Z API S N I K
sa 17. svečane sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO održane dana 25. rujna
2014. godine u dvorani Doma kulture s početkom u 18.30 sati.
NAZOČNI : Vijećnici Općinskog vijeća i građani Općine Lastovo.
Rad sjednice odvijao se prema slijedećem
DNEVNOM REDU:
1. Otvaranje sjednice,
2. Prigodna riječ Općinskog načelnika,
3. Prigodne riječi uzvanika.
AD 1. OTVARANJE SJEDNICE
Voditeljica programa Brigita Masle Dražinić je pozdravila sve nazočne: građanke i građane
Općine Lastovo te uzvanike koji su došli na sjednicu.
Nakon što je intonirana himna, voditeljica programa Brigita Masle Dražinić pozvala je
nazočne da minutom šutnje odaju počast poginulima za domovinu Hrvatsku.
Slava im i hvala.
Voditeljica je pozvala zamjenika predsjednika Općinskog vijeća dr. Tonća Šarića da otvori
svečanu sjednicu.
TONĆI ŠARIĆ: Poštovane dame i gospodo, poštovani vijećnici, dragi nam gosti dobar vam
dan. Čast mi je otvoriti svečanu sjednicu Općine Lastovo i pozdraviti našega gosta gospodina
Davora Obuljena, zamjenika župana.
Voditeljica programa Brigita Masle Dražinić je pročitala pozdravne brzojave.
AD 2. PRIGODNA RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA
TONĆI ŠARIĆ: Molio bih našeg načelnika da se obrati ovom skupu.
LEO KATIĆ: Cijenjeni skupe, drage Lastovke i Lastovci, poštovani uzvanici, dobra Vam
večer i dobro došli na svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lastovo, u povodu Dana
Općine Lastovo i svetih Kuzme i Damjana, zaštitnika naše Župe.
Lijepo pozdravljam vijećnike Općine Lastovo, pozdravljam zamjenika župana gospodina
Davora Obuljena .
Lijepo pozdravljam i predstavnike svih institucija sa područja naše općine.
Na ovaj dan mi Lastovci osjećamo se iznimno ponosni na svoju povijest, na svoje djedove i
pradjedove.

Svetkovina naših zaštitnika i Dan Općine čine nas posebno raspoloženima. Svaki Lastovac ma
gdje bio na ove dane svoje misli upućuje rodnom otoku.
Baš zato zbog lijepih misli, dobrog raspoloženja i molitve, danas ću kratko govoriti o
problemima prisutni u svakodnevnom životu i funkcioniranju Općine Lastovo.
Po radi nelikvidnosti Općinskog proračuna, manjka prihoda što nam stvara svakodnevne
probleme u financiranju i plaćanju preuzetih obveza, samo realizacija gospodarskih projekata
može povećati prihodnu stranu Proračuna i zato nam je najvažniji cilj da se to dogodi odmah.
Navedeno nameće odgovornost meni i mojim suradnicima, a i svim članovima Općinskog
vijeća da učinimo iskorake u smislu boljitka na našem otoku.
Planovi – realizacija
Započeli smo sa izvođenjem radova na vodoopskrbi Skrivene Luke.
Objavili javnu nabavu te ćemo nakon 03. listopada ugovoriti radove na sanaciji prve faze
deponija Sozanj, a za što je za ovu godinu osigurano 1.700.000,00 kuna.
Općinsko vijeće je donijelo odluku o Ciljanim izmjenama i dopunama prostornog plana
Općine, a što je stvorilo preduvjet za objavom natječaja za realizaciju projekata u turističkim
zonama.
Državni ured za upravljanje imovinom u državnom vlasništvu je 31. srpnja objavio javni
poziv za ulaganje u T1 zoni Jurjeva i nautički centar Kremena, te možemo potvrditi da su
nakon 15. rujna pristigle kvalitetne ponude za ulaganja. Po donošenju Odluke o objavi
obvezujućeg natječaja vjerujem da će Lastovo napokon dobiti kvalitetnog ulagača. U
listopadu nam predstoji još jedan natječaj za T2 zonu ex Maršalka.
Pred objavom smo javnog poziva za ulaganje u cjelokupni prostor sv. Mihovila, a po
dobivanju suglasnosti nadležnih institucija.
Nakon što su Lastovci vlasnici posjednici zemljišta na Gornjoj luci zaključili sa Općinom
Lastovo Ugovore o pravu građenja stvoren je okvir da projekt Trg Lastovskog poklada
kandidiramo u Fond za turizam Ministarstva turizma te vjerujem da ćemo nakon 31. listopada
(kada istječe natječaj) osigurati financijska sredstva i prići izgradnji trga.
Na isti natječaj prijavljena je kompletna revitalizacija djela naselja Ubli koja uključuje
arheološko nalazište i razne sportsko društvene komplekse.
Osjećam se iznimno ponosnim da je nasljednik veličanstvenog zdanja Kneževa dvora Gian
Pietro Del Piero prepoznao u ovoj vlasti Općine dobre partnere za realizaciju obnove i
stavljanje u javnu funkciju Palaca a što će se urediti sa koncesijskim ugovorom na rok većim
od 30 godina.
Svima koji privatnom inicijativom ulaze u Program turističko gospodarskog razvoja, pomoći
ćemo u postupku kandidiranja Programa u Fondovima.
Stvaramo preduvjete za osnivanje Javne vatrogasne postrojbe, nastavaka realizacije socijalnog
programa, skrb o djeci predškolske dobi, stipendiranja učenika i studenata te sporta.
Pripremamo dokumentaciju za uređenje šetnica i plaža, te uređenja morskog pojasa u
Zaklopatici i Malom lagu.
Korištenje Fondova Europske unije prvenstveno Programa ruralni razvoj koji počinje krajem
godine otvaramo nove mogućnosti ulaganja u infrastrukturu.
Poštovani dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, 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 svetog Kuzmu i Damjana i naravno imendan
svima onima koji nose svečeva imena.
Želim Vam svako dobro, a ponajprije dobro zdravlje te svakom stanovniku otoka bolje sutra.
Hvala!

TOČKA 3. PRIGODNA RIJEČ UZVANIKA
DAVOR OBULJEN, zamjenik župana se obratio građanima Lastova i lijepo pozdravio u
svoje ime i ime župana Nikole Dobroslavića. Čestitao je Dan Općine Lastovo i blagdan sv.
Kuzme i Damjana svim građanima otoka Lastova. Istaknuo je da mu je čast biti na otoku
Lastovu i podijeliti radost i veselje na svečanostima povodom Dana Općine. Županija pomaže
koliko može i nada se da će i u buduće biti tako. Pozdravio je sve projekte koje je načelnik
naveo u svom govoru i izrazio je zadovoljstvo napretkom kojim je krenula Općina Lastovo.
Još je jednom pozdravio građane Lastova i čestitao blagdan sv. Kuzme i Damjana, te Dan
Općine Lastovo.
Nakon što je dovršen dnevni red, nastupili su Mo Ivan Dražinić na klaviru i bariton Marijo
Krmić koji su oduševili svečani skup u Domu kulture.
Nakon scenske izvedbe, voditeljica se oprostila od nazočnih uz lijepe pozdrave.

Dovršeno u 19.45 sati.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Zapisnik napisala
Gordana Šutić

dr. Tonći Šarić

