ZAPISNIK
sa 23. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO, održane 20. rujna 2020.
godine, s početkom u 09:30 sati u uredu Općinskog načelnika.
NAZOČNI vijećnici: Nina Glumac, Ana Ivelja, Dino Katić, Lukša Hropić, Tonći Šarić
NISU NAZOČNI vijećnici: Anita Jančić Lešić, Martina Bašić Ivčević (opravdano odsutna),
Miro Maričević
OSTALI NAZOČNI: Leo Katić općinski načelnik, Margaret Hropić zamjenica općinskog
načelnika, Antonia Barbić pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Predsjednik Tonći Šarić otvorio je sjednicu i pozdravio nazočne.
Predsjednik Tonći Šarić utvrdio je da je na sjednici nazočno pet vijećnika i da Vijeće može
pravovaljano odlučivati te je predložio sljedeći
D N E V N I R E D:

1.
2.
3.
4.

- svečana prisega člana Općinskog vijeća
Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnoga prostora
Vijećnička pitanja.

Predsjednik Tonći Šarić predlaže nadopunu dnevnog reda s točkom 3. Odluka o
imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića i predlaže sljedeći
D N E V N I R E D:
- svečana prisega člana Općinskog vijeća
1. Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća
2. Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića
3. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnoga prostora
5. Vijećnička 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.
AD 1. ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Kako nije bilo rasprave, predsjednik Tonći Šarić stavlja na glasovanje Zapisnik s 22.
sjednice Općinskog vijeća.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Tonći Šarić utvrdio je da se Zapisnik s 22.
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sjednice Općinskog vijeća jednoglasno (sa pet glasova „za“) usvaja.
AD 2. ODLUKA O OSINVANJU DJEČJEG VRTIĆA
Predsjednik Tonći Šarić otvara raspravu i daje riječ Leu Katiću općinskom načelniku.
Leo Katić: Kao što smo i najavili, ispred sebe imate Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg
vrtića. Jedino što nedostaje ovoj odluci to je naziv, kojeg danas trebamo utvrditi. Imali smo
problem oko samog naziva vrtića zbog puno potencijalnih naziva i samog usaglašavanja s
registrom Trgovačkog suda u Dubrovniku. Vrtići mogu imati razne nazive ako su oni
podružnica nekom vrtiću ili ako su pri Osnovnim školama temeljem zakona. Kada je javna
ustanova onda se donosi naziv nekog vrtića temeljem odluke. Da se uputi prijava na Sud s
nekim prijedlogom pa da se ta ista vrati nema smisla. Da bi to preduhitrili te donijeli valjanu
odluku, u smislu da se više ne vraćamo na sami tekst odluke, imali smo nekoliko prijedloga
naziva od kojih su neki Čarobne zvjezdice, Kristalno nebo, Čarobno nebo, Raspjevana lasta,
Lastovčić, Biser Lastova, Lastovska škrinjica, Zaigrana lijerica, Čarobna šuma, Bijeli galeb,
Zelena naranča... Ovo su samo neki nazivi od cijele palete naziva koji smo komunicirali
među nama i koja su nam izgledali kao neka rješenja. Potencijali nazivi koji prolaze u
registru su Kristalno nebo i Biser Lastova. Imamo ta dva prijedloga naziva za naš vrtić.
Vijeće će može odlučiti između ova dva naziva. Gledajući iz osobnog aspekta bliži sam
nazivu Biser Lastova. Ako Vijeće ne prihvaća prijedloge može predložiti novi naziv, ali nas
dovodi do toga da možda neće proći u Sudskom registru. Kako je došlo do ujedinjavanja
Sudova, nije bitno je li vrtić na Lastovu ili negdje drugo. Naziv ne smije imati inačicu ili biti
sličan. Dobili ste Prijedlog Odluke. Bitno je naglasiti da dajemo sebi sada jednu veliku
obavezu i da smo se na tu obavezu odlučili jer smatramo da ovo ovako više ne može
funkcionirati. Ono što je bitno u ovoj cijeloj priči je da mi napokon otvaramo jasličku
skupinu, a to je ono što Osnovna škola kao poslodavac i Dječji vrtić kao izvršitelj ne poštuju
iako je odobreno od strane Ministarstva da se i u uvjetima iz 2017. godine upisuju djeca
mlađa od 3 godine. Razgovarao sam s mladim majkama i nije tajna da se čuvanje djeteta
niže dobi naplaćuje od 2.500,00 do 3.000,00 kuna pa smatram da ćemo s kvalitetnom
organizacijom i predradnjama omogućiti majkama nižu cijenu od 3.000,00 kuna i kvalitetnu
skrb djece mlađe od 3 godine.
Lukša Hropić: Prošlog puta sam Vas pitao jeste li pogledali malo financijsku konstrukciju i
usporedili koliko nas sada to košta i koliko će koštati u budućnosti.
Leo Katić: Sadašnji vrtić nas košta 500.000,00 kuna. Sadašnji vrtić nas košta negdje oko
100.000,00 kuna više nego što bi nas trebao koštati s obzirom da zaposlenici Dječjeg vrtića
na Lastovu imaju obračun i naknade nastavnika u Osnovnoj školi. Tu bi došli do smanjena
troška vezano za zaposlenike na godišnjoj razini. Naš vrtić mjesečno uprihodi oko 8.000,00
kuna, što nije dovoljno ni za sadašnje funkcioniranje. Zato i je ovoliki udio, a to je četvrtina
Proračuna za predškolski odgoj. Kada sve to zbrojimo i oduzmemo nas će vrtić koštati i više
po kalkulacijama koje ne možemo sada stvarno imati s obzirom na novo zapošljavanje i
radni staž. Sigurno će koštati više. U kalkulaciji smo krenuli s tisuću kuna za jasličku dob.
Za one koji imaju više djece ona je automatski manja. Ne mogu reći sa sigurnošću, ali će nas
koštati sigurno 200.000,00 kuna više nego danas.
Lukša Hropić: Mene ne muči to. Normalo da sam za to da djeca imaju kvalitetniju skrb i da
je ovo trebalo napraviti odavno. Samo sam zadnji puta rekao da se napravi kalkulacija čisto
da imamo neku predodžbu toga svega.
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Leo Katić: Negdje oko 700.000,00 kuna na godišnjoj razini, s time da vrtić u tom trenutku
otvara vrata korištenja nekih drugih sredstava jer on kao javna ustanova onda ima preduvjet
da se kandidira na određene mjere kao zasebna ustanova, a što danas ne može jer se
poslodavac, Osnovna škola, financira iz Državnog proračuna. To su izmislili kao određeni
parametar gdje nas vrtić iz bilo koje pozicije ne može doći do novih izvora prihoda.
Lukša Hropić: Misli se da je pod školom pa da ima sređeno financiranje, a zapravo Općina
fakturira.
Leo Katić: Tu imamo još jedan problem. Podsjetit ću vas da smo mi na godišnjoj razini
imamo gubitak od 100.000,00 kuna iz razloga što kada naše odgojiteljice idu na bolovanja
povrat sredstava nije moguć. Imamo nekoliko tih sličica koje nas zapravo koče i dovode u
situaciju u kakvoj jesmo. Teška odluka koja je sazrela u mojoj glavi i Meginoj, a vidim i u
vašoj. Teško je, ali ništa nije lako. Otvaramo slijedeću obvezu i kvalitetnije uvjete.
Margaret Hropić: Ovo bi mogla biti najljepša odluka koju je ovo Vijeće donijelo u godinama
postojanja Općine u Hrvatskoj državi. Tako da ništa nije teško. Skrb o djeci inače mora biti
na visokoj razini, a ne samo danas. Danas je takva situacija da ima više mladih majki
trenutno zaposlenih i normalniji su uvjeti života gdje svatko može reći što misli. Prije 25
godina da se malo prije primilo u vrtić, ali tom vrtiću nikad u centru nije bilo dijete. Uvijek
su u centru bili interesi ljudi koji su tamo zaposleni, što jednostavno poštujući struku i
pravila struke ne može ljudski i humano ni stručno. Prema tome ova Općina mora sada
započeti, a u buduće sve svoje snage usmjeriti na generacije djece koja su sada na Lastovu.
Tako da ne samo dječji vrtić nego i dalje ono što treba ovome otoku. Trebamo se brinuti da
na kvalitetan način dođemo do kvalitetnih rješenja.
Dino Katić: Da. Pogotovo s obzirom na trend zadnjih godina gdje ima veliki broj
novorođene djece, što je i pozitivno. Tako da ova odluka ide u skladu s time. Htio sam pitati
za ravnatelja javne ustanove...
Antonia Barbić:...to je sljedeća točka...
Dino Katić:..ne to, već on je profesionalac javne ustanove...
Leo Katić:... je li govorimo o ovoj odluci ili o slijedećoj točki?
Dino Katić: Ja govorim o odluci o osnivanju javne ustanove.
Leo Katić: Dobro.
Dino Katić: Javna ustanova ima svoga ravnatelja?
Leo Katić: Naravno, kao i svaka javna ustanova.
Dino Katić: Je li on profesionalac?
Leo Katić: Kao i svaki zaposlenik.
Dino Katić: U redu.
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Leo Katić: Idemo sada na ono što nas čeka. Ovo su prva dva koraka, ove dvije odluke. Mi,
ima više od mjesec dana, pravimo kalkulacije onoga što nas tek čeka od Statuta i unutarnjeg
ustroja kojeg donosi Upravno vijeće. Pravimo sve moguće varijante, a najbliži smo Viškoj i
Velaluškoj gdje ravnatelj svih javnih ustanova odgojitelj u četverosatnom radnom vremenu,
a preostalom radnom vremenu obavlja organizacijske poslove. Odlučili smo pripremiti svu
dokumentaciju nakon što po ovim odlukama i po upisu dobijemo prethodno odobrenje
Ministarstva donijeti na Općinsko vijeće i predlažemo tri člana Upravnog vijeća kao
osnivači. Što je većina budućeg Upravnog vijeće. Četvrti član je iz redova stručnih
zaposlenika, a peti iz redova roditelja. Tu donosimo Statut i unutarnje akte kojim uređujemo
ovo što si ti postavio kao pitanje i tu razgrađujemo sve varijante na temu.
Tonći Šarić: Vremena se mijenjanju. Prije nije bilo potrebe za jasličkom skupinom, a sad je
ima.
Leo Katić: Morate se očitovati u vezi naziva.
Tonći Šarić: Je li imate neki novi prijedlog ili se slažete s ponuđenima?
Lukša Hropić: Ne možemo dati prijedlog kad se ne može predvidjeti je li taj prijedlog može
ili ne.
Dino Katić: Ova dva mogu?
Tonći Šarić: Da.
Lukša Hropić: Ako bude potrebe pa ćemo ih mijenjati.
Dino Katić: Pa ima simboliku. Djeca su biser otoka.
Predsjednik Tonći Šarić zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Odluku o osnivanju
Dječjeg vrtića.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Tonći Šarić ustanovio je da se jednoglasno (sa pet
glasova „za“) donosi
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića (u prilogu).
AD 3. ODLUKA O IMENOVANJU PRIVREMENOG RAVNATELJA DJEČJEG
VRTIĆA
Predsjednik Tonći Šarić otvara raspravu i daje riječ Leu Katiću općinskom načelniku.
Leo Katić: Imate ispred sebe prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg
vrtića. Radi se o periodu od godinu dana tijekom pripremnih radnja u prijavi koju treba
obaviti kod javnog bilježnika, a koji upućuje prijavu na Sud i koja će administrativno
potpisivati akte koji se budu događali u tom periodu. Išli smo na ovaj prijedlog jer se radi o
zaposlenici Općine Lastovo. Osobi koja je tu zaposlena te nas neće naknadno koštati i koja
po meni sa svojom strukom obaviti taj dio poslova u pripremi akata u prijavi i onoga što nas
čeka, a malo prije sam naveo proceduru.
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Lukša Hropić: Zaposlenica Općine će to obavljati volonterski?
Leo Katić: Mislim da sam bio dovoljno jasan. Malo prije sam rekao do krajne granice tih
poslova koji će se poslije odnositi kod nas na izbor Upravnog vijeća, imenovanje
ravnatelja...
Dino Katić:...do prijelaznog perioda...
Lukša Hropić:...možda bi se moglo navesti u odluci da je uočljivije. Čisto ako je već tako, da
je ljudima jasnije.
Leo Katić: Moramo biti iskreni do kraja. Volonterski je, ali ako Lukša predlaže, a ostali se
slažu možemo navesti da se privremena ravnateljica svoj rad obavljati bez naknade.
Predsjednik Tonći Šarić zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Odluku o imenovanju
privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Tonći Šarić ustanovio je da se jednoglasno (sa pet
glasova „za“ ) donosi
Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića (u prilogu).
AD 4. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU
POSLOVNOG PROSTORA
Predsjednik Tonći Šarić otvara raspravu i daje riječ Leu Katiću općinskom načelniku.
Leo Katić: Kao što smo i najavili na prošloj sjednici Općinskog vijeća imate ispred sebe
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora. Neću je
čitati, ali reć ću da se ona u jednom dijelu odnosi na nakon što je dosadašnji korisnik Plesne
sale raskinuo ugovor. Radi se o uvjetu za raspisivanje javnog natječaja. U sadašnjoj Odluci
je zakup tog prostora bio na 15 godina, a radi se o izmjeni koja se odnosi na 5 godina iz
razloga što kao svi drugi koji obavljaju a ukoliko se drže ugovora imaju pravo da je dano
pod istim uvjetima. Nema potrebe da taj jednini prostor bude iznimno drukčiji. Radi o
uvrštenju zgrade k.č.1211, ex tehničke radione, koju moramo definirati u smislu daljnjeg
korištenja i to smo predložili na način kako ovdje stoji. Išli smo na varijantu iz razloga
neimanja infrastrukture da u tom prostoru bude jeftinija od skladišnog prostora i ona bi bila 5
kn/m2 , a skladišni viši bez obzira tko što misli jer svakako treba stimulirati nekog tko bi u
tim prostornima radio neku uslužnu djelatnost. Prema tome, temeljem ovoga ćemo ići u
daljnju proceduru. Ovo što piše u prvom dijelu dio nekretnine č.zgr.1211 koristit će se iz
namjene iz članka 2. Ugovora o darovanju. Znamo o čemu govorim? O ugovoru između
Vlade RH i Općine Lastovo. Ideja je sljedeća, da se skladišni prostori ne dodjeljuju duže od
godine dana, nego na godinu dana. Kako bi imali mehanizam da taj korisnik plaća korištenje
i da onda Općina Lastovo kao vlasnik objekta u svakom trenutku može kontrolirati
korištenje. Pokušavao sam biti kratak jer smo već o tome govorili.
Lukša Hropić: Mi smo više puta razgovarali o tim prostorima i kako bi to trebalo biti i kako
ja gledam na to. Prostori bi se trebali dati ljudima koji se bave nekim uslužnim djelatnostima
i sigurno je da bi to trebalo biti jeftinije, ali koliko jeftinije o tome možemo raspravljati. Što
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se tamo ustvari događa?! Ljudi uzmu prostor za uslužne djelatnosti, a stave tri broda. Da je
prostor 100 m2 po 5 kn, to je 500 kn mjesečno, a godišnje 6.000,00 kuna. Netko tko tamo
radi nema struje, nema ničega. Tko radi uslužne djelatnosti plaća nekih 6.000,00 kuna za 100
kvadrata godišnje to možda nije nešto, ali mora platiti. Istovremeno netko tko se ne bavi ni
sa čim, tamo stavi 10 brodova i zaradi 10 puta više. Kako ćemo to uskladiti? Kako ćemo
potaknuti čovjeka da se odvaži napraviti nešto i otvoriti obrt? Kako će ga Općina potaknuti
da radi taj posao, a ne da bi bilo otvoreno samo da je, a da se radi skroz nešto deseto.
Leo Katić: U potpunosti se slažem s tobom. Koji je tvoj prijedlog?
Lukša Hropić: Vaš je prijedlog 5 kn/m2.
Leo Katić: Mi smo iz postojeće Odluke samo obrnuli iznose. Za uslužne djelatnosti bilo 7,50
kn/m2, a 5kn/m2 za skladišta te smo temeljem tih parametar izmijenili da uslužna bude manja
od skladišta. Općinsko vijeće donosi Odluku. Za salu su odredili 1.200,00 kuna godišnje.
Nije da ne možemo donijeti Odluku.
Lukša Hropić: Ovo je u redu. Govorim samo da se, u buduće kad se izdaju natječaji, sagleda
cijela slika.
Dino Katić: Vrlo je jednostavno. Ako želiš poticati proizvodnju i uslužnu djelatnost njima
smanjiš, a ovima podigneš i riješiš problem.
Lukša Hropić: Mislim da je jasno što se tamo sada događa.
Margaret Hropić: Za sve ima rješenje. Treba sve analizirati i normalnim putem s odlukom i
pravilnikom uskladiti. Kada se netko javi može se dati olakšica mladom poduzetniku koji
otvara djelatnost i posluje na otoku te mu se odobri cijela godina besplatno. To može pisati u
odluci. Poticaj za gospodarstvo može u svakom slučaju i svakoj odluci i po prilici ovo Vijeće
dogovarati. Što se tiče skladišnog prostora trebalo bi regulirati tko se uopće može javiti za
skladišni prostor. Je li je to građanin jer mu je kuća mala pa nema gdje sa stvarima ili idemo
opet poticati gospodarstvo koje legalnim putem nešto radi. Ne može se javiti za skladište
netko tko čuva tuđu imovinu. Očito je 25 godina iza nas i tamo su prakse bile drukčije i
prostor uopće nije bio naš, ali sada je. Treba regulirati i točno precizirano tko se može javiti,
a o olakšicama raspravljati. Vi ste mladi, imate ideja i razgovarate između sebe. Vidite što se
događa. Znači, možete razmišljati o povlasticama koje imate pravo dobiti od njih. Plus toga i
ostali ljudi.
Lukša Hropić: Ova cijena je u redu. Samo treba kako to u praksi konkretno izvesti.
Margaret Hropić: Ova Općina nema stolara. Puno potrebnih djelatnosti nemamo. Treba
poticati ono što nemamo. Ako je samo jedan i ako on jedini radi, normalno je da toga na
našem prostoru imamo i na taj način moramo razmišljati. Ako ih ima pet, to je konkurencija
i imaju posla i lijepo žive. Čim je nešto jedno znači da tu nešto ne štima. Trebalo bi to malo
više razraditi i na koji se način može dati određene povlastice za rad i život na otoku.
Leo Katić: Idemo prvo riješiti ovo što se tiče skladišta. Misli se na obrtnike i osobe
registrirane za određene djelatnosti. Ja sada neću ulaziti u to da se ljudi bave poslovima na
crno. Koliko znam nitko nema od Carine rješenje za čuvanje plovila koje pripadaju toj
kategoriji plovila. Ovdje je pitanje koje će se odnositi na ljude koji imaju određeni
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registrirani obrt. Ako nema u opisu djelatnosti ne može dobiti skladište...
Margaret Hropić:...nije točno. Skladište nije djelatnost obrta, nego je potreba uz djelatnost
rada.
Leo Katić: Ja govorim o temi koji je spomenuo Lukša, a tema su bila plovila. Za takvu vrstu
plovila, ne moje barke, nego plovila stranih državljana za koja moraju imati određena
rješenja nadležnog tijela. Ja sam ciljao na to. Išao sam na tu priču upisane djelatnosti. Lakše
nam je sada smanjiti za uslužnu djelatnost pa u natječaju napisati opisno koje su to vrste
djelatnosti nego kasnije to upisivati. Ako je Općina jedne godine procijenila da Plesna sala
vrijedi 1.200,00 kuna godišnje jer ima nekog interesa, a ovo je ne manji interes da se
potencira uslužna i proizvodna djelatnost onda neka bude jedna kuna jer ne može biti nula.
Onda ćemo na taj način već unaprijed stimulirati tu uslužnu i proizvodnu djelatnost. To sam
htio predložiti.
Margaret Hropić: Za skladišnu djelatnost će...
Leo Katić:...govorim o uslužnoj i proizvodnoj...
Margaret:..se dosta više prijavitelja javiti jer tu je potreba veća. Ako se stavi za pokretanje
uslužne djelatnosti ili nastavak gdje ljudi već rade, tu će sigurno biti manje interesa.
Dino Katić: Na Lastovu su svi ti prostori...
Lukša Hropić:...govorim da bude na takav način, a ne da čovjek uzme za to, a radi skroz
nešto drugo. Za uslužnu djelatnost ti treba struja i voda, a tamo nema ničega. Za staviti brod
ne treba ništa nego samo da ne prokišnjava i da je zatvoreno. Te dvije stvari treba razdvojiti i
znati što se tamo događa.
Dino Katić: Valjda ti čovjek ima neki potpisani ugovor s Općinom.
Lukša Hropić: Ne potpisuje nitko ništa.
Leo Katić: Predsjedniče, predložio sam da se proizvodna i uslužna djelatnost bude jedna
kuna i da tako riješimo pitanje stimulacije. Tako će biti teško nekom kome ostaje 5,00 kn i
prostor je za proizvodnu uslugu, biti će teško smanjivati zaduženje. Netko ga zadužuje...
Margaret Hropić:..mi ćemo propisati olakšice.
Leo Katić: U ovoj Odluci ne.
Margaret Hropić: U nekoj drugoj, ali ostavimo prostora za to.
Leo Katić: U drugoj da.
Tonći Šarić: Možemo prilikom potpisivanja ugovora.
Lukša Hropić: Ova Odluka određuje cijene. 4 kuna je ništa, ali puta 200 ili 100 m2 je neka
cifra. Kada vidimo okvirno što se tamo događa. Zašto moramo striktno donijeti? Možemo mi
donijeti neke olakšice ili u natječaju ili na nekakav drugi način. Ne znam ni ja kako točno.
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Mi sve to papirnato pokrivamo, a na terenu ništa ne štima. Jasna je računica od 6.000,00
kuna, netko će otvoriti neku uslužnu djelatnost, a neće se baviti s njom. Staviti će 5 brodova
i zaraditi će 5 puta više. Razumijete li što se događa?
Margaret Hropić: To ne može tako.
Lukša Hropić: Ovo je Odluka samo o cijeni kvadrata. Ovo nije Odluka koja generalno
rješava stvar. Ako ćemo donijeti novu Odluku po 5,00 kuna, neka se donese. Ovo ne rješava
stvar. Problem je drugačiji.
Antonia Barbić: Možemo onda dodati članak u ovoj Odluci da će se za svaki poslovni
prostor ili skladište natječajem propisati olakšice...
Leo Katić:...vrsta djelatnosti i olakšice. Tako u natječaju odmah suziti prostor potencijalnim
problemima.
Margaret Hropić: Onda svaki ugovor sagledavati drugačije, ali moramo napraviti kriterije
koji su važeći.
Lukša Hropić: Mora biti. Navodno imamo Općinske prostore koji se 30 godina ne plaćaju.
Moramo to na neki način...
Dino Katić:...možemo li odmah za proizvodnju koje nema staviti u ovoj Odluci?
Margaret Hropić: Treba se donijeti odluka da će se napraviti kriteriji koji će se primjenjivati.
Tonći Šarić: Teško je reći jer se ta proizvodnja mijenja godinama. Nekad smo imali
postolara, nekad brijača. Mi ne možemo uvijek mijenjat, ali se slažem s ovim što je rekla
pročelnica.
Lukša Hropić: Možda će u budućnosti doći neki investitor, ali tamo nema ni struje ni vode.
Tamo je samo zgrada. Možemo raditi kao što smo i do sada, ali ako Općina razmišlja za
budućnost...
Leo Katić:...tada ćemo mijenjati. Mi sada donosimo nešto u trenutku kojem sada živimo.
Lukša Hropić: Ja samo govorim kada stavite odluku da je 5 kuna, ja odmah razmišljam, ja
sam već tamo sada i razmišljam tko bi mogao sutra biti tamo kako bi to utjecalo na ljude koji
bi uzeli prostor. Kako bi neki novi mladić koji bi tamo nešto drugo otvorio, mehaničku
radionu, kako bi on radio. Unaprijed razmišljaš. Idemo staviti 5 kuna pa ćemo vidjeti, ali
neka se nadopuni to u natječaju da se za neke stvari ima povlastica.
Margaret Hropić: Treba donijeti kriterije i da će se temeljem kriterija svaki prostor posebno
dodjeljivati.
Antonia Barbić: Dodat ćemo u Odluci da će se za svaki prostor utvrditi vrsta djelatnosti i
način primjene olakšica temeljem donesenih kriterija.
Margaret Hropić: Pa ćemo sjesti raspraviti i donijeti kriterije kada se bude o konkretnim
stvarima raspravljalo.
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Lukša Hropić: Treba početi djelovati da ljudi koji trebaju izaći, izađu i da se napravi novi
natječaj da se to primjenjuje u budućnosti. Imamo milijun mogućnosti.
Leo Katić: Ovo što ti govoriš je sve ono što smo mi pričali, a do toga će doći kada se riješi
problem gdje smo mi u jednom dijelu financijeri identifikacija „Veljeg mora“. Ovo sada
služi da trenutno možemo početi djelovati. Svaki papir će se mijenjati kako se budu mijenjali
ti uvjeti. Neće otići nitko tamo ako ne može spojiti sustav koji mu momentalno treba da bi
oslobodili prostor. Naš prostor u Ublima...
Lukša Hropić:..nisu bili općinski onda, ali je struja bila. Nije se mislilo o tome.
Leo Katić: Gdje je bila struja?
Lukša Hropić: Kako nije bila struja?
Leo Katić: Gdje?
Lukša Hropić: Svugdje je bila struja.
Leo Katić: Lukša, gdje?
Lukša Hropić: U tehničkoj radioni.
Leo Katić: Lukša, u tehničkoj radioni nema od...
Lukša Hropić:...ali su bili visokonaponski kablovi.
Leo Katić: Nemoj sada govoriti nešto što nije pitanje Općine Lastovo.
Lukša Hropić: Dobro, ali...
Leo Katić:...nadležno javno poduzeće je 31.5.'92. godine izvršilo isključivanje svih
potrošača s vojne postrojbe Šibenik i Lastovo i demontiralo i dislociralo dio opreme, a ono
što oni nisu napravili to su lastovci i drugi pokrali...
Lukša Hropić:...pa eto ga...
Leo Katić:...nemoj sad u ovoj priči...
Predsjednik Tonći Šarić zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Tonći Šarić ustanovio je da se jednoglasno (sa pet
glasova „za“ ) donosi
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora (u prilogu).
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AD 5. VIJEĆNIČKA PITANJA
Nije bilo vijećničkih pitanja, a rasprava se nastavila bez zapisnika.
Predsjednik Tonći Šarić je zaključio sjednicu u 10:10 sati.
Prema tonskom zapisu
zapisnik napisala
Lucija Simić

Predsjednik
Općinskog vijeća
Tonći Šarić,
v.r.

KLASA: 021-05/20-01/05
URBROJ: 2145-02-20-2
U Lastovu, 20. rujna 2020. godine
Prilog:
 Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića
 Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića
 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora
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