
ZAPISNIK 

sa 10. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo održane dana 24. 

studenog 2019. godine u 8:30 sati u uredu načelnika Općine Lastovo. Sjednica je bila 

zakazana za 23. studenog 2019., ali se zbog iznimne situacije (vremenska neprilika, 

nedostatak kvoruma) prebacila za sljedeći dan. 

Nazočni vijećnici: Leo Katić, Eduard Bačko, Adela Nikolić Šarić, Lucijana Barbić i Ivana 

Marčeta Frlan. 

Odsutni vijećnici: Bruna Đuković, Željko Kurta, Milka Mihoč, Meri Glumac. 

Ostali nazočni: Bruna Rizvanović, Alexandra Carol Horvat. 

Leo Katić, predsjednik Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo, otvorio je 

sjednicu, pozdravio nazočne, utvrdio da je na sjednici nazočno pet vijećnika i da Vijeće može 

pravovaljano odlučivati, pa je predložio slijedeći  

DNEVNI RED 

1. Zapisnik sa 9. sjednice Turističkog vijeća turističke zajednice općine Lastovo 

2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 9. sjednice TV 

3. Prijedlog programa rada i financijskog plana TZO Lastovo za 2020. godinu 

4. Razno na prijedlog vijećnika 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da je jednoglasno usvojen Dnevni red. 

RAD PO USVOJENOM DNEVNOM REDU 

TOČKA 1. ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE 

LASTOVO 

Predsjednik Leo Katić upitao je članove imaju li primjedbe na Zapisnik sa 9. sjednice TV. Kako 

nitko nije imao ništa za dodati, Predsjednik je zaključio prvu točku i stavio na glasanje. Točka 

1. je jednoglasno usvojena. 

 



TOČKA 2. IZVJEŠTAJ O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA PREMA ZAKLJUČCIMA SA 9. SJEDNICE 

TURISTIČKOG VIJEĆA 

Leo Katić je dao riječ direktorici koja je prije izvještaja zamolila da za buduće 

zaključke vijećnici točno definiraju detalje dopisa koji se trebaju poslati na temelju odluka. 

Tu je navela primjer dopisa Parku za koji smatra da ako je član Parka u vijeću, nakon odluke 

nije potrebno posebno slati dopis instituciji jer taj član može prenijeti osobno i učiniti sve što 

je u njegovoj  moći da se odluka provede. I ako se ipak odluči da se pošalje dopis onda da se 

dogovori što će točno pisati u dopisu, da ne bi kasnije došlo do nesporazuma. Taj dopis nije 

poslan. 

Eduard je rekao kako bi dosadašnji predstavnik Parka odgovore na pitanja odgodio za 

sljedeće vijeće na kojem opet ne bi došli do jasnih odgovora i kako od predstavnika Parka 

nemamo povratnu informaciju, što je bio slučaj u većini puta. Bruna je rekla kako se u 

svakom slučaju ne može odrediti da se pošalje dopis bez detalja jer se tada javlja problem 

traženja i izmišljanja „pravih“ riječi i mogućnosti krivog tumačenja nečeg što su vijećnici 

odlučili i nisu jasno definirali. 

Leo se je zaključio da je jednostavnije da se iz zapisnika mogu pročitati zaključci i da 

nas nakon nekog vremena predstavnik Parka izvijesti o poduzetim koracima. Adela se 

nadovezala da ukoliko to ne napravi da se tek tada može poslat dopis da ih se podsjeti. 

Eduard misli da je nepotrebno dopisivanje. Adela je rekla kako u svakom slučaju 

sadašnji predstavnik Parka ne može konkretno odlučivati nego mora dati izvješće u Park na 

što je Eduard rekao kako ni tada nemamo povratnu informaciju i da se to dogodilo više puta. 

Bruna je upitala nazočnu Alexandru da li dobiva zapisnike sa turističkog vijeća ili je na 

bilo koji drugi način upoznata sa radom i odlukama TV-a. Alexandra je rekla kako je dobivala 

neke zapisnike, ali zadnji misli da nije. 

Bruna je rekla da je poslan dopis Lučkoj upravi DNŽ i Kinu Mediteran, te da odgovore 

do ovog sastanka nije dobila. Leo je rekao da je dopis prema Lučkoj upravi u redu jer da 

netko tko ima podkoncesiju i zadužen je za poslove priveza i odveza ne bi trebao biti zadužen 

o saniranju rive i završnog sloja i da je to ingerencija Lučke uprave koja može dati zaduženje 

da netko napravi sanaciju. Lucijana je rekla kako je zadnji puta Lučka uprava zadužila 

Komunalac da popravi dio rive i uredno platila račun. 

Bruna je izvijestila o razlozima povećanja troškova hostinga stranice (povećani broj 

ažuriranja i promet koji ljeti dolazi s web stranica  turističke zajednice općine Lastovo – 



godišnje taj broj prelazi 270.000 pogleda, te uvođenje SSL certifikata). Također je rekla kako 

ugovor o autorskim pravima za ažuriranje brošure nije dobila i ima samo ugovor o autorskom 

honoraru za prošlo ažuriranje koji nas ne obvezuje da opet uzmemo istog dizajnera za 

ažuriranje. 

Spomenula je i zaključak da se obavijeste stanovnici o periodu uklanjanja brodica sa 

javnih površina za što smatra da bi to trebalo raspravit na općinskom vijeću ili obavijestiti 

komunalnog redara što može napraviti i načelnik. 

Leo je upitao što je sa zaključkom za reklamni materijal koji se ticao izrade videa i 

fotografija, na što je Bruna odgovorila da je tvrtka Pointers smanjila ponudu, ali kvaliteta 

samog videa nije zadovoljavajuća i većina TZ-ova koji su koristili njihovu uslugu uz taj video 

imaju još bolji video kojim reklamiraju svoju destinaciju, a ovaj od Pointersa im je samo 

dodatni zbog povoljne ponude. Također, razgovarala je sa Antom Gugićem koji je već radio 

slične projekte za Park, udrugu Sunce i dr. koji je predložio da ukoliko smo zainteresirani 

odredimo budžet i prema njemu on može napravit video. Također je rekla da bi bilo bolje 

malo pričekati jer su sredstva već osigurana za sljedeću godinu, a Gugić dolazi u vrijeme 

Poklada pa do tada možemo malo više razmisliti i vidjeti što bi željeli jer se video ionako 

snima kada je vrijeme lijepo, odnosno u proljeće. 

Eduard je rekao da je on za taj prijedlog i da za Gugića već znamo kako radi, ali da 

možemo pričekati neko vrijeme. 

Nakon što nije bilo dodatnih pitanja, Leo je zaključio ovu točku dnevnog reda. 

TOČKA 3. PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TZO LASTOVO ZA 2020. GODINU 

  Leo je rekao kako smo imali raspravu prošli put i kako su sada u financijskom planu 

prikazana i ona sredstva koja se Općina obvezala uplatiti (od BP) i upitao ima li tko što 

nadodati. Kako nitko imao ništa za dodati, Program rada i financijski plan TZO Lastovo za 

2020. godinu stavljen je na glasovanje i jednoglasno je usvojen. 

TOČKA 4. RAZNO NA PRIJEDLOG VIJEĆNIKA  

Bruna je rekla kako u zadnje vrijeme termin vijeća ne pogoduje svima i kako joj 

postaje problem udovoljit željama vijećnika te da bi bilo dobro da se vijećnici izjasne kada 

većini odgovara ili da jednom bude ujutro, a jednom popodne. Eduard je upitao kada većini 

odgovara na što je dobio odgovor da je to ujutro. Rekao je kako njemu nikako ne odgovara 



ujutro zbog svih obaveza koje tada ima. Leo je zaključio da pokušamo da to bude navečer, 

ako ne bude moglo onda ujutro. 

Bruna je iskoristila priliku što je prisutna i glavna čuvarica Parka da upita nju i 

načelnika tko je odgovoran za stanje šumskih staza na Lastovu. Leo je odgovorio da su za 

protupožarne usjeke, prosjeke i šumske pute odgovorne Hrvatske šume. Dakle, pravno su 

odgovorne Hrvatske šume. Ali puti se pokušavaju održati na način da se uzmu sezonci koji ih 

dovedu u „nekakvo“ stanje. Alexandra je rekla da kada se radi o stazama za izletnike, važno 

je da budu prohodne. Bruna je ispričala situaciju od ovog ljeta kada je gost zadobio velike 

ogrebotine na poučnoj stazi zbog njezinog lošeg stanja. Alexandra je rekla da su sada išli 

pregledavati staze čije je održavanje na natječaju bilo dodijeljeno pojedinim udrugama i da 

nisu zadovoljni kako su to neke udruge odradile, naročito kad je bila u pitanju poučna staza. 

Lucijana i Eduard su se začudili kako su tek sada otišli provjeriti iako su se staze očistile prije 

sezone i novci su podijeljeni. Bruna je upitala da li je u planu do sljedeće sezone očistiti 

staze. Alexandra je rekla da će se razmisliti o modelu za čišćenje velikog broja staza sljedeće 

godine i da zasada ne može reći ništa. 

Bruna je upitala da li se planira ukloniti smrad koji je tijekom ljeta izražen od Pjevora 

prema Lučici. Leo je odgovorio da je vodoopskrbu i odvodnju Općina ugovorom ustupila 

NPKLM vodovodu. Kad će se sanirati, ne zna se točno jer se ove godine sanira Zaklopatica, 

sljedeće godine je kandidiran cjevovod za Pasadur i ne može odgovoriti trenutno kada bi to 

moglo biti ali do sljedeće sjednice može saznati sadašnje stanje te kanalizacije jer će ih 

kontaktirati. Radi se o sustavu koji nije dobro napravljen jer su cijevi ostavljene iznad 

površine zemlje i došlo je do njihovog prezasićenja i sada ne funkcionira dobro. Također, nije 

u pitanju samo smrad već možda i zdravlje ljudi, pa će ih upitati kada ih bude kontaktirao jer 

je to pitanje i Općine, ne samo TV-a. 

Na pitanje rasvjete u Lučici i do Lučice odgovorio je da se prije nekoliko godina 

pokušalo krenuti sa solarnim sustavom rasvjete, ali je bila dosta skupa. Da li će se napraviti i 

kada, nije poznato, ali s obzirom na financije sigurno je da to neće biti sljedeće godine. 

Ukoliko se pojavi neki povoljan natječaj iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 

prijavit ćemo se sigurno. Također je rekao kako potreba za rasvjetom do Lučice se javlja 

samo u sezoni. A što se tiče rasvjete u Lučici, treba vidjeti gdje je moguće postaviti dodatnu 

rasvjetu obzirom na zaštitu Lučice, zračnu mrežu i ostalo. Spomenuo je i stanje ceste prema 



Lučici koja je dosta oštećena i da bi se i to trebalo riješiti, a solarna rasvjeta je 

najjednostavnija zbog papira i dozvola. 

Bruna je postavila pitanje vijećnice Meri Glumac koja nije mogla biti prisutna na 

sjednici u vezi nadležnosti za pražnjenje kanta na dječjem igralištu i na rivi u Ublima (iza 

klupica). Leo smatra da bi to trebao raditi Komunalac jer je u blizini javno prometne površine 

jer da ne zna tko bi drugi to mogao raditi i da se kod pražnjenja kontejnera zastane i isprazni 

jer se radi o laganim kantama. Tu spada i kanta na Soznju i prema Pasaduru. A što se tiče 

smeća oko klupica na rivi također predlaže da se to organizira u sklopu Komunalca i 

redovnog posla. Lucijana se složila i rekla da će prenijeti zaposlenicima jer da do sada, 

nažalost, nije bila upoznata s tim problemom.  

Eduard je upitao planira li se sanirati vrh parkirališta na Pjevoru uz crkvicu na kojem 

je već duže vremena rupa zbog nedostatka „kocki“. Nadodao je kako se do sad samo nasipao 

tampon i da to nije bilo adekvatno rješenje jer je prostor opet neupotrebljiv jer raste trava 

koja uzima materijal. Lucijana je rekla da je problem taj prostor sređivat zbog otežanog 

pristupa (zbog auta) i da je upitan višak kocki koje bi se tu postavile. Leo je rekao da na tom 

prostoru propada teren i da bi trebalo betonirati i ojačati prije nego se postave nove kocke i 

da bi to moglo biti dugoročno rješenje. Jer je problem voda koja tu ruje teren koji na kraju 

propada. 

Eduard je upitao da li se planira nastaviti suradnja sa Nextbike-om i ako ne, da se 

maknu stalci za bicikle koji sada samo smetaju. Leo je odgovorio da ako se riješi spor sa tom 

firmom, da će se nastaviti suradnja. Sustav je zasada blokiran. Bruna je rekla kako vlada 

interes gostiju za tom uslugom i da je šteta da se ne osposobi. Lucijana je rekla kako onu 

godinu kada je postavljen taj sustav, cijelo ljeto nije radio. Morala je ići do svake stanice 

resetirati sustav prema uputama na mobitelu i izgubljeno je dosta vremena i truda, a rezultat 

je bio da sustav ne radi cijelo ljeto i bicikle su bile blokirane u postolju. Eduard je zaključio da 

ukoliko ne proradi, treba maknuti njihove stalke da ne smetaju. Leo je rekao da će dati 

odgovor na ovo pitanje uskoro. 

Adela je upitala da li su sanirani kontejneri koji su imali rupe u dnu. Lucijana je 

odgovorila da je popravljeno 90% kontejnera i da više nema ni jednog koji je u upotrebi a da 

je probušen. I to je sređeno prije 15-ak dana. Eduard je upitao što je s kontejnerom u selu 

koji nema poklopca, Lucijana je rekla da je i taj kontejner prije 7 dana promijenjen i 

postavljen je željezni. Leo je nadodao da je zbog lošeg rukovanja taj poklopac razbijen od 



strane svih nas i da bi se trebalo ponašati savjesnije. Adela je predložila da u vremenu kada 

hotel ne radi da se maknu kontejneri sa parkinga na Pasaduru jer zbog jakog juga često znaju 

završiti na cesti i postati opasnost za promet. Lucijana je rekla kako misli da su do sada 

maknuti i da je ostao samo jedan kontejner iza hotela.  

Eduard je upitao što je sa onim borovima kraj ambulante i hoće li se ukloniti. 

Alexandra je rekla kako je nedavno bila tamo i da se ne radi o tako velikoj hrpi koja se tamo 

nalazi jer je većina uklonjena i ostale su samo grane. Bio je plan da se ta hrpa zapali, ali su 

odlučili da je bolje pričekati. Najbolje rješenje za to bi bio malčer kojeg zasada nemamo. 

Bruna je rekla kako je određen prostor za drvni otpad na dijelu strelišta i da se može tamo 

odnijeti. Alexandra je rekla kako to nije puno posla i da je Park to rezao jer je izašao u susret i 

dali svoju stručnu pomoć u vezi rezanja tih borova. Također, očekivalo se da će se još netko 

priključiti volonterski toj akciji, a volonterski se priključilo samo na način da su se odnijela 

drva za ogrjev. Eduard je rekao da kad se krene u neki projekt, treba se znati tko što radi, a 

ne nakon godinu dana očekivati volontere jer da je to neozbiljno. I da bi također trebalo 

maknuti barku koja propada i trune. Leo se nadovezao da bi se u svakom slučaju posao oko 

borova koji se započeo trebao završiti do kraja. Alexandra se složila da bi trebao postojati 

jasan dogovor tko što radi i predložila je da se granje izgori na licu mjesta. Eduard je rekao 

da ima prostora za gorenje. Leo je upitao tko bi to trebao gorjeti. Alexandra je odgovorila da 

će pozvati nekog vatrogasca da bude s njima i na taj način riješiti taj problem.  

Leo je upitao vijećnike da li imaju još neko pitanje vezano za ovu točku.  

 

Leo Katić je zaključio sjednicu. 

Sjednica je završena u 9:30 sati. 

 

Zapisničar       Predsjednik Turističkog vijeća 

Bruna Rizvanović            Leo Katić 

 

 



 

Turistička zajednica Općine Lastovo 
Pjevor 7 20290 Lastovo 
tel/fax 020/801 018  
e-mail: info@tz-lastovo.hr 
web: www.lastovo.hr 
Urbroj: 51/19  
Lastovo, 24. studenog 2019. godine 

 

Na 10. sjednici Turističkog Vijeća Turističke zajednice općine Lastovo, održanoj 24. studenog 

2019. godine, doneseni su sljedeći zaključci po točkama dnevnog reda:  

1. Zapisnik sa 9. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo 

- usvaja se zapisnik sa 9. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo. 

2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 8. sjednice TV 

- jasno definirati detalje dopisa koji se šalju na temelju zaključaka 

- poslan dopis Lučkoj upravi DNŽ i Kinu Mediteran 

- razlozi povećanja troškova hostinga stranice: povećani broj ažuriranja i promet koji ljeti 

dolazi s web stranice TZO Lastovo – godišnje taj broj prelazi 270.000 pogleda, te 

uvođenje SSL certifikata 

- pričekati za donošenje odluke u vezi ponude za izradu videa i fotografija 

3. Program rada i financijski plan TZO Lastovo za 2020. godinu 

- Program rada i financijski plan TZO Lastovo za 2020. godinu jednoglasno je usvojen 

4. Razno na prijedlog vijećnika 

- Komunalac će se pobrinuti za pražnjenje kanti na dječjem igralištu, Soznju, prema 

Pasaduru te čišćenju smeća oko klupica u Ublima 

- Park će izgorjeti granje oko ambulante u suradnji s DVD Lastovo. 

 

Predsjednik Turističkog Vijeća TZO Lastovo  

         Leo Katić v.r. 

mailto:info@tz-lastovo.hr
http://www.lastovo.hr/

