ZAPISNIK
sa 11. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo održane dana 11.
prosinca 2019. godine u uredu načelnika Općine Lastovo sa početkom u 18:30 sati.
Nazočni vijećnici: Leo Katić, Adela Šarić Nikolić, Milka Mihoč, Bruna Đuković, Lucijana Barbić.
Odsutni vijećnici: Eduard Bačko, Željko Kurta, Meri Glumac i Ivana Marčeta Frlan.
Ostali nazočni: Bruna Rizvanović.
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 10. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo
2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 10. sjednice TV
3. Rebalans
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 10. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
LASTOVO
Predsjednik Leo Katić upitao je članove imaju li primjedbe ili dopunu na Zapisnik sa 10.
sjednice TV. Kako nitko nije imao primjedbi, Predsjednik je zaključio prvu točku i stavio je na
glasanje. Točka 1. je jednoglasno usvojena.
TOČKA 2. IZVJEŠTAJ O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA PREMA ZAKLJUČCIMA SA 10. SJEDNICE
TURISTIČKOG VIJEĆA
Bruna je ukratko ponovila zaključke sa posljednje sjednice, a Lucijana se nadovezala
na zaključak u vezi pražnjenja kanti u Ublima oko dječjeg igrališta, na Soznju i prema
Pasaduru rekavši kako je prenijela zaposlenicima da posebno obrate pažnju na tu obavezu.

Leo je rekao da je upućen upit NPKLM vodovodu u vezi otpadnih voda iz Pjevora i
kada dobiju odgovor, prenijet će ga vijećnicima.
Nitko od ostalih vijećnika nije imao ništa za dodati, točka 2. je zaključena.
TOČKA 3. REBALANS
Leo je dao riječ Bruni koja je obrazložila promjene i to kako slijedi:
PRIHODI
-

smatra da se dogodila razlika između planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda zbog
učestalog ponavljanja planiranih iznosa (bez jasnog temelja) u financijskim planovima
iz prethodnih godina pa tako i za tekuću godine, a mnogi elementi koji su se trebali
pri tome uzeti u obzir pri planiranju su tijekom prošlih godina izmijenjeni; jedan od
razloga koji su utjecali na promjenu je porast boravišne pristojbe i turističke članarine

-

planirani prihod od TZDNŽ (30.000,00 kn) nije dobiven iz razloga što tada kada je
natječaj bio u tijeku (krajem ožujka) taman se mijenjala direktorica i nije bilo vremena
za prijavu

-

u planiranim prihodima se nije računao prijenos od prethodne godine koji iznosi
229.207,34 kn

-

ukupna razlika u planiranim i ostvarenim prihodima je 261.508,13 kn u korist
ostvarenih, što znači da je ostvareno 95% prihoda više od planiranih

RASHODI
-

razlika u administrativnim rashodima je rezultat neračunanja bruto 2 plaće koja je
također rashod, zatim nisu obuhvaćeni svi rashodi ureda i ukupno su premašeni za
10%

-

planirani rashod za stavku dizajn vrijednosti koja obuhvaća poticanje u sudjelovanju i
uređenju Lastova te manifestacije je veći od ostvarenog za 16% i to zbog dogovora s
JUPPLO vezanog za čišćenje podmorja u suradnji s 4. gardijskom brigadom prilikom
čega smo imali trošak samo jedne večere umjesto cijele akcije. Zbog povećanog broja

manifestacija koje je TZ organizirala i potpore koja se od 2018. isplatila u 2019.
godini, troškovi za tu stavku su malo veći, ali ukupno gledajući, dizajn vrijednosti je
koštao 11.259,08 kn manje nego što je bilo planirano
-

ostvareni rashod za komunikaciju vrijednosti je veći za 28% od planiranog jer su se
javili nepredviđeni troškovi (dvije godine hostinga, ažuriranje, razlika u cijeni brošura i
plakata, oštećene table i kupnja televizora za potrebe promocije) i razlikuju se za
5.208,23 kn.

-

rashoda za stavku distribucija i prodaja vrijednosti nije bilo iako je bio prvotno
planiran (3.500,00 kn)

-

ostvareni rashod za interni marketing je za 3.740,00 kn veći od planiranog i to zbog
troškova edukacije koju je TZO Lastovo organizirala za privatne iznajmljivače

-

marketinška infrastruktura je imala 11% veće rashode zbog neplaniranog troška hot
spot pretplate za 1 godinu

-

transfer sredstava je povećan zbog povećane boravišne pristojbe

-

uzevši u obzir ostale razlike u rashodima, ukupno gledajući rashodi su za 2% veći nego
što je bilo planirano, odnosno za 6.346,15 kn

Adela je upitala zašto je hotspot trošak toliko veći od planiranog na što je Bruna
odgovorila kako taj trošak nije uopće bio planiran nego se odnosio na trošak turističkog
informacijskog sustava prijave i odjave gostiju koji ne postoji već nekoliko godina (otkad je
uveden sustav eVisitor), a hotspot je neplanirani trošak koji je veći za 1.500,00 kn od troška
koji se odredio za sustav prijave/odjave gostiju.
Ostali članovi nisu imali pitanja. Točka 3. je stavljena na glasovanje i jednoglasno je
prihvaćena.
TOČKA 4. RAZNO NA PRIJEDLOG VIJEĆNIKA

Leo je dao riječ Milki koja je prošlu sjednicu bila odsutna. Milka je zamolila da poziv za
sjednicu dobije u papirnatom obliku te se dogovorila s Brunom da papirnati poziv dođe
preuzeti u ured TZ-a.
Milka je upitala može li se postaviti ograda na dijelu ceste prema Zaklopatici poviše
Davjenice zbog opasnosti od izlijetanja i visoke provalije. Leo se složio da se radi o opasnom
dijelu i rekao je da je za to odgovorna Županijska uprava cesta za koju poslove rade
Dubrovnik ceste i koji su nedavno postavili 5 znakova za bicikliste, a odbijaju postaviti ležeće
policajce tamo gdje je to potrebno. Također je rekao da će poslati redara da slika stanje i
poslati dopis kao Općina.
Milka je rekla kako je potreban ležeći policajac na rivi u Zaklopatici, a Leo je rekao
kako ŽUC ne dozvoljava postavljanje ležećih policajaca nego samo znakova za što smatra da
nije adekvatno rješenje.
Milka je upitala kada će cesta na rivi u Zaklopatici ponovno biti u funkciji. Leo je
odgovorio da je ugovorom određen rok do Božića i da se nada da će biti barem približno
tada.
Milka je upitala može li se u suradnji s Parkom prirode preseliti barke na adekvatno
mjesto određeno za suhi vez. Leo je odgovorio kako se planira promijeniti odluka o
komunalnom redu čime će ista biti rigorozna, a donijet će se u drugoj polovini prvog
mjeseca. Javlja se i problem različitih udaljenosti od naselja do mjesta za zajedničko
korištenje čime se povećava trošak održavanja barke. Milka je rekla kako nije u redu da Park
ne dozvoljava u Koritima i Borovoj izgradnju plaže, a dozvoljavaju da se barke čiste i pituraju
pri čemu se zagađuje more i uvala i ništa se ne poduzima u vezi toga.
Bruna Đ. je rekla kako nije isto uništit prirodnu plažu i onečistit more piturom i kako
nije u redu ni jedno ni drugo te se složila kako se ne smije zagađivati na ni jedan način.
Leo je rekao kako nema ništa za nadodati osim da Park tu gleda svoj interes a to je
prihod, sidrište, jahte, naplata ulaznica i to što u Zaklopaticu nema plaže ne interesira ga
puno i funkcionira na taj način. Bruna Đ. je rekla da smatra da je tako zbog nepostojanja
suradnje i ako bi se to uspjelo uspostaviti vjeruje da bi se mnoge stvari mogle riješiti. Bruna
R. se nadovezala kako se suradnja treba uspostaviti iz vrha obe institucije.
Lucijana je postavila pitanje koncesije nad baštom ispod Općine na što je Leo
odgovorio da je koncesija istekla prije 10ak dana. Lucijana je rekla kako je problem što se
kida granje i takvo ostavlja bez da se počisti do kraja i upitala je tko je zadužen za čišćenje

toga. Leo je rekao kako sitno šiblje kidaju djeca, ali velike grane od palmi slomljene su kada
su nedavno puhali veliki vjetrovi, a ostale grane nisu djeca odrezala. Poslan je dopis da se
oslobodi prostor ukoliko ne planiraju obnoviti koncesiju.
Adela je upozorila Lucijanu da obrati pažnju jer je vidjela da djelatnik Komunalca ne
prazni kantu ispred banke nego samo izvadi boce iz nje, a ostalo smeće i dalje ostane u kanti.
Lucijana je pozvala da se dođe vidjet stanje na vrhu parkinga kako bi ocijenili koji je
najbolji način za sanaciju. Leo je rekao kako će doći on zajedno sa Senadom.
Bruna je predložila da se na ogradi smetlišta postavi ograda od umjetnog bršljana
kako bi se zaklonio pogled. Leo je rekao kako zbog jakog vjetra to neće biti rješenje i da se
jedino može postavit panel slični onima na autocestama, ali nježnije izvedbe.
Leo je upitao vijećnike da li imaju još neko pitanje vezano za ovu točku. Nitko nije
imao pitanja.

Leo Katić je zaključio sjednicu.
Sjednica je završena u 19:05 sati.
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Na 11. sjednici Turističkog Vijeća Turističke zajednice općine Lastovo, održanoj 11. prosinca
2019. godine, doneseni su sljedeći zaključci po točkama dnevnog reda:
1. Zapisnik sa 10. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo
- usvaja se zapisnik sa 10. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo.
2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 10. sjednice TV
- nakon što NPKLM odgovori na dopis, vijećnici će biti obaviješteni
3. Rebalans
-

Rebalans financijskog plana za 2019. godinu jednoglasno je usvojen
4. Razno na prijedlog vijećnika

- Općina će poslati dopis ŽUC-u u vezi stanja ceste prema Zaklopatici pri čemu će isto biti
dokumentirano slikama.
Predsjednik Turističkog Vijeća TZO Lastovo
Leo Katić v.r.

