli unaprijed znati tko će biti izabran u
Općinsko vijeće? Bili ste u Upravno vijeću prije nego što su bili Izbori.
STJEPAN JURICA: Ali sam bio vijećnik u svakom slučaju. Ovo je bespredmetno. Ako mi
na Općinskom vijeću raspravljamo o zakonima koji su doneseni i važeći, ja mislim da to
nešto nije u redu.
IVAN IVELJA: Zašto mi to sve tako kruto gledamo. Pozivamo se na demokraciju, na
predstavljanje odnosa snaga vladajući, ne vladajući, ja gledam to ovako: je su li oni kao
živa bića predstavnici ove lokalne zajednice, ravnatelja i ova druga dvojica . . .
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Radi se o legitimitetu zato što ovo tijelo ovdje je
izabrano od većine građana, o tome se radi.
IVAN IVELJA: Imamo Upravno vijeće i mi kao društveno politička zajednica imamo tamo
četiri čovjeka koja ne žive u Zagrebu.
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Ali nisu izabrani od Lastovaca, a najviše legitimitet ima
načelnik jer je on direktno izabran od većine glasača, zato i predlažem da se prema
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Ministarstvu napiše jedan dopis gdje bi se pokušalo dobiti neka suglasnost da načelnik bilo
tko da to je, bude u tom Vijeću.
STJEPAN JURICA: Predlažem da se nikakvi dopisi ne šalju jer je to bespredmetno, je li vi
mene razumijete o čemu govorim: Zakon je nešto protiv čega, draga Annette, ne možeš.
Oprosti, mogla si dok je bilo prvo čitanje, drugo čitanje, treće čitanje i kada je došlo do
glasovanja, mogla si upotrijebiti sve demokratske metode preko Branka Bačića ili nekog
drugog, da lokalna zajednica predlaže, a ne Ministar, članove Upravnog vijeća.
LJUBO JURICA: Ima li još pitanja?
LEO KATIĆ: Ja ću iskoristiti priliku, htio sam reći da u srijedu u Bruxellesu u organizaciji
Vlade, govorim u 16.30 sati o problematici otoka Lastova, pa samo da znate kada se vratim
dat ću vam izvješće na koji način je to izneseno i što možemo očekivati.
TONČI GRGUREVIĆ: Što je s našim školarcima za Europske fondove?
MARČELINO SIMIĆ: Gotova je obuka za mjesec dana.
LEO KATIĆ: Onda polažu stručni ispit i gotovi su.
TONČI GRGUREVIĆ: I poslije toga?
MARČELINO SIMIĆ: Oni su dosta školovani, hoćemo li ih mi primiti ovdje, po meni je
šteta ne primiti ih, ali hoćemo li imati novaca za primiti ih, ne znam. Moje je osobno
mišljenje primiti jednoga čovjeka za stalno da je to preskupo. Na Lastovu je malo
zainteresiranih, većina nema uvjete, vrlo je malo zainteresiranih za ulaganje. Nikome se ne
da skupiti papire i kopati malo dublje, ne znam, to je moje mišljenje. Kada netko zna što
hoće, lakše je nekoga platiti, a i Općini također, biti će kvalitetnije odrađeno nego da netko
sam rad na Lastovu. Vidim tamo koliko koriste izvora, pomoćnika, sugestija i drugo, što je
na Lastovo poprilično sužen manevarski prostor. Oni su poprilično napredovali, pišu
programe sami, imaju još dva nivoa kontrole iza. Prvo je njihov poslodavac, odnosno
mentor tamo, ima još jedna Agencija koja radi s njima i mislim da su uredu. I jedno i drugo
su dobri, neću predlagati ni jednog ni drugog, svaki ima svoje vrline i mane, ali su odradili
jedan krvavi posao i subotom i nedjeljom, baš su stekli jednu dobru životnu školu. Šteta bi
bilo taj potencijal propustiti, samo, kako sam rekao, ako je to samo za Općinu Lastovo onda
će to biti skupo plaćeno, ali ako je za dobrobit svih . . . Po mom mišljenju, ako ima novaca,
treba pitati načelnika, možemo li koga zaposliti.
LJUBO JURICA: Tamo gdje su oni, prođe dnevno deset ljudi sa svime, upitima, pomoćima
i informacijama i sa plaćanjima, projekt se plaća od 2,5 tisuće kuna. Tamo je veliki obrtaj,
čovjek je u tome. Na Lastovu to nema tko, to moraš biti non stop u zakonima i ono što su
oni naučili, možda bi za Općinu radili dva projekta, nemamo novaca, a kao privatnik, nema
se tu posla za to. Kao da otvoriš McDOnald's na Pjevoru.
MARČELINO SIMIĆ: Mi ovdje kao Općina imamo jedan problem, koji ćemo imati i u
budućnosti sve izražajniji, a to je da usprkos što Europa, odnosno Fondovi EU daju
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nepovratno 80%, mi ne možemo to platiti. Na žalost nije tu samo 20% nego se mora platiti i
PDV i tu sam mišljenja da Općina mora sklopiti javno partnerstvo s nekim koji neće platiti
PDV Državi, a drugo je, po meni su stvari koje su se prije financirale na onaj način, ovih
srećom 20 godina za Lastovo se izgradilo puno, po meni ogromno za naš broj stanovnika.
To možemo pomalo zaboraviti i staviti u zaborav. Ako u budućnosti se ne budemo mogli
negdje kandidirati i platiti učešće od 25%, nas na Lastovu čekaju crni dani, a bit će još gore.
Zato mislim da bi morali stvarati neku zalihu novaca i nešto i sufinancirati. Na jesen će biti
predpristupni fondovi gdje su investicije po 2-3 milijuna Eura koje bi moglo povući
Lastovo, ali treba platiti 20%. Mi smo došli u situaciju da napravimo zgradu na Pjevoru, 3
milijuna je trošak i moramo platiti 20% a mi ne možemo. Isto kao da vam nudim novo auto,
a vi ne možete platiti 20%.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Znači, mi smo mlade ljude školovali za Europske fondove, svaka
čast, a na kraju ih ne možemo iskoristiti i moramo ih poslati van, ako žele to raditi. Što se
tiče njih to je pozitivno i dobro, što se tiče Općine to je čisti gubitak i bespotrebna
investicija, možemo to tako zaključiti.
MARČELINO SIMIĆ: Općina ih nije platila. . . .
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Prije u predpristupnim fondovima onaj postotak koji je trebala
davati lokalna samouprava u Proračunu je postojao fond i od tog fonda i Ministarstva
financija se sufinanciralo 20%, odnosno onaj postotak kojeg je trebala sufinancirati lokalna
samouprava, to je bilo u prošloj vlasti, i na taj način su se izvlačili novci zato što ni jedna
lokalna zajednica, izuzev grada Zagreba, Splita i još nekih drugih koji dobro stoje, nije u
stanju isfinancirati to. Država je financirala 20%, ostatak Europska unija. Sadašnja naša
bajna Vlada je taj Fond ukinula i zbog toga se od Vlade ne može dobiti 20% za investicije, a
lokalna zajednica tih 20% nema i prema tome zbog toga mi nećemo izvući iz Europskih
fondova nažalost ništa, a od 25% našeg PDV-a 5% ide direktno u Europsku uniju.
LEO KATIĆ: Stvar je u kriterijima. To su kriteriji o stupnju razvijenosti i u postotku je
Odluka Vladina, temeljem Zakona, ona je u tijeku izmjene, već smo o tome govorili na
Vijeću. Po ovoj Odluci koja je sada na snazi, u pravu je Anita, nećemo biti u mogućnosti
osigurati tih 20%.
IVANA IVELJA: Ti govoriš Općina je mala i nema sredstava itd. Najprije, u Lastovu ima
puno korisnika koji bi htjeli napraviti nekakav projekt, ali ga ne znaju učiniti jer to je točno
propisano kako se radi, znači i svi drugi mogu participirati u njihovim troškovima, odnosno
prihodima, a pod dva kada čujem kako to govoriš ono našao sam im posao vanka, oni su
super. Mi smo svjesni situacije, ovdje za 5 godina neće trebati ni Škola, Općina možda već
ne treba, Udruga ne treba, ništa ne treba. Žalosno je da mi koji smo tu, tako to razgovaramo,
to je bez veze.
MARČELINO SIMIĆ: Budimo objektivni, niti u Proračunu, niti imamo osigurana sredstva
za njihovu plaću. Ja govorim realno. Daj Bože da ih sve zaposlimo na Lastovu.
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LJUBO JURICA: Oni mogu otvoriti sami svoj obrt ili firmu i raditi na Lastovu i projekte za
Split i druge.
IVANA IVELJA: Kada je tako onda i ovdje bez veze sjedimo. Ja to tako mislim.
MARČELINO SIMIĆ: Onda nađimo neko drugo rješenje, ja govorim kako je.
IVANA IVELJA: Svi smo utuvili u glavu da je sve nula.
MARČELINO SIMIĆ: Ja vidim da sve više ljudi odlazi.
IVANA IVELJA: Što ne ideš?
MARČELINO SIMIĆ: Ja neću.
IVANA IVELJA: Pa onda o čemu pričaš, neka idu, sretan im put.
LJUBO JURICA: Ima li pitanja?

Dovršeno u 20,30 sati.

Prema tonskom zapisu
zapisnik napisala
Gordana Šutić

PREDSJEDNIK OV
Ljubo Jurica
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