
Z A P I S N I K 

sa 24. svečane sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO održane 26. rujna 2020. 

godine, s početkom u 9:00 sati u dvorani Doma kulture. 

 

Rad sjednice odvijao se prema slijedećem  

 

DNEVNOM REDU: 

 

1. Otvaranje sjednice,  

2. Prigodna riječ Općinskog načelnika,  

3. Prigodne riječi uzvanika.  

 

AD 1. OTVARANJE SJEDNICE  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Tonći Šarić: Otvaram svečanu sjednicu Općinskog vijeća 

Općine Lastovo.  

 

Klapa Fumari izvodi himnu „Lijepa naša domovino“.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Tonći Šarić: Poštovane dame i gospodo, drage Lastovke i 

Lastovci, cijenjeni uzvanici, čestitamo vam blagdan Zaštitnika naše Župe Sv. Kuzme i 

Damjana i Dan Općine Lastovo.  

 

Molim sve nazočne da minutom šutnje odamo počast svima koji su dali život za našu 

Domovinu. 

 

 „Slava im i hvala“.  

 

Drage Lastovke, dragi Lastovci sa otoka i dijaspore, poštovani prijatelji otoka Lastova, dragi 

gosti, poštovani predstavnici institucija i ustanova otoka Lastova, dragi vijećnici, pozdravljam 

vas u ime svih članova Općinskog vijeća Općine Lastovo povodom općinskog blagdana Dana 

Općine i crkvenog praznika naših nebeskih zaštitnika Sv. Kuzme i Damjana.  

 

Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti:   

 Općinskog načelnika gospodina Lea Katića, 

 zamjenicu Općinskog načelnika gospođu Margaret Hropić, 

 župnika don Tonćija Antu Prižmića. 

 

U prigodi Dana Općine Lastovo primili smo brojne čestitke, te upućujemo zahvalu 

čestitarima.  

 

Pozivam pročelnicu Antoniu Barbić da nam prenese neke od čestitki koje su nam pristigle.  

 

Antonia Barbić: Hvala. Najprije želim svima čestitati Dan Općine Lastovo i blagdan Sv. 

Kuzme i Damjana.   

Prenosim Vam čestitku dubrovačkog biskupa monsinjora Mate Uzinića. 

 

„Poštovani gospodine Načelniče, 

  

srdačno Vam zahvaljujem na pozivu na proslavu Dana općine Lastovo i blagdan sv. Kuzme i 

Damjana, zaštitnika župe Lastovo! 

  



Rado bih se odazvao kao i svih posljednjih godina, zapravo sam bio krenuo, ali pomorska 

blokada Lastovo zbog lošeg vremena me je u tome spriječila. Nije ni toliko loše što se to 

dogodilo jer sada mogu bolje razumjeti poteškoće otočnoga života. 

Svim stanovnicima Lastova želim sretan Dan općine, a svim župljanima i blagoslovljen 

blagdan vaših nebeskih zaštitnika Kuzme i Damjana. Činim to uz želju da vas sve u vašim 

odnosima i odgovornostima na društvenoj i crkvenoj razini i dalje nadahnjuje primjer 

njihovog svetačkog života i molitvu da vas u tome, kao i u svim drugim vašim potrebama, 

prati njihov nebeski zagovor. 

S nadom da neću trebati čekati za posjet Lastovu do sljedećeg blagdana sv. Kuzme i Damjana 

nego da će se to dogoditi i ranije, a prenoseći vam pozdrave vašeg dosadašnjeg župnika don 

Željka Batinića i preporučujući vam novog župnika don Tonćija Antu Prižmića koji će me 

zbog okolnosti morati zamijeniti u predvođenju svečanog misnog slavlja sv. Kuzme i 

Damjana, na sve još jednom zazivam Božji blagoslov i zagovor vaših svetih nebeskih 

zaštitnika!“ 

 

Također smo zaprimili čestitke od Predsjednika Republike Hrvatske, brojnih ministarstava, 

Župana Dubrovačko-neretvanske županije te načelnika i gradonačelnika susjednih općina. 

Svima se još jednom zahvaljujemo. 

 

AD 2. PRIGODNA RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Predsjednik Tonći Šarić: Evo sada i ovi na kopnu vide kako je nama na otoku i pozivam 

gospodina Lea Katića, Općinskog načelnika Općine Lastovo, da nam se u ovoj svečanoj 

prigodi obrati.  

 

Leo Katić: Drage Lastovke i Lastovci, želim vam dobar va dan i dobro došli na svečanu 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Lastovo, a u povodu Dana Općine Lastovo i Svetih Kuzme 

i Damjana, zaštitnika naše Župe. Pozdravljam sve vijećnike Općine Lastovo, svoju zamjenicu 

Margaret Hropić, župnika don Tonćija Antu Prižmića. Pozdravljam i dr. Antuna Juricu, 

nositelja nagrade za životno djelo Općine Lastovo. Lijepo pozdravljam i predstavnike svih 

institucija sa područja naše Općine. Pozdravljam i one koje nisu došli jer time pokazuju 

koliko i kako se odnose prema svome otoku.  

 

Na ovaj dan mi Lastovci osjećamo se iznimno ponosni. 

 

Obzirom na demokratsko uređenje moderne Hrvatske države, poštujemo Ustavni poredak i 

podržavamo svaku vladajuću strukturu, ali i očekujemo posebnu i brigu Vlade Republike 

Hrvatske. 

 

Problem je u tome što Lastovo više ne može čekati, jer svi relevantni zakoni, uredbe i 

pravilnici u inim područjima primjene od važnosti za Republiku Hrvatsku, na našem otoku 

samo su mrtvo slovo na papiru. Svi planovi, prijedlozi i projekti, ne mogu na otok donijeti 

nikakve promjene, niti nova ulaganja, uliko se ne prilagode otočkoj specifičnosti.  

 

Imamo nepovoljne uvjete života, kao što su:  

 udaljenost od kopna,  

 vrijeme putovanja nedostupnost javnih institucija, 

 javnih usluga zdravstva i školstva,  

 skuplji život,  

 nepovoljna demografska slika,  

 siromaštvo.  



 

Ali prema indeksu razvijenosti ruralnog razvoja svrstani smo u VII. skupinu, u rangu 

razvijenih i ekonomsko snažnijih gradova (Grad Pula) i otoka (otoka Paga), koji sa otokom 

Lastovom nemaju nikakve veze, osim što ih okružuje more. 

 

Kao prikaz daleko nedostatnih potpora Općini Lastovo navodimo da je Ministarstvo financija 

s pozicije kompenzacijske mjere u periodu 1.-6. mj. 2020. godine doznačilo 21.828,00 kuna, s 

pozicije fiskalnog izravnavanja 1.-6. mj. 2020. godine 18.428,71 kn. Mislim da nije potrebno 

komentirati. 

 

Danas u praksi, postojeći pravni okviri izravna su kočnica razvoju osnovnih djelatnosti na 

našem otoku – poljoprivrede i turizma, kao osnovnim granama gospodarstva. Prostorno 

planska dokumentacija temeljna na propisima o gradnji danas više ne dozvoljava razvoj 

poljoprivrednih-proizvodnih-turističkih zona (odredba 800 m od obalne crte daleko zadire 

središte otoka kroz polja otoka koja nekorištenjem zarastaju u šume) te onemogućava bilo 

kakvu gospodarsku aktivnost. Dozvole se ne mogu dobiti za poljoprivrednu gospodarsku 

gradnju. Zbog nemogućnosti okrupnjavanja i vlasničkih odnosa ne može se očekivati 

primjena učinkovitih tehnologija što je preduvjet za bolje gospodarenje poljoprivrednim 

zemljištem.  

 

Izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje bi uključile specifičnosti otoka, neophodne 

su za realizaciju projekata OPG-ova, obrta i drugih. Prioritetna je i katastarska izmjera otoka 

te usklađenje Zemljišne knjige, uz realizaciju Programa navodnjavanja polja.  

 

Zbog loše gospodarske osnove i gašenja radnog mjesta pri Hrvatskim šumama i šume su 

zapuštene i zaboravljene, iako su vrijednosti od interesa za RH. Velika su prijetnja imovini u 

ljetnim mjesecima zbog neodržavanja površina uz rubove polja i klimatskih promjena. Sve 

učestalija ugroza su veliki požari. Šume štite dobrovoljci okupljeni u Udruzi DVD Lastovo 

kojima su financijska sredstva nedostatna, te svoju požrtvovnost iskazuju zalaganjem na 

zaštiti općeg dobra bez ikakve podrške Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ koja 

za osnovni cilj ima zaštitnu prirodnih vrijednosti. Ustroj Javne vatrogasne postrojne Lastovo 

jedino je rješenje za kvalitetno organiziranje protupožarne zaštite i održavanje šumske 

infrastrukture.  

 

Općina Lastovo siromašna je u svojim prihodima a i dalje se na otoku gase vrlo važne 

državne službe o kojima ovisi kvaliteta života svakog pojedinca. Otoku nedostaje naklonost 

aktualnih politika. U posljednje tri godine na otoku su prestale sljedeće službe: djelatno radno 

mjesto šumara, djelatno radno mjesto ovjere potpisa pri Uredu za opću upravu, jer na otoku 

nije osnovana Javno bilježnička služba, djelatno radno mjesto Matičara, smanjenje broja 

zaposlenih u županijskim uredima, zatvaranje jedine poslovnice banke na otoku – OTP banke, 

trenutna događanja pred zatvaranjem poslovnice FINE i djelatnih radnih mjesta Porezne 

uprave, a što je protivno Vladinoj politici regionalnog, ravnomjernog razvoja i dostupnost 

javnih institucija. 

 

Tražimo da se u zakonima, ali i uredbama, pravilnicima utvrde rješenja, koja će  stvoriti 

poticajne uvjete za razvitak našeg otoka koje je prirodno odsječeno od kopna i udaljeno od 

administrativnih centara. 

 

Zahtijevamo  od Vlade RH da se prilagode i raspišu javni međunarodni natječaji za ulaganje 

na prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske (T1 turistička zona Jurjeva luka, LNT marina 

Kremena i T2 turistička zona ex maršalka) uvjetima poslovanja i života na otoku. Realizacija 

navedenih projekata neophodna je za gospodarski razvoj otoka. 



 

Želim istaći da bez direktne potpore Vlade Republike Hrvatske, ministarstva i Županije, otok 

Lastovo će potonuti, jer depopulacija i malobrojnost stanovnika neće uspjeti održati 

komunalni sustav i osigurati financijska sredstva za funkcioniranje otoka.  

 

Koristim priliku da zahvalim dr. Antunu Jurici na darovanju Rodoslovlja lastovskih obitelji. U 

Statutu Općine Lastovo uvrstit ćemo na koji način će Rodoslovlje biti dostupno stanovnicima 

otoka Lastova, posebno radi uređenja zemljišnoknjižnih odnosa. Ovo Rodoslovlje kulturno je 

materijalno dobro, u koje su uložene godine rada i truda dr. Jurice, te mu na tome 

zahvaljujemo od srca.  

 

Poštovani dame i gospodo, hvala što ste danas sa nama. Svim Lastovkama i Lastovcima, svim 

prijateljima našeg otoka, svima onima koji Lastovo nose u srcu, čestitam Dan Općine, 

čestitam svetog Kuzmu i Damjana i naravno imendan svima onima koji nose svečeva imena.  

 

Želim Vam svako dobro, a ponajprije dobro zdravlje. 

 

Hvala! 

 

AD 3. PRIGODNA RIJEČ UZVANIKA 

 

Predsjednik Tonći Šarić: Pozivam župnika don Tonćija Antu Prižmića da nam se obrati.  

 

Don Tonći Ante Prižmić: Poštovani gospodine načelniče, zamjenice načelnika, predsjedniče 

Općinskog vijeća, poštovani općinski vijećnici, uzvanici i gosti, prije svega biskup je zamolio 

da i ja još jednom prenesem čestitke i blagoslov. On je uistinu krenuo i negdje sa pola 

Pelješca se vratio. Njegovim se čestitkama i ja pridružujem i to prvi puta u službi župnika 

Župe Lastovo. Čestitam vam svetkovinu Svetih Kuzme i Damjana, zaštitnika naše Župe i Dan 

Općine Lastovo. Pozivam Vas poštovani vijećnici da Vam uvijek na umu bude prije svega 

dobro svih nas koji živimo na ovome otoku. Vi ste u službi načelnika i vijećnika i kao takvi 

pozvani ste da služite ovome narodu. Nadam se i vjerujem da ćemo po zagovoru naših 

nebeskih zaštitnika Svetih Kuzme i Damjana surađivati na zajedničkim projektima, a sve na 

dobro našeg Lastova. Bog Vas blagoslovio. Živjeli! 

 

Klapa Fumari izvodi pjesmu „Tamo na divnom Jadranu plavom“. 

 

Predsjednik Tonći Šarić: Molim dr. Antuna Juricu, nositelja nagrade za životno djelo Općine 

Lastovo da nam se obrati. 

 

Dr. Antun Jurica: Poštovani moji Lastovci, prijatelji Lastova, nisam namjeravao danas stati 

iza ove službene govornice, ali saznanje da je jučer Jadrolinija otkazala sve svoje pomorske 

veze sa Lastovom, pružilo mi je mogućnost da vas pozdravim a i ujedno da vam čestitam 

praznik. Zatim da vas, doduše, neslužbeno informiram kako određene strukture vlasti, a ine i 

druge državne vlasti namjeravaju krivično goniti Jadroliniju jer je navodno sa svojim 

postupcima onemogućila da oni dođu na Lastovo. Dakle, tužit će Jadroliniju.  

 

Vidite moja grješna teza je da je odsustvo tih struktura po meni, iako nisu oni, apsolutno, u 

prilici da budu kažnjeni jer nisu napravili nikakvo zlo djelo, ali po meni njihov čin je 

apsolutno ponižavajući i apsolutno nepošten i za osudu. Zaslužuje svaki, apsolutno, svaki 

prijezir i sramota je. Ono što ja sada predlažem, a to je da umjesto žalbe i gonjenja, bilo bi 

pametnije da oni naprave, ubiti, nešto drugo, da se zahvale Jadroliniji jer im je omogućila u 

njihovom jakom, jakom, jer će sad biti jasno svatko će se izvlačiti, ali u njihovom bučnom 



javljanju, im je omogućila njihovu skrivenu želju, da ne dođu na Lastovo, preokrene u 

mogućnost ili nemogućnost, to jest sada će reći da bi bili došli, ali nisu imali mogućnost 

kriveći ovoga drugoga. Ja im govorim nemojte, jer vam je omogućila da promijenite, da vi 

sada možete nastupiti jasno i glasno:“Dragi Lastovci mi bi vam bili došli, ali nismo u stanju“. 

Dakle, moja teza je grješna, apsolutno. E sada, vidjet ćete. Ako netko čuje što ja sada ovo 

govorim reć će, apsolutno da to nije istina. Nije to istina. Oni će me optužiti da ja ubiti gledam 

više bodlje u ježa nego kad lovi skarambeže i štakore. Ja im odgovaram čekajte, a onda me 

apsolutno tužite ili pak ja zahtijevam ovo što ja sad govorim, stavite u novine po mojoj 

odgovornosti i da onda te novine nešto i napišu. A što da napišu? Da napišu neku moju želju. 

A koja je to Vaša želja? Nije velika, skromna je. Onda bi ja molio te novine da u moje ime 

kad vi možete na lijepo mene mučiti, gnjaviti me da ja čitam vaše „fake news“ ili kako se već 

ono zovu. Kako ti tajkuni ljetuju na Jadranu s jahtama milijunske vrijednosti. Kada meni 

stalno pričate kako vaše zvijezde, velike zvijezde manekenke i tamo neke folk pjevačice 

mijenjaju garderobu, a da imaju milijune i tisuće obožavatelja koji trče za njima i gledaju u 

kojoj je boji suknjica i gaćice. Kada vi možete pisati je li nam drago da ovaj jedan krpaš, 

nogometaš, ima silne novce, onda napiše ono što bi Vam želio reći. A što?! Eto to da ovaj 

biser Jadrana, ovaj park prirode, da ovaj stražarski otok na straži domovine, koji je nekad bio 

otet pa kasnije opet vraćen, da ovim budalama koje stotine godina žive u zajednici, ali nisu 

robovi, da njima omogućite... Što?! Da nešto kažu.  Što bi rekli? E moji stranci. E moji 

stranci. Mi smo stoljećima živjeli bez vas, a sada i sutra možemo tako nastaviti.  

 

Hvala na pažnji. Eto toliko da znate. Eto ga.  

 

Oprostite, ali je ovo moje mišljenje. Ja sam to mogao, jer sam samostalan. Kako se ono kaže? 

U saboru dolazi onaj koji je vezan za neke, a onda ima neki koji su „independent“. Ja sam 

samostalan zato sam ovo i napisao, ali ću za svaku riječ i odgovarati. Da su naši predstavnici 

ovamo i onamo željeli doći, oni bi bili došli. Imaju internet. Imaju mogućnost predvidjet ovo 

vrijeme. Mogli su doći prekjučer, a da je bi domjenak...   

 

Predsjednik Tonći Šarić: Kao što smo čuli biskup je krenuo, ali na žalost nije stigao. Sinoć je 

bilo predavanje dr. Antuna Jurice o strancima na otoku Lastovu. Bilo je vrlo interesantno. 

Zaključak je da smo uz vrlo rijetke, iako smo svi Lastovci, svi smo ovdje stranci.   

 

Poštovane dame i gospodo, najljepše Vam zahvaljujem što ste svojim prisustvom uveličali 

svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lastovo. Još jednom moje srdačne čestitke svim 

Lastovkama i Lastovcima povodom Dana Općine Lastovo i Župnog blagdana naših nebeskih 

zaštitnika Svetih Kuzme i Damjana.  

 

Ovim zaključujem svečanu sjednicu te vas pozivam da nam se pridružite na svečanoj Svetoj 

Misi. 

  

Želim Vam ugodan nastavak dana u blagdanskom ozračju.  

 

Hvala Lijepa. 

 

Prema tonskom zapisu           Predsjednik 

zapisnik napisala            Općinskog vijeća 

Lucija Simić                             Tonći Šarić, v.r.  

 

KLASA: 021-05/19-01/06  

URBROJ: 2145-02-19-2  

U Lastovu, 26. rujna 2020. godine 


