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ZAPISNIK 

 

sa 21. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO, održane 29. srpnja 2020. 

godine, s poĉetkom u 15:00 sati u uredu Općinskog naĉelnika. 

 

NAZOĈNI vijećnici: Nina Glumac,  Dino Katić,  Lukša Hropić, Ana Ivelja, Tonći Šarić 

 

NISU NAZOĈNI vijećnici: Anita Janĉić Lešić, Miro Mariĉević, Martina Bašić Ivĉević 

(opravdano odsutna) 

 

OSTALI NAZOĈNI: Leo Katić općinski naĉelnik, Margaret Hropić zamjenica općinskog 

naĉelnika, Antonia Barbić proĉelnica Jedinstvenog upravnog odjela,  

 

Predsjednik Tonći Šarić otvorio je sjednicu i pozdravio nazoĉne. 

 

Predsjednik Tonći Šarić utvrdio je da je na sjednici nazoĉno pet vijećnika i da Vijeće može 

pravovaljano odluĉivati te je predložio sljedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

 

- svečana prisega člana Općinskog vijeća 

1. Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća 

2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo 

3. Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Lastovo – ĉ.z. 13190/2 

4. Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Lastovo i njezinom pravnom statusu – 

nogometno igralište „Luža“ 

5. Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Lastovo i njezinom pravnom statusu – 

Mjesno groblje 

6. Odluka o autotaksi prijevozu na podruĉju Općine Lastovo 

7. Korištenje sredstava u vlasništvu Komunalca d.o.o. 

8. Odluka o nazivima ulica na podruĉju Općine Lastovo 

9. Izvješće o radu Općinskog naĉelnika za razdoblje od 1.1.-31.12.2019. godine 

10. Zahtjevi graĊana 

11. Vijećniĉka pitanja. 
 

Predsjednik Tonći Šarić stavlja na glasovanje prijedlog Dnevnog red. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Tonći Šarić utvrdio je da je jednoglasno (sa pet 

glasova „za“) usvojen dnevni red. 

 

Predsjednik Tonći Šarić izvješćuje ĉlanove Vijeća da je nakon donošenja Odluke o 

donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine Lastovo, utvrĊen i objavljen 

proĉišćeni tekst.  

 

AD 1. ZAPISNIK SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednik Tonći Šarić stavlja na glasovanje Zapisnik s 20. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Tonći Šarić utvrdio je da se Zapisnik s 20. 
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sjednice Općinskog vijeća jednoglasno (sa pet glasova „za“) usvaja. 

AD 2. STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

OPĆINE LASTOVO 

 

Predsjednik Tonći Šarić otvara raspravu i daje rijeĉ Antonii Barbić proĉelnici Jedinstvenog 

upravnog odjela.  

 

Antonia Barbić ukratko izlaže izmjene i dopune Statuta Općine Lastovo.  

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednik Tonći Šarić stavlja na glasovanje Statutarnu odluku o 

izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo.  

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Tonći Šarić ustanovio je da se jednoglasno (sa pet 

glasova „za“ ) donosi 

 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo (u prilogu). 

 

Predsjednik Tonći Šarić stavlja na glasovanje Zakljuĉak kojim se nalaže Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Lastovo izrada i utvrĊivanje Proĉišćenog teksta Statuta Općine 

Lastovo. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Tonći Šarić ustanovio je da se jednoglasno (sa pet 

glasova „za“) donosi 

 

Zakljuĉak – izrada i utvrĊivanje Proĉišćenog teksta Statuta Općine Lastovo (u prilogu). 

 

AD 3. ODLUKA O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI OPĆINE LASTOVO – Ĉ.Z. 

13190/2 

 

Predsjednik Tonći Šarić daje rijeĉ Leu Katiću općinskom naĉelniku. 

 

Leo Katić: U postupku rješavanja vlasniĉkih odnosa i izdavanje Uporabne dozvole za ĉ.z. 

13190/2 K.O. Lastovo, a radi se o zgradi na Poĉuvalu – stara škola, nakon što smo napravili 

projekt detaljne uknjižbe, nedostaje nam Uporabna dozvola Upravnog odjela za prostorno 

ureĊenje i gradnju Ispostava Vela Luka. Kako bi se nastavio taj postupak, potrebno je 

rješavanje ĉest.zem. 13190/2, K.O. Lastovo, koja se nalazi s gornje strane, odnosno istoĉne 

strane zgrade. Znamo da se radi o dijelu prije mosta lijevo, onaj trokut. Potrebno je riješiti 

status te ĉestice. Da bi se nakon što Vijeće donese takvu odluku koja će se dostaviti 

nadležnom tijelu, ishodovala Uporabna dozvala i riješila ta priĉa. Otvorili bi postupak 

uknjižbe postojećih katova i pokrenuli postupak rješavanje zgrade do, odnosno sa zapadne 

strane, koja je u dokumentaciji sastavni dio iste ĉestice zgrade. Govorimo o zgradi s dva 

urušena krova sa dvije lastavice. Zato je potrebno donijeti ovakvu predloženu Odluku.  

 

Predsjednik Tonći Šarić ĉita Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Lastovo – 

ĉ.z. 13190/2. 

 

Kako nije bilo rasprave predsjednik Tonći Šarić stavlja na glasovanje Odluku o komunalnoj 

infrastrukturi Općine Lastovo – ĉ.z. 13190/2. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Tonći Šarić utvrdio je da se jednoglasno (pet 



3 

 

glasova „za“) donosi  

Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Lastovo – ĉ.z. 13190/2 (u prilogu). 

 

AD 4. ODLUKA O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI OPĆINE LASTOVO I 

NJEZINOM PRAVNOM STATUSU- NOGOMETNO IGRALIŠTE „LUŢA“ 

 

Predsjednik Tonći Šarić otvara rastavu i daje rijeĉ Leu Katiću općinskom naĉelniku. 

 

Leo Katić: Dobili ste Prijedlog Odluke, a radi se o cijelom kompleksu prostora Luža. Znaĉi, 

zapad – zid od groblja, istok – donji rub ceste gdje su tribine, sjeverno – zidić prema ex 

zadruga i južno – sadašnje stanje buduće ogradne mreže na igralištu. Temeljem ove Odluke, 

otvaramo proceduru izrade Elaborata, postupak Javnog pozivanja, postupak Javne objave, a 

sve na temelju postojećeg stanja na tom dijelu. Osim što rješavamo vlasniĉku strukturu 

terena, otvaramo mogućnost prijave na razne natjeĉaje za ureĊenje i preureĊenje sportskih 

terena. Što znaĉi u praksi, da će se sadašnjih nekoliko 10,15 ili koliko već ĉestica zemlje 

ima, tim Elaboratom  pretvoriti u zasebnu ĉesticu s odreĊenim navedenim granicama. 

 

Lukša Hropić: Je li u to ulazi betonsko igralište? 

 

Leo Katić: Da, sada sam rekao granice.   

 

Predsjednik Tonći Šarić zakljuĉuje raspravu i stavlja na glasovanje Odluku komunalnoj 

infrastrukturi Općine Lastovo i njezinom pravnom statusu – nogometno igralište „Luža“. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Tonći Šarić utvrdio je da se jednoglasno (pet 

glasova „za“), donosi  

 

Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Lastovo i njezinom pravnom statusu – 

nogometno igralište „Luţa“ (u prilogu). 

 

AD 5. ODLUKA O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI OPĆINE LASTOVO I 

NJEZINOM PRAVNOM STATUSU – MJESNO GROBLJE  

 

Predsjednik Tonći Šarić daje rijeĉ Leu Katiću općinskom naĉelniku. 

 

Leo Katić: Rješavanje vlasništva groblja, a po zakonu mjesna groblja su vlasništvo lokalne 

samouprave. Odluka je identiĉna prethodnoj samo što se odnosi na mjesno groblje u 

granicama postojećeg. Kada govorimo o infrastrukturi govorimo o postojećoj zgradi. Ovdje 

se pozivamo na ono što Vijeće već ima dokument vezano za proširenje, tako da i taj dio 

možemo ugraditi u te granice. Potpuno je ista procedura vezano za vlasništvo i utvrĊivanje 

granica, zasebne ĉestice i površine mjesnog groblja u Lastovu.  

 

Kako nije bilo rasprave predsjednik Tonći Šarić stavlja na glasovanje Odluku komunalnoj 

infrastrukturi Općine Lastovo i njezinom pravnom statusu – Mjesno groblje. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Tonći Šarić utvrdio je da se jednoglasno (pet 

glasova „za“), donosi  

 

Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Lastovo i njezinom pravnom statusu – 
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mjesno groblje (u prilogu). 

 

AD 6. ODLUKA O AUTOTAKSI PRIJEVOZU NA PODRUĈJU OPĆINE LASTOVO 

 

Predsjednik Tonći Šarić daje rijeĉ Leu Katiću općinskom naĉelniku. 

 

Leo Katić: Na prošloj sjednici smo donijeli Odluku o autotaksi prijevozu na podruĉju Općine 

Lastovo, koja je išla na oĉitovanje Ministarstvu prometa, mora i infrastrukture. Kako je 

Ministarstvo dalo veliki broj primjedaba odluĉili smo se na donošenje nove odluke, a ne na 

Izmjene i dopune. Novi tekst odluke, nažalost nije zadovoljio našu namjeru kada smo 

zapravo donosili odluku o ureĊenju šireg statusa u vezi autotaksi prijevoza. Budući da se 

svelo samo na ono što je jedinicama lokalne samouprave omogućeno odreĊivanje gdje će biti 

autotaksi stajalište. Zato smo išli na ovu varijantu.  

 

Antonia Barbić: Ministarstvo se oĉitovalo da ono što je propisano zakonom ne bi trebala 

sadržavati i odluka, tako da kada smo išli u izmjenu ĉlanka, bilo je više od pola ĉlanaka 

izmijenjeno, zato smo se odluĉili za donošenje nove odluke.  

 

Dino Katić: Prošla odluka je stavljena van snage?  

 

Antonia Barbić: Naravno, navedeno je da se stavlja van snage. Mi smo stavili da se dozvola 

izdaje po vozilu, a ne može tako nego ide jedna dozvola po prijevoznika bez obzira koliko 

ima vozila. 

 

Dino Katić: Zbog ĉega su oni sad to izmijenili?   

 

Antonia Barbić: Izmijenjeno je ovo što sam ti sad rekla vezano za dozvole. Za jednog 

prijevoznika jedna dozvola bez obzira koliko vozila ima.  

 

Dino Katić: Reĉeno je da nismo išli u Izmjene i dopune, nego nova odluka... 

 

Leo Katić:..da, zbog toga što... 

 

Antonia Barbić:...zato što su se oĉitovali da ono što sadržava zakon na temelju kojeg je 

donesena ova odluka ne treba biti u odluci... 

 

Leo Katić:..zato je došlo do nove odluke. 

 

Dino Katić: Dobro. 

 

Predsjednik Tonći Šarić zakljuĉuje raspravu i stavlja na glasovanje Odluku o autotaksi 

prijevozu na podruĉju Općine Lastovo. 

 

Nakon obavljenog glasovanje, predsjednik Tonći Šarić utvrdio je da se jednoglasno (pet 

glasova „za“), donosi  

 

Odluka o autotaksi prijevozu na podruĉju Općine Lastovo (u prilogu). 

 

AD 7. KORIŠTENJE SREDSTAVA U VLASNIŠTVU KOMUNALCA D.O.O. 
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Predsjednik Tonći Šarić daje rijeĉ Leu Katiću općinskom naĉelniku. 

 

Leo Katić: Temeljem zahtjeva općinskog vijeća, doneseno je Izvješće Komunalca d.o.o. 

temeljem Ugovora za iznajmljeno vozilo – traktor. Temeljem tog Izvješća, ja sam juĉer 

zatražio od direktorice raskid ugovora i primopredaju traktora u roku od 15 dana i da se o 

tome napravi zapisnik. Što znaĉi da bi mi na sjednici nakon tog roka, pripremili na koji naĉin 

dalje na efikasniji i kvalitetniji naĉin riješiti problem održavanja putova. Jer ĉitanjem ovog 

Izvješća vidljivo da i sama direktorica navodi da se nekim dijelom ti poslovi obavljaju, ali ne 

u tolikoj koliĉini niti vremenskom periodu koji su tim ugovorom navedeni. Prema tome, 

zatražili smo raskid ugovora. Ne znam što bi više na tu temu rekao, osim da promijenimo 

korištenje stroja, nadam se kvalitetnije i bolje nego što je do sad bilo.  

 

Dino Katić: Ovo se samo stavlja na znanje? 

 

Leo Katić: Da, ali se o tome treba raspravljati. Ovo je toĉka dnevnog reda. 

 

Dino Katić: Dobro, ali to je tvoja odluka.  

 

Leo Katić: Ja predlažem da zatražimo od odgovorene osobe da izvrši raskid ugovora u roku 

od 15 dana.  

 

Tonći Šarić: Dobili smo i odgovor. 

 

Leo Katić: Dobili smo sve što je i sve što znamo. Premda to nije predmet ugovora. Kada se 

obave potrebne radnje, Vijeće će o tome biti obaviješteno te ćemo do tada pripremiti novo 

rješenje u svezi sredstava u vlasništvu te firme. Firma je obavezna održavati te putove po 

ugovoru s Hrvatskim šumama. Dogovoriti ćemo naĉin i kvalitetu održavanja. Osigurat ćemo 

da što kvalitetnije opremimo stroj sa svim tim dodatcima te sigurno treba napraviti popratne 

radnje kao što su popravci i sve što bude potrebno. Trebat će kupiti i nekakve dodatke za te 

radnje. Mi ćemo na sljedećoj sjednici imati prijedlog kako dalje. Nakon što se Općina 

pismeno obavijesti o poduzetim radnjama. To je sve što Vam za ovu sjednicu mogu reći.  

 

 Predsjednik Tonći Šarić zakljuĉuje raspravu i prima na znanje Izvješće o korištenju 

sredstava u vlasništvu Komunalca d.o.o. 

 

AD 8. ODLUKA O NAZIVIMA ULICA NA PODRUĈJU OPĆINE LASTOVO 

  

Predsjednik Tonći Šarić daje rijeĉ Antonii Barbić proĉelnici Jedinstvenog upravnog odjela.  

 

Antonia Barbić: Na nekoj od prošlih sjednica ima li smo inicijativu stanovnika da se 

preimenuje ulica Homac u ulicu maestra Iva Dražinića. Ova je odluka je uglavnom jednaka 

kao i ona stara, samo ona nije bila obavljena u Službenom glasniku pa je iz tog razloga 

predložena kao nova odluka. Odluka je prilagoĊena trenutnoj situaciji. Ulica Sv. Kuzme i 

Damjana se u našoj Odluci zvala ul. Sv. Kuzma i Damjan, a ovako je pravilnije i tako 

ljudima piše u osobnim iskaznicama.  

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednik Tonći Šarić stavlja na glasovanje Odluku o nazivima 

ulica na podruĉju Općine Lastovo. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Tonći Šarić ustanovio je da s jednoglasno (s pet 
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glasova „za“ donosi 

 

Odluka o nazivima ulica na podruĉju Općine Lastovo (u prilogu). 

 

AD 9. IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAĈELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-

31.12.2019. GODINE 

  

Predsjednik Tonći Šarić daje rijeĉ Leu Katiću općinskom naĉelniku.  

 

Leo Katić: Izvješće saĉinjava sve prijedloge akata koje su bile na Općinskom vijeću, 

odreĊeni kontakti i sastanci vezani za prošlu godinu. O njemu možemo raspravljati, a prima 

se na znanje. Naĉelnik je obvezan donijeti Izvješće o svome radu.  

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednik Tonći Šarić ustanovio je da se Izvješće o radu 

općinskog naĉelnika za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. godine prima na znanje. 

 

AD 10. ZAHTJEVI GRAĐANA 

 

Predsjednik Tonći Šarić daje rijeĉ Leu Katiću općinskom naĉelniku.  

 

Leo Katić: Od veljaĉe ove godine, imamo predstavku koja je tek slijedila na Vijeće jer o njoj 

zapravo odluĉuje Vijeće. Jeste li je svi dobili?  

 

Antonia Barbić: Jesu.  

 

Leo Katić: Onda ću biti kratak. Radi se o tome da je zaposlenik u našem poduzeću – 

Komunalac d.o.o., odbio naruĉenu uslugu stranci. Mi smo tražili da se problem riješi. Osim 

što je naš posao da firma izvršava svoje poslove, ovdje se radi o puno veće problemu tih 

odnosa koji su narušeni. Ja se više neću ponavljati, ali ovo što se dogodilo mi to ne možemo 

promijeniti, ali Vijeće o tome mora biti izviješteno. Direktorica je upoznata s tim, a na nama 

je da upoznamo Vijeće.  

 

Margaret Hropić: Kada se to dogaĊalo, ja sam se bila ukljuĉila jer je jedan zaposlenik 

Komunalca objavio javno da se to neće napraviti te sam ga upozorila da on ne smije to tražiti 

niti to raditi, jer se ne radi o privatnoj pekari. Gospodin Karlović je tamo radio pa zna da su 

oni te usluge radili bez obzira što nisu odreĊeni da Komunalac ima te proizvode. Nisu se 

uspjeli dogovoriti na naĉin koji je gospodin tražio, ali je po mome sudu radnik Komunalac 

izašao van okvira normalnog ponašanja na radnom mjestu. Ĉak sam predložila direktorici da 

ga sankcionira, ali ne znam je li to napravila. Da se radi o vlastitom poslu i pogonu, onda se 

može javno istupati kako on želi, ali u ovoj situaciji ne smije još pogotovo bez znanja 

direktorice. Karlović se kasnije smirio i riješio svoj problem na drugi naĉin, ali me više puta 

pitao zašto to nije bilo na Vijeću. Stoga je dobro da je to došlo na Vijeće kako bi se vijećnici 

upoznali sa situacijom, jer su to naša posla... 

 

Leo Katić:...ali baš naša posla... 

 

Margaret Hropić:..najveći problem je izazvalo ponašanje radnika koji nije otišao direktorici 

da ona riješi nastali problem već otišao javno na Facebook stranici.  

 

Dino Katić: To je opet interna stvar u poduzeću... 
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Margaret Hropić:..je, ali smo mi Vijeće i upravljamo s tim poduzećem. 

 

Leo Katić: Vijeće smo morali upoznati s nastalom situacijom. Ne treba biti niĉiji advokat, ali 

ovo je sukob koji je poĉeo puno ranije od veljaĉe ove godine, gdje su zapravo dobili jedan na 

drugoga dva roga u vreći, gdje stranka puno ranije prije ovoga isto na Facebook-u objavila 

jedan dogaĊaj koji se dogodilo s kruhom. Nije se izvršio kroz firmu već javno objavio. Ĉin 

nije opravdavajući, dapaĉe... 

 

Dino Katić:...meni je apsurdno na Vijeću raspravljati o Facebook-u i privatnim stvarima, 

glupostima... 

 

Leo Katić:..da, ali svatko ima pravo obavijestiti tijelo koje upravlja... 

 

Nina Gluma:..da, jer Komunalac nije privatna firma... 

 

Dino Katić:..on ima direktoricu i ona će to rješavati s njim... 

 

Margaret Hropić:...direktorica nije riješila niti u komunikaciji sa mnom. Prvo su krivo 

postavili dogaĊaj... 

 

Dino Katić:...o tome možemo raspravljati, a ne o Facebook-u. 

 

Nina Glumac:..ne raspravljamo o tome... 

 

Margaret Hropić:..ne raspravljamo o Facebook-u, već o tome da je djelatnik jedne firme 

mimo direktorice napisao papir o firmi i stavio ga na javnu objavu. Tu je pogriješio. Prijemni 

štambilj Komunalca, potpisom i datumom te njeno odobrenje jer je ta firma u javnom 

vlasništvu.   

 

Dino Katić: Ali onda će Karlović to rješavati s direktoricom i Ivicom Borovinom.  

 

Margaret Hropić: Tako bi bilo da on ima privatnu pekaru. Kako mi imamo ingerenciju nad 

Komunalcem, to je nama na stolu. Je li jasno? 

 

Dino Katić: Dobro.  

 

Margaret Hropić: Jesi li i ti istog razmišljanja kao i on? 

 

Dino Katić: Ne. Ako je Ivica dobio nalog od direktorice da to napravi, a nije napravio. Ona 

bi trebala njega kaznit. 

 

Leo Katić: Ona mora to napraviti.  

 

Dino Katić: Ali je to na njoj na napravi, ne mi... 

 

Margaret Hropić:..to se zapetljalo i nije se riješilo te je o tome obavijestio Vijeće... 

 

Dino Katić:...a što se tiĉe uvrede na Facebook-u, postoji Sud i neka podnese prijavu za javno 

sramoćenje... 
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Margaret Hropić:..to nije uvreda. Tu nema uvrede. Nego je on iznio stav Komunalca, a nije 

smio.  

 

Leo Katić: On je narudžbu jedne stranke, bez obzira što to nemaju u ponudi, ali radili su i 

prije robu koja se prodaje, trebao izvršiti, ali je odbio napraviti. Ovdje je pitanje... 

 

Margaret Hropić:...on je za informaciju koju je objavio... 

 

Dino Katić:...dobio je nalog direktora, koji nije izvršio to... 

 

Margaret Hropić:..nije dobio nalog od direktora.  

 

Dino Katić: Stvarno mi ništa nije jasno.  

 

Margaret Hropić: Nije dobio nalog od direktora jer je kupac direktno otišao kod djelatnika 

pekare i naruĉio 30 kg kruha s malo ulja i djelatnik je taman ĉekao sad si mene našao i sada 

ovisiš o meni... 

 

Leo Katić:..i sada ću ti vratiti... 

 

Margaret Hropić:..sada ću ti vratiti... 

 

Dino Katić:..zbog osobnih stvari je došlo do ovog... 

 

Margaret Hropić:..tad sam ja reagirala i razgovarala s direktoricom. Idemo na to da se njega 

opomene i da toga više ne doĊe, ali je kupac nezadovoljan.  

 

Dino Katić: Mislim da bi direktorica to morala sama rješavati. 

 

Lukša Hropić: To su interne stvari, gdje netko ne shvaća kakva je hijerarhija u Komunalcu i 

kakve bi stvari trebale biti.  

 

Margaret Hropić: Da je direktorica, na primjer, sve to htjela zaustavit, ali da je on i dalje htio 

pisati Vijeću.  

 

Tonći Šarić: Da vama nešto treba ne ide se kod radnika nego kod njegovog direktora, šefa, 

ravnatelja. Trebao je otići kod direktorice i zatražiti ono što mu je trebalo.  

 

Margaret Hropić: Otišao je kod direktorice, nakon što sam ga uputila, ali je radnik odbio 

izvršiti narudžbu.  

 

Dino Katić: To je opet stvar direktorice.  

 

Margaret Hropić: Dobro. Došlo je na Vijeće i trebali smo biti upoznati sa situacijom.  

 

Tonći Šarić: Postoji li još neki zahtjev graĊana? 

 

Antonia Barbić: Ima od Ante Karlovića. 
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Leo Katić: Podnosi se zahtjev Vijeću za kupnju katastarske ĉestice 6929/65 K.O. Lastovo, 

predjel Zaklopatica. Radi se o sklopu ĉestica zemlje koje su uknjiženi na Općinu Lastovo 

bez upisanog OIB-a. Nakon toga je Općina Lastovo inicirana drugim zahtjevima podnijela 

zahtjev Ministarstvu državne imovine u smislu kako u nekim sluĉajevima Ministarstvo 

državne imovine tumaĉi taj dio, Ministarstvo se oĉitovalo da nije nadležno, ne smatra se 

vlasništvom te ĉestice. Nakon toga je Zemljišnoknjižni odjelu u Blatu zatražio Lokacijske 

informacije od nadležnog tijela Vela Luka koje su izdali prije nekih 7-10 dana za sve te 

ĉestice koje se traže jesu li te ĉestice u tom roku bile u podruĉju graĊevinskog zemljišta. 

Lokacijska informacija je dostavljena Zemljišnoknjižnom odjelu zbog upisa OIB-a. Kad se 

sve to napravi na temelju zahtjeva mogu se donositi odluke ako Vijeće tako odluĉi... 

 

Margaret Hropić:...gdje su te ĉestice? 

 

Leo Katić: Dio poviše njega.  

 

Dino Katić: Nisu se stekli uvjeti za prodaju? 

 

Leo Katić: On je o tome informiran, ali je tražio da se izvijesti Vijeće. Prema tome sam 

iskoristio priliku što se napravilo od toga trenutka do danas.  

 

Lukša Hropić: Ne može se odobriti zahtjev za prodaju? 

 

Leo Katić: Kada se završi procedura onda će Vijeće o tome raspravljati.  

 

Antonia Barbić: Ima još zahtjeva. 

 

Leo Katić: Vezan je za zahtjev Mariane Bucat, a radi se o tome da je šesti mjesec i da se 

dozvole izgradnje. Mariana vodi dva objekta – Prehodišća i Skrivena Luka. Bila je u Općini 

Lastovo zbog trenutne zabrane gradnje, pozvala se na to da se zbog korone dozvoli ljudima 

da se gradi. Mislim da je već neki datum, da je ljeto tu i odluka o zabrani je na snazi.  

 

Margaret Hropić: To su već aktivna gradilišta? 

 

Leo Katić: To su završeni iskopi.  

 

Dino Katić: Ona želi rad sa strojevima? 

 

Lukša Hropić: Ovo je zahtjev od 3.6., a sada je već 29.07. 

 

Leo Katić: Morali smo obavijestiti Vijeće. 

 

Tonći Šarić: Valjda se nismo nadali turizmu.   

 

Leo Katić: Anette Mufić Trojković predmet taksi stajališta na Pjevoru. Dobili ste ovaj 

zahtjev. Anette se žali na prometni znak autotaksi stajališta koji se nalazi na dijelu njene 

ĉestice zemlje koja je navedena u ovome zahtjevu. Ovdje se vidi da sam razgovarao s njenim 

mužem, ne jednom nego dva puta. Gdje sam ga ja izvijestio da je to u nadležnosti Hrvatskih 

cesta, pa smo zatražili od Hrvatskih cesta oĉitovanje koje je stiglo danas. Ne morate ga ĉitati, 

reći ću Vam o ĉemu se radi. Državna cesta je od Ubli do Sv. Roka. Sastoji se od državne 

ceste i cestovnog pojasa. Nismo dobili koordinate ceste koje su nam dužni dostaviti. Imamo 
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ovaj dio bez koordinata. Koordinate da ili ne, ništa nije na njenom prosotru jer se radi o 

parking mjestima koja postoje već dugo vremena, ali njoj smeta znak koji je uz postojeći zid. 

Mislim da tu nitko nikome ne smeta. Ako smeta mi ćemo taj znak pomaknuti lijevo desno 

koliko bude potrebno. Na sreću je naruĉen tako da oznaĉava broj mjesta, a postavljen je tu 

gdje smo mislili da nikome ne smeta. Mi smo obavijestili Vijeće i nakon što dobijemo 

koordinate biti ćemo pametniji. Koordinate će reći stvarno stanje.  

 

Dino Katić: Mislim da to nije predmet. Mislim da bi ona kao korisnica Proraĉuna kroz 

Udrugu, trebala biti malo fleksibilnija prema tim komunalnim stvarima od javnog interesa. 

Išla je na traženje dlake u jajetu bez obzira je li to na njenom ili nije. Što bi joj znaĉilo da se 

taj znak pomakne ili ne, ali dobro.  

 

Leo Katić: Ĉim netko ovako nešto piše, pa što ti govoriš u namjeri korisnika ili ne korisnika, 

to nema... 

 

Margaret Hropić:...naše ceste svakako nisu riješene i svatko ima negdje gdje mu cesta 

prolazi preko privatnoga. To je oĉito top lokacija koja će se možda prekrojiti ako bude 

potrebno, pokazat će budućnost.  

 

Lukša Hropić: Tamo su i šahte za vodu, vodovod, praktiĉki... 

 

Leo Katić:..sve je tamo... 

 

Lukša Hropić:...trebalo bi vidjeti... 

 

Margaret Hropić:..ali na koji naĉin je prostor za vodu napravljen na privatnom zemljištu? A 

to je javno dobro.  

 

Leo Katić: Na sljedećem Vijeću će biti segment vezan za cestu i ovo što se tiĉe vodnog 

dobra.  

 

Lukša Hropić: 99% cesta prolazi preko privatnog vlasništva.... 

 

Leo Katić: Hrvatska je zbog toga ugradila u Zakonu o cestama odluke općinskih i gradskih 

vijeća o izradi elaborata kako bi preduhitrila i knjižila ih na svoje ime. To je odluka koju mi 

pripremamo jer nas to ĉeka, a posao je veliki i jako skup, ali se to treba odraditi. Bez toga se 

ne može ništa. Prema tome riješit će se i problem pojasa ceste s kojim će se riješiti šetnica.  

 

Margaret Hropić: Isto tako kako je ta voda javno dobro, mislim da je ĉak zaštićena 

konzervatorski. To je mukotrpan posao Općini, ali svakako ga ima puno. Imamo problem s 

ulicom koja se urušila, ima krater od metra. Netko se može slomiti, trenutno je turistiĉka 

sezona. Direktno ispod kuće od tete Jakice Gangove, gdje se ide dole preko puta zagona koji 

je ispod ceste. Od ove zime se poĉeo otvarati i širiti. Voda je to napravila jer je u 

meĊuvremenu, a mislim da je nastao problem kada je Jurica Ivan dobio od Općine dozvolu 

da napravi septiĉku jamu u općinske vrtove ispod. Jer se je dirala općinska cesta i vraćale su 

se cijevi i sada negdje, jer više nije tako kvalitetno napravljeno kao što je nekad bilo, probila 

je voda. Ta ulica je opasna za prolaženje. Trebalo bi vidjeti u ĉijem je vlasništvu i poĉeti 

rješavati takve probleme.  

 

Predsjednik Tonći Šarić zakljuĉuje raspravu.  
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AD 11. VIJEĆNIĈKA PITANJA 

Kako nije bilo vijećniĉkih pitanja predsjednik Tonći Šarić je zakljuĉio sjednicu u 16:05 sati.  

 

Prema tonskom zapisu                                                                                             Predsjednik 

zapisnik napisala                                                                                             Općinskog vijeća 

Lucija Simić                                                                                                      Tonći Šarić, v.r. 

KLASA: 021-05/20-01/03 

URBROJ: 2145-02-20-2 

U Lastovu, 29. srpnja 2020. godine  

 

Prilog:  

 Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo 

 Zakljuĉak – izrada i utvrĊivanje Proĉišćenog teksta Statuta Općine Lastovo 

 Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Lastovo – ĉ.z. 13190/2 

 Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Lastovo i njezinom pravnom 

statusu – nogometno igralište „Luža“ 

 Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Lastovo i njezinom pravnom 

statusu – mjesno groblje 

 Odluka o autotaksi prijevozu na podruĉju Općine Lastovo 

 Izvješće o korištenju sredstava u vlasništvu Komunalca d.o.o. 

 Odluka o nazivima ulica na podruĉju Općine Lastovo 

 Izvješće o radu Općinskog naĉelnika za razdoblje od 1.1. – 31.12.2019. 

godine 

 

 


