ZAPISNIK
sa 4. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO, održane 14. studenog 2017.
godine, s početkom u 18.00 sati u uredu Općinskog načelnika.
NAZOČNI vijećnici: Nina Glumac, Tonći Šarić, Dino Katić, Lukša Hropić, Anita Jančić
Lešić, Miro Maričević, Pavao Lagetar i Ilija Frlan.
NISU NAZOČNI vijećnici: Martina Bašić Ivčević (opravdala izostanak)
OSTALI NAZOČNI: Leo Katić, Općinski načelnik, Margaret Hropić, zamjenica Općinskog
načelnika, Korana Zavadlav, pročelnica JUO, Anita Lešić, služba za proračun i financije i
Zdenko Barbić.
Predsjednik Ilija Frlan 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. Zapisnik s 2. i 3. (svečane) sjednice Općinskog vijeća
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu
3. Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo
4. Odluka o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
5. Izvješće o uređenju groblja u mjestu Lastovo
6. Izvješće o utrošku sredstava za uređenje plaža i šetnica
7. Izvješće o upravljanju općinskom imovinom (stanovi i poslovni prostori)
8. Plan investicija za razdoblje 2017.-2020.
9. Problematika povezanosti s Dubrovnikom (autobus)
10. Zahtjevi građana
11. Vijećnička pitanja
MIRO MARIČEVIĆ: Vezano uz 6. i 7. točku dnevnog reda nisu nam dostavljeni materijali.
Je li to greška?
LEO KATIĆ: Nije greška, već su nejasne točke. Ja sam Pava Lagetara na koordinaciji pitao
na što se odnose i na koji način ih prikazati. Nije mi još uvijek jasno o čemu se radi. Ako je
to pitanje sredstava šetnica koje su rađene 2015. godine ne vidim smisao tog izvješća jer je
Vijeće donijelo proračun i izvršenje za taj period. Ako pitanje bude precizno i jasno, što
drugo napraviti nego da se izlista Proračun 2015. i ono što Vijeće odluči će se pripremiti i
dostaviti vijećnicima.
Što se tiče upravljanja općinskom imovinom, mi smo izbacili podatke imovine u vlasništvu
Općine. Napravili smo jednu reviziju dokumentacije svih stanova i poslovnih prostora
Općine Lastovo. Reviziju iz razloga što su određeni poslovni prostori davali u najam a nisu
bili u vlasništvu Općine Lastovo.
MIRO MARIČEVIĆ: Ako bude riječ o Izvješću poslovnih prostora i stanova onda bi se
trebalo upoznati Općinsko vijeće. Ovo je novo Općinsko vijeće koje mora znati s koji su
poslovni prostori i stanovi vlasništvo Općine. Općinsko vijeće je odlučivalo o prodaji
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odnosno o otuđivanju. Općinsko vijeće treba biti informirano kakvo je stanje tih prostora i
po kojim se uvjetima sada daju na korištenje ti prostori. Mislim da je jasno što se od toga
izvodi. Treba znati što je utvrđeno da više nije općinsko vlasništvo.
Izvještaj o utrošku sredstava za uređenje plaža i šetnica - želimo znati gdje su se potrošila
sredstva koje je dodijelila županija u iznosu od 150.000,00 kn. Plaže niste mogli radit jer
nemaju dozvole za rad. Gdje su se potrošila sredstva?
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Inače smo jedanput godišnje na Vijeću imali Izvješće o
upravljanju općinskom imovinom gdje se navodilo koji su poslovni prostori i stanovi u
vlasništvu Općine, koji su u najmu i za koju cijenu. Zato me čudi kako načelnik nije znao
napraviti izvješće o tome kojim poslovnim prostorima i stanovima upravlja i koliko
uprihodi od općinske imovine. Isto tako što se tiče utroška sredstava za uređenje plaža i
šetnica ja bi samo ponovila ono što je Miro rekao da se može napraviti jedan izvještaj što je
potrošeno, planirano i napravljeno. To je vrlo jednostavno za napraviti ako se hoće, ali
mislim da se neće. Tražimo da se to dostavi.
ILIJA FRLAN: Hoćemo li to onda ostaviti za slijedeću sjednicu ili?
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Možemo kada dođemo na točku je prenijeti.
ILIJA FRLAN: Tko je za ovaj dnevni red?
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
RAD PO PREDLOŽENOM DNEVNOM REDU
AD 1. ZAPISNIK S 2. I 3. (SVEČANE) SJEDNICE OV
ILIJA FRLAN: Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu.
Stavljam na glasovanje zapisnik sa 2 i 3. sjednice Općinskog vijeća.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da su zapisnici s 2. i 3. sjednice
jednoglasno usvojeni.
AD 2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
LASTOVO ZA 2017. GODINE
ANITA LEŠIĆ: Govorimo o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci. Iz ovog što se dobili se
vidi da je ostvarenje u odnosu na plan loše, što je i očekivano za prvih 6 mjeseci godine iz
razloga što se više prihoda dobije u drugih 6 mjeseci od lokalnih poreza, komunalne
naknade i općenito od poreza na dohodak, adekvatno tome i rashodna strana ostvarenja je
takva. Ni rashodi ne mogu biti uravnoteženi s planiranim ako nije bilo i tako na prihodnoj
strani proračuna.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Koji su prihodi podbacili?
ANITA LEŠIĆ: Kapitalne potpore su tu najveći nedostatak. Također, u manjim iznosima
prihodi od poreza. Uglavnom kapitalne potpore smanjuju ukupno ostvarenje.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: U planu prihoda proračuna je bilo predviđeno od prodaje
građevinskih objekata 204.000,00 kn.
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ANITA LEŠIĆ: Nije se ostvarila prodaja.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Što je ovo na ostvarenju proračuna 634 pomoći od ostalih
subjekata unutar općeg proračuna? Mi imamo 4.000,00 kn, a ostvarenje je 37.000,00?
ANITA LEŠIĆ: Dio pomoći dobivamo direktno iz državnog proračuna, pa su to pomoći iz
proračuna. Kad su u pitanju fondovi onda to ne dolazi iz državnog proračuna nego su to tzv.
ostali subjekti, a zapravo je to jedna te ista stvar.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Na što se ovo konkretno odnosi?
ANITA LEŠIĆ: To je trebalo biti raspoređeno na rashodnoj strani na investicije. To kasnije
možemo vidjeti na posebnom dijelu jer je ovo zbirno po kontima.
MIRO MARIČEVIĆ: Konstatirala je Anita da su najviše podbačeni prihodi od potpore
državnog proračuna. Pretpostavljam to su projekti koji nisu bili realizirani. Što će se
promijeniti u narednih šest mjeseci? Je li ima pripremljenih projekata da se ova situacija
promjeni? Očito je da se financijski plan ne priprema kvalitetno.
LEO KATIĆ: Moram reći da se stalno smanjuju prihodi Općine Lastovo. Država u svojoj
fiskalnoj odgovornosti smanjuje prihode općinama. Gubitak prihoda ne nadoknađuje nekom
drugom mjerom. Već sada znamo da od slijedeće godine ni onih sredstava dohotka 16%
više neće biti prihodi općina i gradova. Općinski proračun koji ima manji prihod, a veći
zadani rashod ne može opstati pogotovo iz razloga što je Ministarstvo financija odustalo od
direktnih potpora. Ono što se najavljuje od 2018. godine to je Fond izravnanja u
Ministarstvu financija i Fond zaštićeni u regionalnom razvoju koji će nakon što bude
utvrđivao koliko Općina Lastovo uprihodi sa svog područja, određivati u kojom dijelu i na
koji način će odobravati potpore. Općinski proračun ne može ništa osim da na ovolik broj
ljudi – 680 maksimalno poveća prihode, što je najgora mjera. Ako Općina Lastovo danas
sve više i više dobiva zakonske obveze za financiranje određenih stvari, a istovremeno se
njen prihod smanjuje, ona više ne može financijski funkcionirati. To treba jednom reći
jasno i glasno jer državnih potpora više nema. Jedino ako se dogodi što se najavljuje iz ova
dva fonda koja se vraćaju, jer po novoj zakonskoj regulativi koja je u izradi, a to je Zakon o
regionalnom razvoju i Zakon o otocima, ako se ovakvi donesu to će biti kraj financijski za
otok Lastovo i njegov razvoj. Činjenica da je hrvatski sustav i Hrvatska svih stavila u istu
poziciju, a mi to financijski nismo. Prema tome, preostalih 6 mjeseci će se odvijati na način
da se radi maksimum i da se smanjuju rashodi koji se na žalost nemaju gdje više smanjivati.
Postoji zadani red veličina i unaprijed govorim da je naš proračun za slijedeću godinu više
nego 90% zadan i da imamo vrlo malo prostora, u smislu viška sredstava na način kako i
gdje ih potrošiti te se postavlja pitanje odakle će općinski proračun financirati, tj.
sufinancirati projekte. Tek nas čeka teška situacija, koja već traje od kako sam ja došao u
općinu ili ćemo maksimalno povećavati pozicije prihoda koje se odnose na nas otočane i na
taj način pokušati održati sustav. Bez direktne potpore, Općina Lastovo ni prije nije
uspijevala financirati svoje potrebe jer je imala ograničenu poziciju korištenja potpora iz
Državnog proračuna kao i potpora Fonda uprave za otoke koji više ne postoji. Situacija je
složena, ako se ne realiziraju pomoći iz fondova ne vidim izlaz Općinskog proračuna i
moram vjerovati da će se to ostvariti. Intenzivno se raspravlja s Ministarstvom o poziciji
Lastova onakva kakva je. Prema tome, stanje će biti kako bude moguće u smislu prihodne i
rashodne strane. S obzirom da nam nije uspjela prodaja niti jedne građevne parcele
odlukom Općinskog vijeća, nije izvršen taj prihod. Ako nemate svoje prihode vi se možete
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smo zaduživati, a znamo da se Općina Lastovo neće i ne može zaduživati. Situacija će
ovisit o tome koji će se projekti odobriti, a kada se odobre pitanje je kako ćemo i ove s
kojima smo u ugovorima isfinancirati. To je ozbiljno pitanje jer se nisu riješila ni
financiranja proteklih godina, a već ulazimo u nove obaveze.
MIRO MARIČEVIĆ: Financiranje Općine nije sporno, ali moje pitanje je bilo upućeno
Planu financiranja za cijelu godinu koji se znao i prije šest mjeseci, a drugo na koje mi nisi
odgovorio koji su to projekti spremni da se mogu realizirati. Ima li Općina Lastovo bilo koji
projekt da se može početi raditi?
LEO KATIĆ: Projekt Sanacija sustava desalinizacije je u tijeku.
MIRO MARIČEVIĆ: To je održavanje.
LEO KATIĆ: To je održavanje? Vidjeti ću kako će se glasati na Proračun koji će morati
osigurati 30.000,00 kn i iz kojih ćemo to sredstava isplatiti.
MIRO MARIČEVIĆ: Upravo iz prodaje nekretnina da ide za pripremu dokumentacije ne za
potrošnju. Znamo koliko se prodalo nekretnina - nikad toliko u zadnjih 15 godina.
Treba stisnuti troškove jer u Općini nisu stisnuti troškovi već obrnuto.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ostvarenje Proračuna – posebni dio, str. br. 3. planirano je 7
milijuna kn za komunalnu infrastrukturu, a ostvarenje 3.000,00 kn. Prostorno planska
dokumentacija planirano 152.000,00 kn, a nije potrošeno ništa. Znači da nije napravljena
prostorno planska dokumentacija?
ANITA LEŠIĆ: Govorimo o datumu 30.06., danas je situacija drugačija.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Gradnja objekta i uređenje komunalne infrastrukture, deponij
smeća 6 milijuna kn, a tu nije realizirano ništa. Trg Lastovskog poklada nije realizirano
ništa kao ni proširenje groblja, kabliranje, riva Pasadur i Zaklopatica, šetnice, vodovod
Skrivena Luka i Zaklopatica, ni ruralna mjera 7 - cesta Skrivena Luka. Možemo zaključiti
da u ovih prvih šest mjeseci od planiranih projekata nije se ništa realiziralo.
MIRO MARIČEVIĆ: Anita je konstatirala neke stvari koje ja upravo želim reći. Očekivao
sam da će se u prvih 6 mjeseci nešto riješiti, a zapravo se nije riješilo ništa. Ovo što je ona
pročitala nije u pripravnoj fazi, a kamo li u realizaciji. To ćemo konstatirati slijedeće godine
na izvršenju proračuna. Činjenica je da se prošlih godina priprema projekata ne radi i to je
problem ove vlasti, znači neučinkovitost vezano za pripremu projekta. Bez pripreme
projekta nema povlačenja sredstva i nema više gradnje i izrade na crno ili beton na beton.
Bez potrebnih novih projekata i planske dokumentacije nema nikakvog projekta za Općinu
Lastovo.
LEO KATIĆ: Projekti koji su bili u planu za 2017. su kandidirani za Europske fondove.
Treba reći da za te projekte još nije ni natječaj izašao, a kamo li da bi imali rezultate po
natječajima. Osim jednog projekta za cestu koju je malo prije spomenula Anita, koja je
prošla na tri provjere za koju se očekuje Odluka. Prema tome nije bilo natječaja osim za
mjeru 7, prostorni planovi i za mjeru cesta poviše Zaklopatice do Hrastove.
MIRO MARIČEVIĆ: Nije pitanje prijava ja nisam govorio o prijavama već o pripremi
dokumentacije. Kakve veze ima ova županijska cesta koju spominješ s Općinom?
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PAVAO LAGETAR: Zašto se onda ove investicije ugrađuju u Proračun kad nije raspisan ni
natječaj?
LEO KATIĆ: Kad se raspiše natječaj ako nisu navedene u Proračun jedinice lokalne
samouprave ne mogu biti kandidirane. Jedan od uvjeta natječaja je da su registrirane u
Proračun, a prethodno u projektima iz Strategije Općine Lastovo.
ANITA LEŠIĆ: Je li potrebna projektna dokumentacija za kandidiranje projekta u skladu s
Prostorno planskom dokumentacijom?
LEO KATIĆ: Naravno da su kandidirani po važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ne planska već projektna dokumentacija. One što je Miro
spominjao lokacijske, građevinske i sl.
LEO KATIĆ: Imamo završen projekt Zaklopatice s kojim imamo problema u Ministarstvu
zaštite okoliša jer trebamo njihovo rješenje s kojim treba utvrditi je li u prostoru potrebna
Studija zaštite okoliša. Nadamo se da to neće biti potrebno jer je izrada vremenski duga i
skupa. Onda ćemo sigurno Zaklopaticu izvoditi u 2018. godini, ako uđemo u Planu
upravljanja Hrvatskim vodama.
Za cestu o kojoj smo malo prije govorili je Ministarstvo izdalo Rješenje da nije potrebna
Studija zaštite okoliša i zato je taj projekt prošao na Europskom fondu u provjeri projekta.
Neću spominjati nositelje jer si malo prije nešto krivo rekao pa neću komentirati.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Mislim da Park prirode radi s Europskim fondovima plan izrade
kanalizacije u Zaklopatici i na Pasaduru i da je Općina pozvana da sudjeluje u tome. Nije
tema, ali me zanimalo je li sudjelovala? Je li to moguće preko Parka prirode i Europskih
fondova napraviti bez vlastitih sredstava?
LEO KATIĆ: Nije točno da Park prirode vodi taj projekt. Park ne može voditi taj projekt
kanalizacije na otoku Lastovu. To jedino može Općina, Komunalac ili Park u partnerstvu.
Za potrebe ulaznih elemenata, a radi odobrenja tog financiranja, Komunalac je Parku izdao
sve potrebne parametre. Očekujem sljedeći korak, a to je prvo očitovanje uvjeta takvog
projekta. Biti ćemo partneri s Parkom, ali on ne može biti nositelj. Može nam puno pomoći
u smislu jeftinijeg projekta.
MIRO MARIČEVIĆ: Ja sam u Upravnom vijeću Parka, a Park nema nikakve informacije
niti inicijative vezano za to. Ne znam o čemu se radi?
LEO KATIĆ: Ne znam ni ja o čemu se radi. Osoba iz Parka je Jelena, a osoba iz
Komunalca je Lučijano.
LEO KATIĆ: Može li Park pomoć?
MIRO MARIČEVIĆ: Može, ali dogovori nisu postignuti.
LEO KATIĆ: Imamo li mi sporazume iz Općine i Parka?
MIRO MARIČEVIĆ: Imate sporazume, ali ne o tome.
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ILIJA FRLAN: Zaključujem raspravu ove točke.
Stavljam na glasovanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračunu Općine Lastovo za
2017. godinu.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se sa šest glasova „za“ i dva glasa
„suzdržan“ donosi
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu (u
prilogu)
AD 3. ODLUKA O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE LASTOVO
KORANA ZAVADLAV: Stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima predstavničko
tijelo Jedinica lokalne samouprave dužno je donijeti Odluku o lokalnim porezima. Do
donošenja tih odluka po novom zakonu vrijede one donesene na temelju Zakona o
financiranju jedinica lokalne samouprave u onim dijelovima koje nisu u suprotnosti s novim
zakonom. Vezano za novi Zakon, ukinut je Porez na tvrtke, a zadnjim izmjenama i
dopunama ukinut je Porez na nekretnine. Temeljem Zakona preostaje jedinicama lokalne
samouprave da uvedu prirez poreza na dohodak, porez za potrošnju, porez na kuće za
odmor i porez na korištenje javnih površina. Dobili ste prijedlog Odluke o lokalnim
porezima. U Općini Lastovo predlaže se uvođenje: prireza porezu na dohodak, porez na
potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Predlaže se stopa
za prirez poreza na dohodak od 10% od utvrđene osnovice što je maksimalna stopa za
Općine, a sadašnja stopa iznosi 3%. U 2016. je po stopi od 3% ostvaren prihod od cca
24.260,38 kn, da je ta stopa iznosila 10% Općina bi ostvarila 80.867,79 kn što bi
nadoknadilo dio poreza na tvrtku koji je ukinut. Porez na potrošnju ostaje 3% što je i
maksimalna stopa, porez na kuće za odmor se plaća godišnje, predložena je cijena od 12
kn/m2 korisne površine.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Kolika je cijena bila prije?
KORANA ZAVADLAV: cca 80% obveznika plaćalo je po 10,00 kn/m2, a cca 20% po
15,00 kn/m2. To je nekakav prosjek.
PAVAO LAGETAR: Ta je odluka i bila protuustavna.
KORANA ZAVADLAV: Zakon ne predviđa razvrstavanje obveznika kuća za odmor prema
državljanstvu i mjestu prebivališta.
DINO KATIĆ: Kolika je maksimalna cijena?
KORANA ZAVADLAV: 15,00 kn. Također, u ažuriranju evidencije u ovih prethodnih 4,5
godina sa 70 kuća ažuriralo se na 140 kuća s čime se povećao porez na kuće za odmor.
Porez za korištenje javnih površina do sad je iznosio 1%, a plaćao se na osnovnicu svote
zakupnine. U 2016. godini prihod je iznosio 184,00 kn, stopu od 20% iako ne bi napravila
znatnu razliku, povećala bi prihod na cca 3.600,00 kn.
Poslovne utvrđivanja, evidentiranja, nazora, naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza
osim poreza na korištenje javih površina u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija –
Poreznu upravu, kako je bilo i dosad. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Lastovo“, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak
koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u „Narodnim
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novinama“, a također se dostavlja Ministarstvu financija kako bi preuzeli ovlasti za
utvrđivanje i naplatu.
PAVAO LAGETAR: Mislim da se prirez poreza povećao pretjerano. Samo da usporedimo,
na Visu je ostao i dalje 3%, u Komiži 5%, u Blatu 9%, u Vela Luci 8%, tek Split, Makarska,
Zagreb i Rijeka imaju po 10%. Ja predlažem stope od 7% za prirez poreza, porez na kuće za
odmor 10 kn, a porez za korištenje javnih površina 15%.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Činjenica je da nas je 600 – 700 stanovnika, a da od toga ima
jedno 300 ljudi u radno aktivnoj dobi i da ima možda 250 zaposlenih. 250 zaposlenih ne
može financirati Općinu Lastovo koliki god porez mi stavili. Na sreću u na području Općine
imamo puno državnih plaća, ali one nisu visoke. Ja sam protiv povećanja prireza poreza na
dohodak iz razloga što ćemo tim opteretit ljude koji i onako nemaju velike plaće i žive na
otoku, koji imaju puno problema od življenja na otoku, a to povećanje Općini će značiti
vrlo malo.
ANITA LEŠIĆ: Pričamo o plaćama, međutim ne odnosi se samo na plaće već i na
iznajmljivanje, obrte, uglavnom na sve djelatnosti.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Mislim da je to pogotovo što imamo malo ljudi i novaca,
pritiskanjem napraviti kontraefekt. Od malo ljudi ne možeš skupiti puno novaca. Ja sam
jednostavno protiv svih ovih povećanja, jer smatram da se tu neće dobiti ništa već više štete
nego koristi. To je jedna kratkoročna stvar koja neće pomoći Općini Lastovo. Općina mora
razmislit na koji način privući ljude i kako pomoći da ovdje više stvari zaživi i da
jednostavno bude više subjekata koji će plaćati porez. Više bi se pomoglo da se oslobodi
poreza nego da se daju porezi.
ANITA LEŠIĆ: Prirezi i porezi su tekući prihodi, nisu namjenski i mogu se utrošiti na bilo
kakve rashode.
MIRO MARIČEVIĆ: Ovo je prijedlog načelnika za povećanje stopa?
MARGARET HROPIĆ: I zamjenice.
MIRO MARIČEVIĆ: Ja sam protiv poreza jer je pitanje tekuće likvidnosti, što sam čuo od
Anite i to se rješavaju pitanja dohotka Općine. Raspodjela ovih sredstava od ubiranja poreza
koncentrirala se kroz jednu familiju i to je problem. U Općini Lastovo zaposlenici troše 2/3
proračuna Općine Lastovo, odnosno ukupnih sredstava za osobni dohodak. Ovi porezi su
napad na ljude koji imaju loše dohotke, koji su van sustava Općine, a razumijem ljude koji
su za njih vezani, da će i podržati to. Ali svi koji su van toga, svi koji su porezni obveznici,
koji imaju nekakve uvjete za dobivanje poslovnih prostora odnosno javih površina su
opterećeni s ovim dodatnim nametom. Treba korigirati poreze ali ne u maksimalnom
iznosu. Moj je prijedlog da ovaj prirez treba korigirati jer ako može jedan Vis imat 3%,
Komiža 4%, Smokvica 3%, s tim se mi očigledno možemo parirat, a ne sa Splitom i
Zagrebom, onda bi trebali bit malo korektni prema ovim ljudima koji žive na ovom otoku.
Ne smije se koristiti ova politika samo za financiranje ovih koji sjede u ovom mjestu.
MARGARET HROPIĆ: S obzirom na Prijedlog Općinske odluke o izmjeni visine poreza
da živimo ipak u modernom društvu. Mi smo mala Općina i mještani ovog otoka bi trebali
misliti da Općina ne postoji samo za ovih par zaposlenika. Općina ima i druge djelatnike
koje pokriva svojim radom za šire područje Općine Lastovo. Kao i mi, svi zaposlenici na
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svojim radnim mjestima svojim zalaganjem zarađujemo plaću, radimo na društvenim širim
poslovima počevši i od zdravstva. Svi negdje radimo da bi sebe uložili i doprinijeli da
dobijemo svoj osobni dohodak. Što se tiče drugih djelatnosti i Lastovaca, mi sebe trebamo
dovesti u red po svim pitanjima. Što se tiče poreza, porez je danas jedna stvar pojedinca koji
treba biti odgovoran. Meni se čini da ovom općinskom Odlukom donosimo nekakvu
odgovorniju politiku naših prihoda. Ne vjerujem da Općina postoji zbog 5 zaposlenika jer
ako 3 ostanu, a 2 pošaljemo kući onda ćemo doći do toga da će otići i Općina u stečaj.
Lastovci svojim radom i zalaganjem ne mogu biti izjednačeni s jednom Smokvicom.
Smokvica je jedna općina gdje ljudi putuju po cijeloj Korčuli pa mogu raditi svugdje. Mi
smo koncentrirani na jednom malom prostoru gdje mislim da svi moramo sagledati važnosti
situacije. Kad idemo u Zagreb raspravljati s ministrom financija i pokažemo da smo na
maksimumu i da dajemo sebi važnost, a da smo nigdje, možda bi nas i ta država mogla
sagledati nešto ozbiljnije. Mi se zaista nalazimo u ozbiljnoj situaciji. Ono što si malo prije
Miro rekao u vezi zaposlenika, ne znam jeli se netko javio na javni natječaj pa da nam ih je
bilo 15 pa da smo odlučivali na krive načine. Još nam samo treba da nam propadne ova
Općina, što ja ne bi voljela.
ANITA LEŠIĆ: Ja sam u Općini već dvadeset i nešto godina i uvijek je bio problem složiti
proračun. Uvijek je falilo prihoda, ali tekućih naročito. Međutim, u zadnje dvije godine su
se dogodile dvije stvari. Prva je ona što je država donijela, a to je porezna reforma s kojom
se smanjio Porez na dohodak. Država tu nije izgubila puno, a županije i općine jesu. Tu
smo izgubili 200.000,00 kn. Slijedeći korak je bio ukidanje Poreza na tvrtku koji je bio
isključivo prihod Općine i ukinut je. I onako smo jedva spajali kraj s krajem. Znam da nas
ovi iznosi neće spasiti, ali bi to trebalo pogledati u malo širem kontekstu.
PAVAO LAGETAR: Zašto je vrtić organiziran na ovaj način? Odlaskom na bolovanje zbog
ozljede na radu Općina je izgubila između 150.000,00 i 200.000,00 kn koje joj je Zavod za
zdravstvo nije mogao naći načina za refundirati. Općina je isplatila bolovanje.
ANITA LEŠIĆ: Nije taj iznos. Dio se uspio riješiti. Ostalo je još jedno 10ak tisuća kuna.
PAVAO LAGETAR: Može li se vrtić organizirat na drugi način da se uspije refundirat. Je li
Općina isplaćuje plaće?
ANITA LEŠIĆ: To o čemu pričaš se dogodilo samo jednom i to kada je u pitanju bila
ozljeda na radu. Je li pričamo o istoj stvari? Kada država nije htjela vratiti novac nego je
zbog toga što je vrtić pri školi prebila svoja potraživanja i dugovanja, a mi smo ostali bez
novca. To se dogodilo jednom i nije bio ni blizu toliki iznos. To ću ti argumentirati kad god
želiš.
PAVAO LAGETAR: Ozljeda na radu je sto posto. Radilo se o mjesečno 7.500,00 kn, a
koliko je mjeseci bila na bolovanju nećemo o tome.
ANITA LEŠIĆ: Nije sve, za neke mjesece smo uspjeli dobit refundaciju od države a druga
bolovanja koja su do 40 dana tu i onako ne možemo ništa jer su na teret poslodavca.
ILIJA FRLAN: Zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje Odluku o lokalnim porezima
Općine Lastovo.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se sa pet glasova „za“ i tri glasa
„protiv“ donosi
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Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo (u prilogu)
AD 4. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG
ODOBRENJA
KORANA ZAVADLAV: Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i
Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, članove Vijeća za
davanje koncesijskog odobrenja imenuje Općinsko vijeće. Vijeće se sastoji od predsjednika
i četiri člana koji su predstavnici sljedećih tijela: tri su predstavnika Općine, jedan
predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva i jedan
predstavnik Lučke ispostave. Predstavnike u Vijeće predlažu čelnici navedenih tijela.
Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika. Predloženi predstavnici su: Ivo Klaić: iz
Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva, Goran Rakić predstavnik
Lučke ispostave Lastovo te Ilija Frlan, Pavao Lagetar i Marinela Giljević predstavnici
Općine Lastovo.
ILIJA FRLAN: Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje Odluku o
imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno donosi
Odluka o imenovanju članova za davanje koncesijskog odobrenja (u prilogu)
AD 5. IZVJEŠĆE O UREĐENJE GROBLJA U MJESTU LASTOVO
ILIJA FRLAN: Materijale ste dobili, otvaram raspravu.
MIRO MARIČEVIĆ: Ima li Rješenja o gradnji groblja?
LEO KATIĆ: Dobili ste materijale.
MIRO MARIČEVIĆ: Nema Rješenja, zato i pitam.
LEO KATIĆ: Za građevine groblja ne postoji Rješenje. Radi se po Pravilniku o
jednostavnim građevinama i radovima. Zatražili smo mišljenje nadležnog tijela.
MIRO MARIČEVIĆ: To je tvoje mišljenje i stav, a za to treba dobiti Rješenje za gradnju
od ureda za graditeljstvu.
LEO KATIĆ: Nije moje mišljenje. Kada je detaljniji plan razradio u cijelosti idejne
gabaritne dimenzije grobnice, on se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i zakona
o gradnji nabraja što se sve može raditi temeljem Pravilnika, između ostalog su tu navedena
groblja prema tome ja tu više nemam što dodati.
Predsjednik je utvrdio da se prima na znanje Izvješće o uređenju groblja u mjestu Lastovo.
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AD 6. IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA ZA UREĐENJE PLAŽA I ŠETNICA
MIRO MARIČEVIĆ: Nismo dobili materijale da možemo razgovarati o tome. Tu se radi o
izvješćima od ove godine. Bez izvješća nema koristi o tome raspravljati.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Naglašavam da molimo načelnika da donese izvješće za 2016. i
2017. godinu za sljedeću sjednicu, u kojem će pisati što je planirano u uređenju, potrošeno
od sredstava i koliko je sredstava stiglo i što je realizirano za šetnice i plaže 2016./17.
Molim da se na taj način napravi kada ga načelnik nije znao napraviti do sad. Predlažem da
ova točka ide na slijedeću sjednicu.
LEO KATIĆ: Ja ću izvješće napisati. Izvješće za 2017. ono neće biti dostavljeno na
sljedeću sjednicu, koja će biti u narednih 25 dana, zato što se izvješće za 2017. radi za 2018.
U siječnju će se Izvješće podnijeti Upravnom odjelu za pomorstvo, turizam, poduzetništvo
i energetiku Ivi Klaiću sa zadnjim danom 31.12.2017. i Općinskom vijeću.
MIRO MARIČEVIĆ: Ako su vijećnici zainteresirani da nešto znaju onda imaju pravo znati.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Načelniče, Vi osim obaveza podnošenja Izvještaja nadležnim
tijelima imate i obavezu podnijeti Izvješće i ovom Vijeću. Ako Vijećnici predlažu točku
dnevnog reda Izvješće o utrošku sredstava za uređenje plaža i šetnica imate obavezu
donijeti Izvješće kada mi to od vas tražimo.
Imam još jedan prijedlog ove točke. Ja bi molila da se Vijeće izjasni da li želi da se Izvješće
stavi kao točka dnevnog reda na slijedećem Vijeću?
TONČI ŠARIĆ: Ja predlažem da glasujemo da bude u prvom mjesecu.
ILIJA FRLAN: Stavljam na glasovanje Prijedlog da će Izvješće o utrošku sredstava za
uređenje plaža i šetnica biti točka dnevnog reda na sljedećoj sjednici
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se prijedlog s tri glasa „za“ i pet
glasova „protiv“ ne prihvaća.
ILIJA FRLAN: Stavljam na glasovanje Prijedlog da će Izvješće o utrošku sredstava za
uređenje plaža i šetnica biti točka dnevnog reda u siječnju 2018. godine nakon dostave istog
Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Upravnom odjelu za turizam, pomorstvo, poduzetništvo
i energetiku.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se s pet glasova „za“, dva glasa
„protiv“ i jedan glas „suzdržan“ donosi
Zaključak
Izvješće o utrošku sredstava za uređenje plaža i šetnica biti će točka dnevnog reda u
siječnju 2018. godine nakon dostave istog Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Upravnom
odjelu za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku (u prilogu).
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AD 7. IZVJEŠĆE O UPRAVLJANJU OPĆINSKOM IMOVINOM (STANOVI I
POSLOVNI PROSTORI)
LEO KATIĆ: Na početku sjednice sam istaknuo neuređenost dokumentacije koja se odnosi
na Općinsku imovinu, koja se nije adekvatno vodila cijelo proteklo razdoblje. Općina je
čak i imovinu koja nije njena davala na natječajima kao Općinsko vlasništvo. Mi želimo
razriješiti i urediti Općinsku imovinu. Izvukli smo liste vezane za općinske stanove, stanove
na privremeno korištenje, MORH-ove stanove kao i poslovne prostore. To je naša zakonska
obveza, ne samo Vijeća nego i Ministarstva financija. Kako se ovdje traži izvješće o
upravljanju Općinskom imovinom mi možemo govoriti samo o tome što je u vlasništvu
Općine tj. popis sadašnjih stanova i korisnika te prostora. Toga je jako malo i sada mogu
usmeno iznijeti to izvješće. Mi možemo danas govoriti, ne o onome što je u pregovorima s
državom i što će se rješavati i što se trenutno rješava, nego samo o onome što je Općinsko.
Pokušavamo urediti stanje da bi ova Općina mogla kvalitetnije funkcionirati. Ako se
slažete, mi možemo govoriti o stanovima u našem vlasništvu, o ugovorima i po kojim
uvjetima su isti dani. To ćemo Vam dostaviti u pisanom obliku kako je i traženo.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Jako lijepo da će te to riješiti. To je problematika i postoje dosta
nekretnina koje su godinama bile nejasne. Međutim, kako nastupate meni se čini kao da ste
jučer došli u Općinu, a ne da Vam je ovo peta godina rada. Tako da se to moglo i ranije
riješiti. Ja bi tražila pisano izvješće o tome što je neosporno vlasništvo Općine i popis onoga
što je sporno, odnosno u rješavanju.
Molim da se ova točka prebaci na slijedeću sjednicu s tim izvješćem.
AD 8. PLAN INVESTICIJA ZA RAZDOBLJE 2017.-2020.
MIRO MARIČEVIĆ: Ja se bojim za neke projekte koji su ovdje navedeni. Godinama se
vrte, a ništa nije u njih uloženo. Od ideje do plana je mukotrpan put i bez rada neće se ni
jedan projekt napraviti. To imamo prilike vidjeti iz ovih izvješća. Ja ovdje ništa ne
sugeriram, krenuti ću na konkretne stvari. Baš zbog tih lijepih želja se nabacuje svega i
svačega. Kanalizacija i još par projekta je nabrojeno i nije planirano i nema sredstava.
Imamo uređenje šetnice Zaklopatica i Pasadur 1.600.000,00 kn, a moje je mišljenje da se
trebaju uskladiti poslovi kanalizacije pojedinih uvala zajedno s uređenjem šetnica i vezova.
To se iz ovog prikaza vidi, da nije usklađeno vremenski. Imam primjedbu na projekt
gospodarskih aktivnosti gdje se Općina tu pojavila kao nositelj, Općina ne može biti nositelj
takvih aktivnosti čak ni odgovorna organizacija po tom pitanju, a svakako treba biti potpora
na nekim drugim stvarima ne na tim projektima već potpora na okruženje. Stvaranje
preduvjeta da će se projekti eko proizvodnje, skladištenja, otkupa itd. moći realizirat ako se
riješe preduvjeti koje općina treba riješiti. Općina tu treba biti nositelj, počevši od
okrupnjavanja i navodnjavanja što je ovdje navedeno. Ovdje mi bode oči jedna stvar koju
sam ja radio skupa s Glavašom iz Hrvatskih voda idejni projekt, ali ovdje je nabrojeno više
polja. Ne znam dali se ovo odnosi samo na tri polja ili je obuhvaćen cijeli idejni projekt po
pitanju navodnjavanja.
LEO KATIĆ: Projekt je tek završen i predan Općini Lastovo. Odnosi se u prvoj fazi na
polja koja graniče s postojećom javnom infrastrukturom.
MIRO MARIČEVIĆ: Bila bi šteta ispustiti bilo koje polje koje graniči s vodnom
infrastrukturom ili gdje se može lako priključiti na istu mislim da na tome treba raditi.
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ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: U Izvješću stoji: daljnja investicija za razvoj 2017. – 2020.
Aktivni plan Strategije Općine Lastovo, zatim su prikazani Projekti Općine Lastovo po
sektorima i ovdje kaže Program ruralnog razvoja sa svim mjerama i podmjerama te
operacijama biti će otvoren od 2015. do 2020. godine. Imamo Izvješće u kojem su
pokazatelji ishoda do kraja 2015. godine, a drugi dio je 2017. godine. Zanima me što se
dogodilo u 2016. godini ili 2017. Mislim da je ovo staro izvješće jer pokazuje projekte koji
su došli do 2015., a nema dokle su došli u 2016. godini. Malo mi je čudno ovo izvješće.
LEO KATIĆ: Vezano za obalni pojas Zaklopatica i Pasadur te kanalizacije. Ti projekti vode
se odvojeno jer postoje metodologije koje utvrđuje netko drugi, a ne Općina Lastovo i one
sustav kanalizacije vode pod jedno, a sustav obalnog pojasa pod drugo. Mogu Vam
unaprijed reći da ide na rješenje tog problema. Upravo govorim o tom zajedničkom
projektu, ali se oni u Izvješću ne mogu prikazivati zajedno zbog postojeće metodologije.
Moram reći da u državi Hrvatskoj nije raspisan niti jedan natječaj osim Mjere 7. Nije
raspisan po niti jednom ovom projektu. 2016. godina je bila turbulentna godina, u smislu
funkcionirana Hrvatske Vlade i Ministarstva, a nije raspisan ni u 2017. do danas, osim
Mjere koju smo mi prošli i radimo 7.1.1. Prema tome, da su natječaji raspisani tu bi bila
informacija o statusu. Ovdje ne govorimo o listi želja, već o dokumentu Strategija Općine
Lastovo koju je ovo Općinsko vijeće donijelo. Realizacija projekata koje je utvrdila Općina
Lastovo kao svoje prioritete, ovise o uvjetima raspisanih natječaja.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ako govorimo o tom planu onda bi trebali govoriti kakav je status
do 2017. Još mi ovdje nešto bode oči, a to je postojeća dokumentacija djelomično spremna,
djelomično ne, potpuno spremna, ideja. Uglavnom su svi projekti na razini ideje i to se sve
odnosi do 2015., a do 2017. nema izvješća da li je ta dokumentacija u međuvremenu
pripremljena. Meni ono zvuči kao staro izvješće na koje je priklamana nova stranica.
MIRO MARIČEVIĆ: Činjenica da sve Općine bez obzira na turbulentno razdoblje su
itekako pripremale projekte i povlačile sredstva. Općina Lastovo nije pripremala projekte
niti povlačila sredstva, u tome je problem. Bez pripreme projekta nema povlačenja sredstva.
Ovdje službe Općine i načelnik moraju biti nositelj toga. Priprema projekata je nula. To je
problem ove općinske vlasti.
AD 9. PROBLEMATIKA POVEZANOSTI S DUBROVNIKOM (AUTOBUS)
PAVAO LAGETAR: Dugi niz godina imamo problematiku poći bez auta do centra
županije. Autobus ne čeka katamaran već ode prije. Zamolio bi načelnika da pokuša riješiti
tu problematiku sa županom ili s kim treba da riješimo tu jedinu mogućnost odlaska bez
auta.
MIRO MARIČEVIĆ: Ovu bi problematiku trebalo opširnije obrazložiti. Trebale bi se dati
sugestije načelniku, on i župan bi zajedno trebali pronaći mjere kako bi Općina Lastovo u
buduće trebala biti povezana s Dubrovnikom. Autobus je privremeno rješenje. Načelnik zna
za potpisanu peticiju od strane od 600-700 ljudi. Svaka peticija je dobronamjerna jer je to
pitanje dobrobiti Lastova. Župan i Branko Bačić, saborski zastupnik, su potvrdili da će
podržati modele povezivanja Dubrovnika s Lastovom. Zadovoljavanje jedne veze neće
riješiti problem. Treba insistirati na modelima koji su najbolji, bio to katamaran ili trajekt.
Treba utvrditi sve mogućnosti i sa županijom i sa Ministarstvom po pitanju modela
povezanosti Dubrovnika i Lastova. Tiče se i povezanosti sa Splitom, koji je povezan već 10
godina iako i tu treba poboljšanja. Možda treba pripremiti općenito cijelu problematiku
povezanosti s kopnom.
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ILIJA FRLAN: Imali te Vi neki prijedlog kako bi ste to riješili?
MIRO MARIČEVIĆ: Trebala bi tematska sjednica o ovom pitanju.
LEO KATIĆ: Mislim da ovo usklađenje autobusa nije jednostavno. Jel da je jednostavno
bio bi riješio Leo Katić, Miro Maričević, Lukša Lešić i oni prije. Neće se nikada ovaj
problem koji traje već 20-40 godina riješiti dok davatelj koncesije za linijski prijevoz to ne
uvjetuje prijevozniku o čemu smo sa županom razgovarali. Ne može Općina Lastovo
moljakanjem vozača ili Autotransa da čekaju i da pomaknu liniju jer se ona utvrđuje u
Ugovoru o linijskom prijevozu kojeg zaključuje Dubrovačko – neretvanska županija. Tu
postoji problem jer se remete interesi nekih drugih skupina - učeničkih, radničkih,
opskrbnih koji se odnose između Orebića i Korčule. Ljetno povezivanje s Dubrovnikom je
pogubno zbog same dužine putovanja, a i tarifa. Apsurdnost je da ja živim u Hrvatskoj
državi koja subvencionira liniju 604 i da istovremeno taj državni brodar koji dobiva
subvenciju s pozicije Lastova, ali da Vas podsjetim koriste ih Korčulani koji nemaju pravo
na subvenciju u smislu broja putnika i prijevoznika, ali ja to ne zamjeram. Za otok Lastovo,
za posjetitelje i turiste naplaćuje se komercijalna tarifa. Direktno ugrožava gospodarstvo
Lastova, a da ne govorim o skupljem prijevozu roba do 38%. To je novi podatak koji je
izašao prošli tjedan. Župan i županija iznenadili su se kada sam im rekao da na Noni Ani
koju financira županija brodar ne prizna otočke iskaznice. Je li Vam se čini da je nešto
krivo u sustavu? Rasprava o povezivanju mora imati naglasak na vrijeme i tarife.
MIRO MARIČEVIĆ: Predlažem da se napravi platforma za tematsku sjednicu vezanu za
povezivanje sa Splitom i Dubrovnikom, a prethodno treba obaviti razgovor s institucijama
od županije do ministarstva.
LUKŠA HROPIĆ: Slažem se za uvođenje novih linija. Problem je kod nas što su nam
brzobrodske linije postale sporobrodske, a one spore su postale još sporije. Po meni je veći
problem brzina putovanja, nego broj linija.
PAVAO LAGETAR: Vjerojatno bi povezalo s Korčulom i Mljetom. Treba biti ekonomična
pruga. Zna svatko da je brod više puta išao prazan.
LEO KATIĆ: Ne primjeru jedne linije None Ane vidi se zapravo koliko je to neuspjela
linija. Vrijeme kad i kako doći na otok i na koji način otići najvažnija je stvar. Broj onih
koji obavljaju poslove u Dubrovniku, a s Lastova su, imaju problem zašto jer dolaze u grad
navečer, moraju noćiti, a nema svatko poznanika, sutradan obaviti posao i drugu noć noćiti
da bi tek treći dan krenuo natrag. Svaka linija koja ne noći na Lastovu nije rješenje. Ova
tema otvara i pitanje luke Ubli. Nije bitno samo se povezati.
PAVAO LAGETAR: Zaboravio si jednu stvar, svakodnevno što je ključna riječ. Svaki dan
bi trebalo biti, a ne samo utorkom i četvrtkom.
MIRO MARIČEVIĆ: Nona Ana ona je došla u onom momentu kada ništa nije vozilo i
dobro je došla. Međutim, ovo što je Pave sada spomenuo treba dobro razraditi. Bez države
nećemo ništa riješiti, ali se nadam da hoćemo uz županijsku podršku. Iako je teško
zamislivo, treba razmišljati od tome da se ujutro može krenuti i navečer vratiti. To ne
rješavaju Lubenice, nego trajekt koji može ići 20 milja.
MARGARET HROPIĆ: To je povezivanje s Korčulom.
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MIRO MARIČEVIĆ: Zašto mora biti? Može se stvoriti model da idemo direktno preko
Mljeta.
PAVAO LAGETAR: Bitna je udaljenost Lastova od Splita i od Dubrovnika.
LEO KATIĆ: Je li se netko nudi za pripremu ili ću ja dati svoj prijedlog pa ćemo o tome
raspravljati?
MIRO MARIČEVIĆ: Bilo bi dobro da ti to pripremiš jer ti imaš kontakte s potrebnim
funkcijama.
LEO KATIĆ: Pripremit ćemo prijedlog pa ćemo o tome vodit raspravu.
AD 10. ZAHTJEVI GRAĐANA
ZAHTJEV 1. IVICA VICAN
LEO KATIĆ: Dobili ste materijale i predlažem da se do rješenja vlasničkih odnosa na
nekretninama koji su predmet spora ne rješavaju zahtjevi stranki.
ILIJA FRLAN: Vezano za predmet Ivice Vicana, on traži dio parcele 9730/24 i 9730/9, ali
tu nije upisana Općina Lastovo već Opće narodna imovina i Republika Hrvatska.
LEO KATIĆ: Predlažem da se o zahtjevu ne odlučuje do rješenja vlasništva.
ILIJA FRLAN: Stavljam na glasovanje prijedlog da se o dostavljenom zahtjevu Ivice
Vicana neće odlučivati do rješavanja vlasništva predmetnih nekretnina.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se s sedam glasova „za“ i jednim
glasom „suzdržan“ donosi
Zaključak
O dostavljenom zahtjevu Ivice Vicana neće se odlučivati do rješavanja vlasništva
nekretnina označenih kao kat. čest. zem. 9730/24 i 9730/9 K.O. Lastovo (u prilogu).
ZAHTJEV 2. TATJANA BANDELJ ŠPICAR
ILIJA FRLAN: Imamo istu situaciju kao i kod Ivice Vicana.
Stavljam na glasovanje prijedlog da se o dostavljenom zahtjevu Tatjane Bandelj Špicar neće
odlučivati do rješavanja vlasništva predmetne nekretnine.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno donosi
Zaključak
O dostavljenom zahtjevu Tatjane Bandelj Špicar neće se odlučivati do rješavanja vlasništva
nekretnine označene kao kat. čest. zem. 13191/2 K.O. Lastovo (u prilogu).
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ZAHTJEV 3. KAMP ZAGLAV
LEO KATIĆ: Radi se o dogovoru od prije nekoliko mjeseci, gdje je Općina trebala preuzeti
poslove opremanja vodoinstalacijama i zemljanih radova, a Elektrojug polaganje kabela. U
trenutku kad smo mi ušli u taj posao, napravili iskop kanala, Elektrojug je odustao od
osiguranja opreme za kamp Zaglav. Bili smo primorani nažalost zatrpati sve kanale.
Sveukupni trošak komunalne infrastrukture na kampu je veći od 120.000,00 kn. Da smo
imali te novce, bili bi to i napravili. Sve činimo da vratimo Elektrojug na poziciju da
osigura kabele jer puštanjem struje on postaje i vlasnik te opreme. Nije pitanje samo o
kabelima za struju već o cijeloj infrastrukturi. Mi te novce nažalost nemamo. U kontaktu
smo s tom osobom, on se obraća Vijeću. Ne znam što će Vijeće odlučiti i odakle ta sredstva
naći i kako to napraviti. To nam je obaveza i to ćemo ispuniti, ali ne znam kada.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Da li je temeljem plaćanja komunalnog doprinosa Općina
obavezna odraditi poslove?
LEO KATIĆ: Ne. Mi nismo iz te pozicije donijeli zaključak.
ILIJA FRLAN: Imamo zaključak od prošlog Vijeća da će se to financirati.
LEO KATIĆ: Radi se o iznosu od 64.000,00 kn gdje smo mi priznali njegov projektni
trošak i naknade, ali je trošak radova puno veći.
ILIJA FRLAN: Je li znate zašto je HEP odustao? Kako to funkcionira?
LEO KATIĆ: Ne znam. Meni je to neshvatljivo. Ukoliko bi stranka pristala da mi uložimo
64.000,00 kn, a da ona uloži preostalo mi bi to sutra odmah napravili.
TONČI ŠARIĆ: Međutim, skuplje je od uloženog.
MIRO MARIČEVIĆ: Općina se obavezala na 64.000,00 kn.
LEO KATIĆ: To nije sporno, ali investicija je duplo veća, 120.000,00 kn.
ILIJA FRLAN: Onda bi trebalo sjesti s investitorom i pokušati se dogovoriti.
LEO KATIĆ: Mi smo se obvezali uložiti novac za potrošena sredstva. Iznos investicije više
nije isti. Ona je toliko koštala s opremom HEP-a, a HEP je odustao. Imamo problem, novca
nema.
MIRO MARIČEVIĆ: Pretpostavljam da si išao u razgovor s njima da ćeš uložiti preko
HEP-a. To je neka obaveza Općine, apsolutno je da se i dalje traži rješenje Elekrojuga.
LEO KATIĆ: Tražimo rješenje, mi ne bježimo od toga. Ali ne znam što Vijeće može. Od
koga ćemo uzeti 120.000,00 kn i napraviti dogovoreno. Ovdje nije pitanje da li se želi već
nego na koji način.
ILIJA FRLAN: Jeste li razgovarali s njima o tome da bi isplatili dogovoreni iznos, a da oni
ulože ostalo?
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LEO KATIĆ: Ako Vijeće zauzme stav da ćemo svoje novce isplatiti, a da oni osiguraju
razliku, isti čas ćemo se toga riješiti. Neka onda on rješava s Komunalcem i HEP-om.
MIRO MARIČEVIĆ: Ovo je interes Općine.
ILIJA FRLAN: Svi se slažemo s tim. O ovome nemamo što glasati?
MIRO MARIČEVIĆ: Ne, Odluku je donijelo prijašnje Vijeće.
LEO KATIĆ: O tom udjelu. Ako se s čovjekom uđe u sufinanciranje, odmah mu možemo
dati novce. Jer ne znam kada će se radovi dovršiti ako mi pristanemo na puni iznos i on je
toga svjestan.
Predsjednik je utvrdio da se prima na znanje molba za Kamp Zaglav.
ZAHTJEV 4. OŠ BRAĆA GLUMAC
LEO KATIĆ: Ne znam zašto je podnesen zahtjev. Želim izvijestiti Vijeće da je Osnovna
škola moju ponudu stana u Ublima prije nekih 3 mjeseca odbila s razlogom da nemaju
potreba za stanovima. Nakon ta 3 mjeseca pojavila s Zahtjevom za 2-3 stana. Osnovna
škola je izvještena da Općina Lastovo nema slobodnih stanova osim onih devastiranih.
Međutim, Osnovna škola ne želi ulagati u stanove. Nemamo uvjetne stanove, trenutno
nemamo niti jedan slobodan stan koji bi mogli ponuditi školi. Ne, samo njima već bilo
kome.
MIRO MARIČEVIĆ: Zato je bitan Izvještaj o stanovima i stambenim prostorima.
Napravljeni su općinski stanovi za školu, a to su dva stana poviše vrtića. Dati su na
privremeno korištenje do potrebe školi. Bili su stanovi škole i na Pjevoru. Ima na Pjevoru
stanova za školu, 1 i 2 što su rađeni za školu...
LEO KATIĆ: ... a koji su to stanovi?
MIRO MARIČEVIĆ: Pa ima stanova, sada ću ti reći koji.
LEO KATIĆ: I to su stanovi za potrebe škole?
MIRO MARIČEVIĆ: Da.
LEO KATIĆ: Takve Odluke ne postoje.
MIRO MARIČEVIĆ: Ne postoje, ali mogu biti. Ovo je vrlo bitno što je netko postavio ovo
pitanje. Nije za školu, ali nije ni za namjenu za koju se sada koristi jer je to privremeno
rješenje, a škola je u neku ruku obveza općine. Ne privatnim interesima. Privatni interesi su
Ivelja Ana, privatni interesi su Matoković....
LEO KATIĆ: Ti si taj stan dao.
MIRO MARIČEVIĆ: Točno, ali postoji ugovor.
LEO KATIĆ: Sve si ti dao.
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MIRO MARIČEVIĆ: Točno, ali ti si ih dalje podržavao jer si imao interesa u izborima.
Načelnik napušta sjednicu.
MIRO MARIČEVIĆ: Imamo stanove koji su bili namijenjeni za školu i te stanove treba
vratiti tamo gdje su trebali biti. Počevši od bivšeg stana Rizvanović Daniele, Ronija Đivoja,
Majane Engelbreht... zašto se ti stanovi koriste? Ti stanovi se koriste nenamjenski i to je
problem. Zato tražimo Izvještaj o stanovima da bi znali kako se upravlja općinskim
stanovima, a ne da načelnik po svojoj volji upravlja. Mora vam dati izvještaj da znate da po
zakonu radi. Postoje točna pravila kako se stanovi davaju.
DINO KATIĆ: Onda bi bilo dobro da pročelnica da ugovore od zadnjih 10 godina, da
vidimo kako su se stanovi prije davali.
MIRO MARIČEVIĆ: Svi su do 6 mjeseci. Matoković je 6 mjeseci, Ivelja Ana, dok radi za
Pomoć u kući. Prema tome potreba je škole sada i ona ne može ostati u tome stanu. Ne što
je Ana ili ova ili ona već jer je to model gdje se moraju osigurat školi stanovi. To su stanovi
namijenjeni za njih. Ako smo pošteni onda ćemo to reći.
TONČI ŠARIĆ: Zna li netko zašto škola nije prihvatila ovaj stan u Ublima?
MIRO MARIČEVIĆ: Pokušavam reći, da Općina treba imati senzibilitet prema školi. Ne
govorim da se općinski stanovi ne bi trebali staviti u funkciju ako nema potrebe, ali ovo se
pokazalo kao potreba škole. To je logično pitanje.
MARGARET HROPIĆ: Nezgodno je potjerati iz stana u njihovoj situaciji. Ipak je Općina
dala u jednom momentu...
MIRO MARIČEVIĆ: Zna se na koji način, ja sam samo spomenuo. Ako se spominje u
konkretnim slučajevima Matoković na 6 mjeseci do potreba škole.
MARGARET HROPIĆ: Ona je radila više od 6 mjeseci u školi.
MIRO MARIČEVIĆ: Stan nije dobila kao kadar iz škole. Ona je podnijela zahtjev Općini
jer škola nije bila zainteresirana za drugi stan, a prvi je Medini dobila na korištenje. Ivelja
Ana je u stanu koliko piše u ugovoru kojeg sam ja potpisao, dok je radila u Pomoć u kući,
ali ona tamo više ne radi, oprostite to pitanje treba riješiti i zato o školi moramo posebno
misliti.
MARGARET HROPIĆ: Roni je valjda radio u školi, pa je tako dobio stan.
MIRO MARIČEVIĆ: Ja se slažem u potpunosti s tim, ali je i Danijela Rizvanović isto
koristila stan. Ukazala se potreba za stanom kada je Ana Ivelja došla na Lastovo koja je
radila u udruzi pri Općini. I mi smo Danielu morali poslati doma, ona je imala svoju kuću, a
i ovi svi imaju više manje. Ako je to bio stan namijenjen za djelatnike škole onda mora biti
opet.
MARGARET HROPIĆ: Onda ih treba držat prazne.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Škola ima gorući problem. Ima ljude koji joj dolaze iz van. U
zadnjih par godina ljudi se više ne zapošljavaju na puno radno vrijeme već na onoliko sati
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koliko ima. To znači da ovdje postoji mali broj razreda, pa recimo nastavnik biologije i
kemije radi na 27 sati tjedno on ima malo više od pola plaće. Nastavnici iz glazbenog i
likovnog, to je sada rješavano na neke druge načine, ali mala je mogućnost da ovdje čovjek
dođe na puno radno vrijeme i dobije punu plaću. Zato ti ljudi ne žele doći na Lastovo. Drugi
je problem kada im se ne osigura stan, odnosno smještaj. Škola nema financijske
mogućnosti plaćati stan. Mislim da bi ona mogla djelomično riješiti to na način da ljudima
da sredstva za odvojeni život, odnosno da Općina uđe u najam nekog privatnog stana koji
će subvencionirati tog nastavnika. On sa plaćom od 3.000,00 kn neće plaćati stan i režije
1.500,00 jer nema što jest.
MARGARET HROPIĆ: Tako bi bilo i nama da idemo raditi u Split.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Znam, ali Lastovo je Lastovo. Mi smo u pozicije da te nastavnike
trebamo. Da mi imamo 10 nastavnika koji se tuku za doći ovdje, onda mi ne bi trebali dati
ništa bez obzira imaju li oni 2.000,00 kn. To ti je ponuda i potražnja. Mi imamo potražnju,
ali nemamo ponude. Pod ovim uvjetima da pola plaće vam nitko neće doć, a ti ljudi nam
trebaju. Doći će i otići će za mjesec dana, pa će doći drugi i otići. To je ne izvedivo. To je
realnost. Ja bi daleko više voljela da se tu zapošljavaju ljudi koji će tu živjeti s obitelji i
stalno. To bi nama bilo idealno.
ILIJA FRLAN: Neće riješiti problem i da se da stan, ako osoba ima 1.500,00 – 2.000,00 kn
plaću neće ostati, bez obzira da se plati stan, režije i hrana. Taj problem treba rješavati
netko drugi. Da li mi kao Vijeće možemo poći prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Nažalost ne možemo jer škola ide prema Ministarstvu
kontinuirano s tim problemom i pokušava dobiti istu satnicu, ali smještaj rješava lokalna
zajednica, a to smo mi. Problem nije za odgađanje. Mi bi dugoročno trebali pripremiti
nekoliko stanova u koje ne bi trebali dopustiti da se itko useli osim nastavnika pa makar bili
pola godine prazni. Predložila bi da Općina Lastovo za nastavnike koji nemaju riješeno
stambeno pitanje, a izvana su a nemaju punu satnicu izdvoji iznos od 1.000,00 - 1.500,00
kuna za stan. Neka to bude privremena mjera dok je taj čovjek tu.
PAVAO LAGETAR: Lakše je oslobodit stan nego davati novce koje nemaš.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Da, ali te novce će trebati davati 3 mjeseca dok se stan ne riješi.
LUKŠA HROPIĆ: Mi ovdje govorimo o problemu i vatrogasnim mjerama. Ja smatram da
bi škola trebala učenike usmjeravati prema deficitarnim zanimanjima. Činjenica je kako su
se općinski tako i državni stanovi ljudima davali dok se ne snađu, a kada su se snašli, stekli
su stanarsko pravo i ostali u tom stanu i koriste jedno i drugo. Onda bi ljudi trebali biti
solidarni da taj stan prepuste nekome drugom.
PAVAO LAGETAR: Lakše je brinuti o svojim stanovima nego usmjeravati učenike koji će
ići studirati 5-6 godina.
DINO KATIĆ: Volio bi da se malo bolje pojasni zašto su oni odbili onaj stan u Ublima
prije 3 mjeseca, a sada traže stanove. Koji su bili uvjeti?
Načelnik se vraća na sjednicu.
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LEO KATIĆ: Škola je pismeno odbila stan. Nakon toga Park je tražio stan za svoje
zaposlenike. U taj stan je ušao Marijo Bačko s ugovorom. Meni je žao što je takvo stanje,
ali nikako se neću pomiriti kao načelnik Općine s činjenicom da smo mi Općinsko vijeće
jedini koji trebaju osiguravati stanove za zaposlenike škole. Uopće ne vjerujem da je
Osnovna škola ikada osim satnice išta uputila prema Ministarstvu, a još manje prema
županiji. Žao mi je, ali to je tako. Očekivanje da će Općina Lastovo imati slobodnih 7
stanova koje će održavati, plaćati struju da bi u njih netko ulazio/izlazio, nije realno.
Unaprijed ću vam reći, darovat će se zgrada u Ublima Općini. Unaprijed vam govorim da
ću kao načelnik dati školi dva stana da ih uredi i oni će odbiti. Cijelu večer govorimo o
novcima, imali Općina tih novaca?
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Nema. Treba li Općini škola i nastavnici? Ako se ima za sport i
kulturu onda mora imati i za školu.
LEO KATIĆ: Ne vidim načina da Općina Lastovo plaća podstanarstvo u privatnim
stanovima zaposlenicima škole, ja tu ne vidim logike.
Načelnik napušta sjednicu.
MIRO MARIČEVIĆ: Dok sam ja bio načelnik županija je preko škole isfinancirala dva
stana, kad se obnova škole vršila, dva stana iznad vrtića su financirana iz sredstava škole.
MARGARET HROPIĆ: Malo prije sam govorila o odgovornim financijama i nama
Lastovcima. Mislim da ima nas Lastovaca koji imamo po dvije kuće i živimo u društvenom
stanu. Možda se mi pojedinci trebamo malo pogledat pa onda reći idem ja živjeti u svoju
kuću, a društvu pustiti stan. Društvo je jadno, malo i siromašno. Ne mislimo svi isto i onda
sjedimo na tri stolice, ali zato debelo komentiramo i tražimo ono što bi trebalo dalje davati.
Mislim da je društvo Hrvatsko iscrpljeno, a kamo li ne Lastovsko.
ILIJA FRLAN: Načelnik je rekao da će dati dva stana školi u zgradi u Ublima školi pa neka
nađu nekakva sredstva kojima će urediti stanove.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ja bi dala prijedlog na glasanje. Predlažem da se s 1.500,00 kn
financira djelatnike škole s nepunim radnim vremenom koji nemaju smještaj na Lastovu do
iznalaženja smještaja.
ILIJA FRLAN: Stavljam na glasovanje Prijedlog da se s 1.500,00 kn financira djelatnike
škole s nepunim radnim vremenom koji nemaju smještaj na Lastovu do iznalaženja
smještaja.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se s jednim glasom „za“, pet
glasova „protiv“ i dva glasa „suzdržan“ donosi
Zaključak
Ne prihvaća se prijedlog da se s 1.500,00 kn financira djelatnike škole s nepunim radnim
vremenom koji nemaju smještaj na Lastovu do iznalaženja smještaja (u prilogu).
ILIJA FRLAN: Neka ljudi koji su u tim stanovima dođu i porazgovaraju s načelnikom u
vezi pronalaženja rješenja.
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DINO KATIĆ: Može li se ravnateljica pozvati da vidimo što je poduzela po pitanju
stanova?
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: To ne bi bilo loše.
ZAHTJEV 5. MILAN FRLAN
ILIJA FRLAN: Milan Frlan je podnio zahtjev za plaćanje komunalnog doprinosa u iznosu
od 45.109,25 kn u narednoj godini u četiri obroka svaka tri mjeseca. Radi se o njegovoj
stambeno poslovnoj zgradi u Zaklopatici.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno donosi
Zaključak
Odobrava se Milanu Frlanu plaćanje komunalnog doprinosa u iznosu od 45.109,25 kn iz
Rješenja o komunalnom doprinosu KLASA: UP/I-363-03/17-01/21, URBROJ: 2145-03/0117-2 na četiri tromjesečne rate (u prilogu).
ZAHTJEV 6. NEVEN ĆUZELA
ILIJA FRLAN: Neven Ćuzela podnio je zahtjev za odgodu plaćanja komunalnog doprinosa
u iznosu od 46.523,50 kn od jedne godine. Radi se o masliniku u Bozonji dol.
KORANA ZAVADLAV: Neven Ćuzela podnio je žalbu Upravnom odjelu za komunalne
poslove, promet i veze protiv Rješenja o komunalnom doprinosu koji je Rješenjem odbio
žalbu kao neosnovanu. Pokrenuo je upravni spor tužbom Upravnom sudu, a u
međuvremenu dostavlja Zahtjev.
DINO KATIĆ: Ovdje se radi o odgodi od godine dana, a ne o obročnom plaćanju.
PAVAO LAGETAR: Može li mu se poslati obavijest da smo suglasni da plaća obročno.
MARGARET HROPIĆ: Općina smatra da s obzirom da je pokrenuo Upravni spor treba po
rješenju platiti.
Nakon kraće rasprave i obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno
donosi
Zaključak
Odbija se Zahtjev Nevena Ćuzele za odgodom plaćanja komunalnog doprinosa od jedne
godine u iznosu od 46.523,50 kn iz Rješenja o komunalnom doprinosu KLASA: 363-03/1601/02, URBROJ: 2145-03/01-16-2 (u prilogu).
ZAHTJEV 7. BARTUL SANGALETI
ILIJA FRLAN: Bartul Sangaleti dostavio je zahtjev za obročno plaćanje komunalnog
doprinosa u iznosu od 22.075,30 kn na dvanaest rata za poslovnu zgradu.
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Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da se jednoglasno donosi
Zaključak
Odobrava se Bartulu Sangaletiju plaćanje komunalnog doprinosa u iznosu od 22.075,30 kn
iz Rješenja o komunalnom doprinosu KLASA: UP/I-363-03/17-01/56, URBROJ: 214503/01-17-4 na dvanaest rata (u prilogu).
AD 11. VIJEĆNIČKA PITANJA
MIRO MARIČEVIĆ: Postavio sam pitanje prošlu sjednicu vezano s ilegalnom gradnjom
što je vezano s komunalnim doprinosima i prihodima Općine Lastovo. Odnosi se na kuću
na Ravance. Imam saznanja i informacije, došli su mi neki ljudi sugerirati da se ne radi o
dundu Lea nego da se radi o njemu, da on obnavlja kuću. Vrlo je bitno da mi koji sjedimo
ovdje vodimo računa kako mi radimo. Da je li bilo koji postupak pokrenut vezano za
osiguranje Općine za naplatom komunalnog doprinosa. Zašto to govorim, jer je to dužnost
Općine. To su izvorni prihodi Općine, to je dužnost Općinskog načelnika, ali ovo je
procedura, a za proceduru komunalnog doprinosa i naplaćivanje je odgovorna pročelnica.
KORANA ZAVADLAV: Komunalni doprinos se plaća na temelju dostavljene
dokumentacije od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju iz Vela Luke. Po
zaprimanju iste, predmet se rješava u par dana. Ukoliko navedena dokumentacija nije
zaprimljena, Rješenje o komunalnom doprinosu nije doneseno.
MIRO MARIČEVIĆ: Dobro. S obzirom da nemamo u Općini komunalnog redara, ne treba
se skrivati iza toga. Mi ne smijemo dozvoliti da se ovdje u prostoru radi svega i svačega i
moramo biti odgovorni i imamo institucije da se to riješi. Ovo je pitanje da ono što svaki
čovjek mora platiti Općini da mora platiti i šef Općine ili dundo da krivo ne rečem. Ovdje
se može spočitati dosta negativnih konotacija i stvari, a to je korupcija itd. i to su vrlo
opasne stvari. Ako nismo sigurni, a znamo da se radi ta kuća mi moramo poduzeti korake.
Općina mora poduzeti korake. Ja pitam jeli se poduzelo, a očito je da se nije. Hoće te li to
napraviti? Postoji takva inspekcija.
KORANA ZAVADLAV: Ukoliko Vi imate kakvih saznanja možete uputiti prijavu
građevinskoj inspekciji kao i svaki građanin.
MIRO MARIČEVIĆ: Zato sam počeo govorit vezano za osiguranje sredstava kroz poreze.
Tamo će te ubrat novce na jednostavan način, a ovdje gdje ste odgovorni nećete tražiti.
Odgovorna vlast treba raditi svoj posao kako treba, a Vi to ne radite.
KORANA ZAVADLAV: Na temelju dostavljene dokumentacije od Upravnog odjela
rješava se obračun i naplata komunalnog doprinosa.
MIRO MARIČEVIĆ: Ovo je vrlo opasno, jako klizav teren. Najbliži investitor je
načelnikov dundo, odnosno bliska svojta. Koji se zaključak ovdje iznosi? Jeli to to ili? Što
treba dalje radit? Dogodit će se da svaki komunalni doprinos ide mimo Općine.
ILIJA FRLAN: Ni slučajno, to se neće događati.
MIRO MARIČEVIĆ: Prvi je bitan, pa kasnije nema mjere.
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DINO KATIĆ: Vi se odgovorni građanin pa poduzmite korak.
MIRO MARIČEVIĆ: Nemoj ti meni govoriti što je pravo odgovornog građanina.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Je li postoji trenutno komunalni redar?
KORANA ZAVADLAV: Trenutno ne postoji zaposlen komunalni redar u Općini Lastovo.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Je li to Općinska obaveza da ga ima?
KORANA ZAVADLAV: Među ostalim, da.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Postoji li mogućnost ako nema financijskih sredstava da se netko
od djelatnika Općine imenuje komunalnim redarom na pola radnog vremena?
KORANA ZAVADLAV: Upoznati ste s radom i obimom poslova Općine, te
kompleksnošću obveza koje svaki službenik ima. Što se tiče zapošljavanja komunalnog
redara, radno mjesto nije bilo predviđeno uopće u Planu prijema za ovu godinu, te će se
planirati za sljedeću godinu, jer je komunalni redar prema Zakonu ovlašten vršiti nazor nad
odredbama komunalnog reda i izdavati rješenja.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Ako mi možemo sad bez komunalnog redara onda možemo i duže
vrijeme.
KORANA ZAVADLAV: Ne slažem se s tim. Ne može se bez komunalnog redara.
ANITA JANČIĆ LEŠIĆ: Mislim da bi se moglo naći jednog od djelatnika na dio radnog
vremena koji će makar privremeno obavljati poslove da ne bi dolazilo do situacija da se
svašta događa.
KORANA ZAVADLAV: Smatram da je potrebno zaposliti ga na puno radno vrijeme.
MIRO MARIČEVIĆ: Nedavno sam imao priliku vidjeti građevinsku inspekciju prije deset
dana na Lastovu i da je došla temeljem prijava i te prijave nije producirao komunalni redar
jer nije bio zaposlen tada nego bivša pročelnica, što ja imam saznanja. Ako je to tako, onda
ja smatram da je ona odgovorno radila svoj posao. Tako ću smatrati da ti neodgovorno radiš
svoj posao, znaš a nisi htjela prijaviti. Ne možeš se ti skrivati iza toga što nema komunalnog
redara i sad svatko može raditi što želi. Izvršna vlast je odgovorno skupa s Jedinstvenim
upravnim odjelom da vodi računa što se događa. Hoćemo li onda poduzeti bilo kakve
korake protiv nekoga drugog? Ovdje se radi o principu. Je li ste za to da komunalni
doprinos plaćaju svi ili neće plaćati nitko? Ovo je jednostavno pitanje. Znam da imate
rezervu prema osobama koje su u tome, ali ovdje treba biti jasan i na kraju krajeva
odgovoran. Treba biti odgovoran ako želimo biti pošteni i pravedni. Ako nećemo onda
ćemo šutjeti i nećemo ništa govoriti.
MARGARET HROPIĆ: Mislim da će država naći način jer ovaj prvi krug legalizacije koji
je prošao nije obuhvatio sve objekte. Dosta ljudi je propustilo podnijeti zahtjev za
legalizaciju.
MIRO MARIČEVIĆ: Oni će povećavati poreze, a to neće raditi. Oni su odgovorni za to.
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MARAGRET HROPIĆ: Upozorit ću načelnika osobno da pobrine i riješi situaciju svojih jer
je to meni obaveza.
MIRO MARIČEVIĆ: Ja bi volio da to napraviš. Bilo bi dobro da to napravi jer je to bolje i
za tebe i za njega.
ILIJA FRLAN: Zaključujem raspravu.
Zaključujem sjednicu Općinskog vijeća u 20:30 sati.
Prema tonskom zapisu
zapisnik napisala
Lucija Simić

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ilija Frlan

KLASA: 021-05/17-01/07
URBROJ: 2145-02/01-17-3
U Lastovu, 14. studenog 2017. godine

Prilog:
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu
- Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo
- Odluka o imenovanju članova za davanje koncesijskog odobrenja
- Zaključak – Izvješće o utrošku sredstava za uređenje plaža i šetnica
- Zaključak – Zahtjevi građana – Ivica Vican
- Zaključak – Zahtjevi građana – Tatjana Bandelj Špicar
- Zaključak – Zahtjevi građana – OŠ „Braća Glumac“
- Zaključak – Zahtjevi građana – Milan Frlan
- Zaključak – Zahtjevi građana – Neven Ćuzela
- Zaključak – Zahtjevi građana – Bartul Sangaleti

