
ZAPISNIK 

sa 12. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo održane dana 9. 

ožujka 2020. godine u uredu načelnika Općine Lastovo sa početkom u 17:00 sati. 

Nazočni vijećnici: Leo Katić, Adela Šarić Nikolić, Milka Mihoč, Bruna Đuković, Eduard Bačko. 

Odsutni vijećnici: Lucijana Barbić, 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 11. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo 

2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 11. sjednice TV 

3. Izvješće o ostvarenju programa i financijskog plana za 2019. godinu 

4. Izvješće o radu direktorice i TU TZOL za 2019. godinu 

5. Izvješće Nadzornog odbora 

6. Prijedlog Izvješća o radu TV za 2019. godinu 

7. Izvještaj o popisu dugotrajne imovine za 2019. godinu 

8. Prijedlog Statuta 

9. Raspisivanje izbora za Skupštinu 

10. Edukacije za iznajmljivače 

11. Model natječaja za potporu manifestacija i oglašavanje 

12. Pristigle ponude za knjigovodstvo i Hot Spot 

13. 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 11. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE 

LASTOVO 

Predsjednik Leo Katić upitao je članove imaju li primjedbe ili dopunu na Zapisnik sa 11. 

sjednice TV koji su prethodno dobili putem maila. 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 11. SJEDNICE 

TURISTIČKOG VIJEĆA 

Bruna je upitala ima li novosti u vezi upita NPKLM vodovodu u vezi otpadnih voda iz 

Pjevora. Predsjednik je rekao da nije dobio odgovor u vezi toga, a naglasio je kako 

posljednjih nekoliko dana ima problema oko kanalizacije ispod zgrada na Pjevoru gdje su se 

oni proglasili nenadležnima, a za dio prema Lučici će NPKLM vodovod snimiti stanje i nema 

konkretnog odgovora. 

Što se tiče situacije sa cijevima u Zaklopatici, nakon saniranja nisu vratili u prvobitno 

stanje (čišćenje itd.) pa ukoliko to ne naprave, morat ćemo sami. Tražena je ponovna 

sanacija tog dijela. 

A što se tiče dopisa ŽUC-u zbog stanja ceste prema Zaklopatici, on je upućen, nikakav 

odgovor nije dobiven. 

Milka je upitala što je s radovima na javnoj površini i odluke o komunalnom redu, a 

Bruna je ukratko obrazložila dopis pročelnice JUO koji je prethodno proslijedila vijećnicima u 

nastavku: 

 



Predsjednik je rekao da je vijeće jednoglasno odbilo prijedlog, ali na sljedećoj sjednici 

će se donijeti odluka po kojoj će restrikcije biti strože i po kojoj će komunalni redar moći 

postupati. 

Milka je upitala ima li novosti u vezi prostora za odlaganje barki na što je Predsjednik 

rekao da Općina trenutno obavlja akciju čišćenja javnih površina od starih i dotrajalih vozila, 

a to obuhvaća sve što je na vidljivo mjesto (čak i dvor koji je u privatnom vlasništvu). Vezano 

za prostor kraj Komunalca, potrebno je urediti njegovu organizaciju i održavanje i najveći 

problem je priključak vode i struje te vozilo koje može dovlačit/odvlačit barke itd. U svakom 

slučaju, komunalni redar će provodit odluku o komunalnom redu u vezi ograničenja broja 

dana koliko plovilo može biti na suhom vezu. Predsjednik se obvezao da će dati troškovnik 

struje i vode na površini ispred Komunalca da se zna okvirno o kojem se iznosu radi. 

Nitko od ostalih vijećnika nije imao ništa za dodati, točka 2. je zaključena. 

TOČKA 3. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU 

 Predsjednik je dao riječ direktorici koja je rekla kako po isteku godine TZ ima obavezu 

izvijestiti o ukupno ostvarenom prometu na svom području. Tako je iznijela podatke o 

ostvarenim noćenjima (69.650 što je za 8,6% više noćenja nego prethodne godine) i 

dolascima (9.900 dolazaka što je za, odnosno 11,8% više) koji su navedeni i u Izviješću o 

ostvarenju programa i financijskog plana za 2019. godinu. Zaključni financijski izvještaj je 

izmijenjen od financijskog izvještaja iznijetog na 11. sjednici, na kojoj je donesen rebalans, 

samo u stavkama koje se odnose na plaćanje boravišne pristojbe općini i to od planiranih 

60.000,00 se platilo ukupno 55.427,07, zatim iznos za plaćanje potrošnog materijala za 

potrebe Adventa (311,92 kn), naknadu FINA-e (52,00 kn) i kupio se stalak za zid televizije 

(promocija) u iznosu od 279,90 kn za što je dostavljen izvod od 11.12. do 31.12.2020. 

Financijski izvještaj je prikazan u tablici u dokumentu i u njemu su prikazani planirani 

troškovi, rebalans, ostvareni troškovi, indeks ostvarenog/planiranog i ukupni udio u 

prihodima, odnosno rashodima. 

 Predsjednik je upitao imaju li prisutni vijećnici pitanja ili dopuna, nitko se nije javio i stavio 

je Točku 3. na glasovanje i jednoglasno je prihvaćena. 

TOČKA 4. IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORICE I TU TZOL ZA 2019. GODINU 



Bruna je rekla da je ovaj dokument prethodno poslan na mailove vijećnicima i upitala 

ih imaju li što za nadodati.  

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

nije imao pitanja. Točka je stavljena na glasovanje i jednoglasno je usvojena. 

TOČKA 5. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA 

Predsjednik je upitao zašto se još uvijek radi izvješće o Nadzornom odboru kada više 

ne postoji. Bruna je rekla kako su morali izvršiti reviziju za prošlu godinu, a nadzor nad 

poslovanjem u 2020. godini će odsada vršiti Skupština TZOL. Bruna je podsjetila da su i ovaj 

dokument vijećnici dobili prethodno na mail pa ih je pozvala da pitaju ako nešto nije bilo 

jasno. 

Nitko nije imao pitanja, Predsjednik je stavio Točku 5. na glasovanje i jednoglasno je 

usvojena. 

TOČKA 6. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O RADU TV ZA 2019. GODINU 

I ovaj dokument je prethodno dostavljen vijećnicima. Bruna je objasnila kako Izvješće 

Turističko vijeće dostavlja Skupštini i ako treba nešto nadodati neka vijećnici predlože. 

Vijećnici su se složili sa sadržajem Izvješća.  

Predsjednik je stavio Točku 6. na glasovanje i jednoglasno je usvojena. 

 

TOČKA 7. IZVJEŠTAJ O POPISU DUGOTRAJNE IMOVINE ZA 2019. GODINU 

 Bruna je rekla kako se popis imovine treba radit svaku godinu i kako je po uzoru na 

druge turističke zajednice napravila popis dugotrajne imovine i obveza za 2019. godinu u 

kojem ima stavki koje se ne odnose na dugotrajnu imovinu, ali da su tako svi radili i nije na 

odmet znati stanje i takvih stavki. 

Predsjednik je stavio Točku 7. na glasovanje i jednoglasno je usvojena. 

 

TOČKA 8. PRIJEDLOG STATUTA 

Bruna je pokazala prijedlog Statuta kojeg su vijećnici prethodno dobili na mail i 

objasnila kako je predložak poslan iz Ministarstva turizma, Ureda državnog tajnika. Pozvala ih 

je da obrate pažnju na broj članova Skupštine koji je do sada bio 21 jer svaka TZ ima drugačiji 

broj (Vela Luka 23, Blato 19, Smokvica 17 itd.). Također je rekla kako je dobila savjet od 



kolega da članova Skupštine bude barem duplo više od članova Vijeća i predložila da to bude 

ili broj 19 (zbog lakšeg okupljanja kvoruma) ili da ostane 21. Prema pojedinim kategorijama 

zastupljenost članova se određuje na temelju plaćene turističke članarine iz prethodne 

godine i 25% boravišne pristojbe i to će varirat od saziva do saziva ovisno o plaćenim 

obvezama. Prema Zakonu, predstavnika pojedine kategorije ne smije biti više od 40% 

ukupnog broja članova. Bitno je odrediti ukupni broj članova Skupštine.  

Adela je rekla kako misli da bi bilo dobro voditi se savjetom da članova Skupštine 

bude barem duplo više od vijećnika, dakle 19. Upitala je da li onda članovi Skupštine biraju 

sami sebe ili to ide po učešću na što joj je Bruna odgovorila da se članstvo određuje po 

učešću, ali da se može dogoditi da neki član koji je dobio mjesto u Skupštini isto odbije zbog 

obaveza ili nezainteresiranošću pa to mjesto zauzima sljedeći na ljestvici. 

Predsjednik je upitao ima li još nešto sporno u Statutu i koje su se stvari promijenile. 

Bruna je navela članke koji su izmijenjeni i u Zakonu.  

Predsjednik je zaključio da se dostavi prijedlog Statuta sa 19 članova Skupštine i 

tražimo suglasnost za takvu verziju. 

 Točka 8. je stavljena na glasovanje i jednoglasno je usvojena. 

 

TOČKA 9. RASPISIVANJE IZBORA ZA SKUPŠTINU 

Bruna je rekla kako se zbog izmjena Zakona (ZTZPHT) ove godine more raspustiti 

sadašnja Skupština i sazvati nova. Prema Statutu Vijeće mora donijeti najkasnije 60 dana 

prije isteka mandata Skupštine TZOL Odluku Turističkog Vijeća o raspisivanju izbora za 

Skupštinu Turističke zajednice općine Lastovo – prijedlog. 

Predložila je izgled Odluke:  

Sukladno odredbama Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (objavljenog u 

Službenom glasniku Općine Lastovo, broj 5, od 26. svibnja 2010. godine) kojim se 

člankom 23. nalaže da Turističko vijeće raspisuje Izbore za Skupštinu Zajednice 

najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice, Turističko vijeće 

Turističke zajednice općine Lastovo na svojoj 12. sjednici održanoj dana 9. ožujka 

2020. donosi  

Odluku o raspisivanju izbora za Skupštinu turističke zajednice općine Lastovo  

Predsjednik je stavio na glasovanje prijedlog Odluke i jednoglasno je usvojena. 

 



TOČKA 10. EDUKACIJE ZA IZNAJMLJIVAČE 

Bruna je predložila dvije edukacije u okviru sredstava određenih Programom rada i 

financijskim planom za 2020. godinu. Jedna je edukacija za iznajmljivače koju provodi 

Interligo – savjetovalište za male iznajmljivače. Napomenula kako već imamo iskustva s 

navedenim savjetovalištem od prethodne godine, s tim da bi ovaj put tema edukacije bila 

„Vođenje apartmana i kuća za odmor“ koja obuhvaća propise i zakone te administraciju 

obiteljskog smještaja po cijeni od 5.500,00 kn neto, što bi ukupno iznosilo 6.875,00 bruto. 

Predsjednik je rekao da je svaka edukacija vrijedna s čime su se ostali vijećnici složili. 

Druga edukacija koja je predložena je tečaj talijanskog i engleskog jezika za 

iznajmljivače. Bruna je provela upitnik prema mail listi iznajmljivača i pružatelja turističkih 

usluga kako bi ispitala zainteresiranost istih za navedenim tečajem. Zaprimila je 17 upitnika 

prema kojima je razvidna zainteresiranost upravo za ova dva jezika, prvenstveno za 

talijanskim. Razgovarala je sa školskim profesoricama koje bi u tom slučaju mogle držati tečaj 

prema ugovoru o djelu. Profesorica engleskog trenutno nije zainteresirana zbog privatnih 

obveza, dok je profesorica talijanskog voljna držati tečaj. Za potrebe tečaja engleskog jezika 

ispituje se mogućnost izvornog govornika kao predavača, za što treba ispitati da li bi to bilo 

pravno u redu. 

Što se tiče troškova takvog tečaja izračunate su dvije opcije: 

- održavanje tečaja oba jezika tijekom 6 tjedana po jedan put tjedno svaki, ukupno 6 

sati talijanskog i 6 sati engleskog jezika prema ugovorima o djelu po ukupnoj bruto 

cijeni od 3.900,00 kn što bi premašilo budžet određen za edukacije za 775 kuna, 

- održavanje tečaja jednog jezika (talijanskog, zbog veće zainteresiranosti i stručnijeg 

predavača) 2 puta tjedno tijekom 4 tjedna (ukupno 8 sati, minimalno) što bi iznosilo 

2.600,00 kn bruto što u okviru određenih financijskih sredstava daje mogućnost 

održavanja još kojeg sata više. 

Milka smatra da bi bilo dobro imati tečaj oba jezika. Predsjednik je predložio da se 

usklade termini koji odgovaraju predavaču i da se i on slaže da budu oba jezika. Bruna je 

rekla kako je ravnateljica OŠ dozvolila da se tečaj održi u školi u razredu.  

Adela misli da bi 6 sati bilo malo za održati tečaj jednog jezika i da bi bilo bolje dva puta 

tjedno. Bruna je rekla kako se tu radi o punim satima (ne o školskim) i ukoliko predavač vidi 

da su polaznici koncentrirani nakon tog vremena, može produžiti sat što bi u konačnici moglo 

biti i na dva školska sata te kako su većina polaznika koji su ispunjavali upitnik bili 



zainteresirani za oba jezika što znači da bi 4 dana tjedno morali pohađati tečajeve ukoliko se 

odluče za oba jezika što smatra da je previše pogotovo ako izuzmemo dane od petka do 

nedjelje kojima se najčešće putuje. 

Adela predlaže da se onda odredi da prvih mjesec dana bude jedan jezik 2 puta tjedno, a 

drugih mjesec dana drugi kako se od sata do sata ne bi zaboravilo ono što se učilo na 

prethodnom satu. Bruna je rekla kako bi u tom slučaju premašili planirani budžet za 2.000,00 

kn, ali da bi svakako polaznici dobili materijale (domaći rad) pomoću kojih se mogu prisjetiti 

gradiva koje su obradili. Također misli da bi bilo dobro početi s oba jezika i po završetku 

vidjeti koliko ljudi je i dalje zainteresirano jer vjeruje da će tijekom tečaja neki i odustati. 

Prema ovogodišnjem iskustvu, sljedeću godinu možemo organizirati tečajeve pojedinačno 

ovisno o zainteresiranosti. 

Na tečaju bi se učile osnove konverzacije s gostima bez puno zadiranja u gramatiku osim 

osnovnih vremena. 

Predsjednik je predložio zaključak da se kontaktiraju predavači ukoliko su zainteresirani i 

da se organiziraju oba tečaja sa premašenim budžetom. Ako se ne uspije organizirati 

predavač engleskog jezika, u obzir dolazi druga opcija.  Vijećnici su jednoglasno prihvatili 

zaključak. 

  

TOČKA 11. MODEL NATJEČAJA ZA POTPORU MANIFESTACIJAMA I OGLAŠAVANJE 

 Bruna je napomenula vijećnicima kako su upoznati da u uredu TZ-a ima televizija koja 

je nabavljena za potrebe prikazivanja promotivnih videa i slika. Smatra kako bi trebalo 

odrediti duljinu trajanja pojedinog oglasa i učestalost prikazivanja. Predložila je da to ne 

bude duže od minute. Predsjednik je rekao da se slaže, da uvjete odredi direktorica i da 

trajanje prikazivanja bude jednako prema svima i da oglašavanje bude besplatno za svih. 

Vijećnici su podržali zaključak.  

 Prema članku 39. Statuta TZOL, Turističko vijeće može osnovati privremena radna 

tijela radi razmatranje određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim 

pitanjima iz svog djelokruga. Pozvala ih je da predlože članove za radnu skupinu koja bi 

sastavila uvjete natječaja za potporu manifestacijama koje su se po njenom mišljenju prošle 

godine dodijelile prema subjektivnom mišljenju članova vijeća. Takav natječaj sa detaljnim 

uvjetima i propisanom dokumentacijom bi bio bodovan prema elementima koje bi odredila 

radna skupina. Navela je primjer i kada se traži protuusluga od prijavitelja (kao što to radi 



JUPP) što bi iskoristila za manifestacije koje organizira TZ. Stoga traže od Vijećnika da odrede 

radnu skupinu koja će sastaviti natječaj prema prioritetima koje odrede. Naglasila je i kako bi 

trebalo isključiti iz odlučivanja članove koji su u sukobu interesa. Navela je i mogućnost da 

ukoliko bude potreba prijavitelj može prisustvovati na sjednici Vijeća i obrazložiti pojedina 

pitanja koja interesiraju Vijećnike. 

 Adela je napomenula kako je na službenim stranicama jednog davatelja potpora 

slučajno naletjela na podatke koji pokazuju da je Udruga veterana HRM-a Split dobila u 

kategoriji okoliša za ekološku akciju čišćenja podmorja Mljeta i Lastova 12.000,00 kn. Upitala 

je da li su prisutni upoznati s tim s obzirom da se TZ izdvaja velika sredstva za tu akciju. 

Predsjednik je rekao kada na dnevni red dođe pitanje odluke o prihvaćanju te ponude, neće 

je podržati jer ne vidi smisao. Adela je rekla da bi to možda trebalo regulirati natječajem kao 

i sa drugim prijaviteljima kojima TZ dodjeljuje sredstva jer njima se čak ne daje ni natječaj niti 

se ima sklopljen ugovor. I na taj način TZ nije „pokrivena“. Eduard je predložio da se, kada 

dođe ta točka dnevnog reda, odredi cifra koju možemo izdvojiti, a koja neće biti 27.000,00 

kn. Adela je rekla kako na kraju ne moraju biti smješteni ni u hotelu koji je skuplji od recimo 

hostela koji je povoljniji. 

Predsjednik je rekao da ovu temu ostavimo za vrijeme kada se bude odlučivalo i da se 

vratimo na zaključak Točke 11. Upitao je ima li zainteresiranih koji bi htjeli biti dio radne 

skupine na što su predložene Bruna Đuković i Bruna Rizvanović koje će složiti natječaj sa 

svim uvjetima što će biti na sljedećoj sjednici TV izglasano. 

Odluka o radnoj skupini, njenim članovima i okviru natječaja je jednoglasno 

usvojena. 

 

TOČKA 12. PRISTIGLE PONUDE ZA KNJIGOVODSTVO I HOT SPOT 

 Bruna je izvijestila da je gđa Neda Uzelac koja vodi knjigovodstveni servis Uzelac 

d.o.o. knjigovođa TZO Lastovo od 1998. godine, otkad je osnovana. Cijena za tri mjeseca je 

1.250,00 kn. Međutim, pristigla je ponuda od Čihoratić d.o.o. koja će u skoroj budućnosti 

otvoriti poslovnicu na Lastovu čija cijena za vođenje knjiga TZ-a je 625,00 kn mjesečno bruto. 

Na godišnjoj razini je to razlika od 2.500,00 kn. Bez obzira na razliku, smatra da je to dobro 

rješenje zbog lokacije servisa koja bi uvelike olakšala rad i dostavu računa te mogućnost 

savjetovanja oko pojedinih pitanja u vezi knjigovodstva. Predlaže da, ukoliko Vijeće prihvati 

ponudu, sklopimo ugovor na godinu dana i onda vidimo kakva će biti suradnja. 



 Predsjednik vijeća je stavio ponudu na glasanje i jednoglasno je usvojena ponuda od 

Čihoratić d.o.o. 

 Bruna je obavijestila o ponudi za Hot Spot koja je dostavljena na adresu TZO Lastovo. 

Upitala je koji je temelj da tu ponudu treba platiti TZ kada je projekt prijavljen od strane 

Općine Lastovo i na njemu nije bilo nikakvih partnera pa tako ni TZO Lastovo. S druge strane, 

kada je TZOL trebala nedavno prijaviti jedan važan projekt u kojem je trebala navesti 

dosadašnje iskustvo u projektima što bi pridonijelo broju bodova, nije imala ni jedan projekt 

u kojem je sudjelovala čak ni kao partner. A ovdje mora plaćati godišnje 5.000,00 kuna za 

projekt koji je Općina prijavila iako je neupitna njegova korisnost za turizam kao i korisnost 

mnogih drugih projekata i akcija koje provode drugi nositelji i partneri, a TZOL ne troši na 

njih financijska sredstva. Postavila je pitanje na temelju čega to TZ plaća. Predsjednik je 

potvrdio kako je Općina bila nositelj tog projekta. Također je najavio kako se ovaj Hot Spot 

skida i biti će uvedeno 6 pristupnih točaka. Odluka o tim poslovima je potpisana. Nakon što 

se ove točke skinu, ne zna se gdje će biti postavljene. Predviđa kako od sljedeće godine ove 

točke neće biti na sadašnjim pozicijama. 

 Bruna je rekla da ne vidi razlog da se ove točke uopće plaćaju ako se ove godine 

skidaju. Predsjednik je rekao da će se najvjerojatnije iskoristiti i premjestiti na drugu lokaciju 

i da će to plaćat Općina, a uključivat će struju za svaku tu točku i po korištenju T-com. 

  Bruna je navela i kako sadašnje pristupne točke imaju poteškoće, potrebno ih je 

resetirati barem jednom tjedno, a točka na Trgu Lastovskog poklada nije radila više od 

mjesec dana prije nego je popravljena. 

Bruna je upitala da li se odbija ova ponuda. Predsjednik smatra kako to netko mora 

platit jer će taj sustav biti negdje montiran na iste ove tri lokacije plus pojačanja i bit će to 

novi sustav. Zašto je to do sada plaćao TZ, nije upoznat. Postavlja se pitanje koliko je to 

potrebno s obzirom da većina ima vlastiti neograničeni Internet. Predsjednik je rekao kako za 

sljedeći put može donijeti papire koji se tiču ovoga. 

Adela smatra da bi trebalo reklamirat ponudu zbog poteškoća pri funkcioniranju koje 

su uočene prošle godine.  

Predsjednik je predložio da se ova ponuda odgodi za sljedeću sjednicu TV-a, a do tad 

će se provjerit obveza i ugovor ukoliko postoji. Vijećnici su prihvatili prijedlog. 

 

TOČKA 13. RAZNO NA PRIJEDLOG VIJEĆNIKA 



 Bruna je nagovijestila kako će se zbog promjena Zakona o turističkim zajednicama i 

promicanju hrvatskog turizma prihvaćanjem Statuta trebati napraviti izmjene u pravilnicima 

koje donosi Turističko vijeće (o ustrojstvu, o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, o 

radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih, o obračunu i isplati 

plaća, naknadi plaća i ostalim primanjima) kao i u onima koji su doneseni od strane 

Skupštine. 

 Najavila je kako je financijskim planom predviđena kupnja sadnica i nagrađivanje 

najljepše okućnice za što je potreban žiri. Predložila je Milku Mihoč kao jednu od članova i 

rekla da bi bilo najbolje da se zajednički odrede još dva člana koji nisu u sukobu interesa. 

 Obavijestila je o problemu paljenja kompjutera za što je potreban servis i rekla 

vijećnicima da razmisle o mogućnosti kupnje laptopa koji bi se koristio u ovakvoj situaciji, a 

bio bi potreban i za mnoge druge situacije koje zahtijevaju takvu mobilnost. Cijena 

prosječnog laptopa varira od 2.500,00 kn do 4.000,00 kn, a može ga koristiti i sezonac. Bruna 

Đ. je rekla da je u tom slučaju bolje kupiti novi kompjuter jer je onaj u uredu ionako star, a 

kad se servisira može biti za plan B i u službi sezonaca koji budu u uredu. 

 Trio Seraphim (izvođači klasične glazbe) koji je tražio pozivno pismo od TZOL u svrhu 

prijave na jedan natječaj za manifestacije dobio je sredstva i u sklopu Kulturnog ljeta će 

nastupati na Lastovu u srpnju. Obaveza TZ-a je omogućit im smještaj za jednu noć i troškove 

prijevoza iz Splita. 

 Bruna je rekla kako bi sljedeća sjednica trebala biti do Uskrsa i pozvala članove da 

komuniciraju putem whatsapp grupe kako bi lakše i brže skupili kvorum. 

 Bruna Đ. je obrazložila kako nakon odluke o lokacijama za postavljanje sidra, 

predloženo je novo mjesto u Lastovu (na trokutu kraj oglasne ploče gdje su palme i pogled 

na selo) umjesto dosadašnjeg u Skrivenoj Luci u kojoj neće doći do izražaja zbog specifičnosti 

uvale. Adela je upitala je li to javna površina. Predsjednik je rekao da će provjeriti i javiti, a 

Brunu Đ. je pozvao da uputi dopis Općini u vezi tog pitanja. 

 Milka je upitala Brunu Đ. da li potakne koji put ravnatelja Parka u vezi prijedloga oko 

uvale Korita. Bruna Đ. je odgovorila da je njegov stav koji je iznesen na sjednici Vijeća svima 

poznat. Bruna R. je rekla kako sve zapisnike TV-a šalje na adresu Parka tako da vjeruje da je i 

ravnatelj JUPP upoznat s prijedlogom gđe Milke, a s obzirom da se ništa nije promijenilo po 

tom pitanju smatra da Bruna Đ. ne može više od toga učiniti. Bruna Đ. je obećala da će 

ponovno prenijeti upit gđe Milke. 



 Milka je upitala postoji li mogućnost da se promijeni plovidbeni red katamarana 

Nona Ana i umjesto utorkom i četvrtkom, da isti plovi ponedjeljkom i petkom. Adela se u 

potpunosti složila sa tim prijedlogom i rekla kako ovakav red plovidbe nema nikakvog smisla. 

Predsjednik je rekao da se Općini pošalje dopis da državna brzobrodska linija Dubrovnik-

Lastovo broj 9807 umjesto utorkom i četvrtkom za Lastovo plovi ponedjeljkom i petkom. 

Kako nitko nije imao drugih prijedloga predsjednik Predsjednik Katić je zaključio sjednicu. 

Sjednica je završena u 18:30 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: 12/20  
Lastovo, 09. ožujka 2020. godine 

 

Na 12. sjednici Turističkog Vijeća Turističke zajednice općine Lastovo, održanoj 09. ožujka 

2020. godine, doneseni su sljedeći zaključci po točkama dnevnog reda:  

1. Zapisnik sa 11. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo 

- usvaja se zapisnik sa 11. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo. 

2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 10. sjednice TV 

- NPKLM vodovod i ŽUC nisu odgovorili na dopise koje je poslala Općina 

- Općinsko vijeće je jednoglasno odbilo prijedlog izmjene datuma za obavljanje vanjskih 

radova 

- dobit će se troškovnik struje i vode na površini ispred Komunalca  

3. Izvješće o ostvarenju programa i financijskog plana za 2019. godinu 

- Izvješće o ostvarenju programa i financijskog plana za 2019. godinu je jednoglasno 

usvojeno 

4. Izvješće o radu direktorice i TU TZOL za 2019. godinu 

- Izvješće o radu direktorice i TU TZOL za 2019. godinu je jednoglasno usvojeno 

5. Izvješće Nadzornog odbora 

- Izvješće Nadzornog odbora je jednoglasno usvojeno 

6. Prijedlog Izvješća o radu TV za 2019. godinu 

- Prijedlog Izvješća o radu TV za 2019. godinu je jednoglasno usvojen 

7. Izvještaj o popisu dugotrajne imovine za 2019. godinu 

- Izvještaj o popisu dugotrajne imovine za 2019. godinu je jednoglasno usvojen 

8. Prijedlog Statuta 

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


- zaključeno je da se broj članova Skupštine u Statutu smanji sa 21 na 19 članova 

- jednoglasno je usvojen prijedlog Statuta 

9. Raspisivanje izbora za Skupštinu 

- jednoglasno je usvojena Odluka Turističkog Vijeća o raspisivanju izbora za Skupštinu 

Turističke zajednice općine Lastovo 

10. Edukacije za iznajmljivače 

- ponuda u iznosu 5.500,00 kn neto (+PDV) za edukaciju iznajmljivača tvrtke Interligo je 

jednoglasno prihvaćena 

- jednoglasno je prihvaćena opcija organizacije tečaja dva strana jezika (engleski jezik i 

talijanski jezik) ukoliko predavači pristanu po ukupnom bruto iznosu od 3.900,00 kn. 

11. Model natječaja za potporu manifestacija i oglašavanje 

- o uvjetima i detaljima besplatnog oglašavanja na televiziji u uredu TZ-a odlučit će 

direktorica ureda 

- osnovana je radna skupina (Bruna Đuković i Bruna Rizvanović) koja će formirati natječaj 

(uvjeti, dokumentacija, bodovanje) za potpore manifestacijama 2020. godine koje 

dodjeljuje TZOL 

12. Pristigle ponude za knjigovodstvo i Hot Spot 

- prihvaćena ponuda od Čihoratić d.o.o. u mjesečnom iznosu od 625,00 kn 

- odluka o ponudi za Hot Spot održavanje u iznosu od 5.000,00 se odgađa za sljedeću 

sjednicu TV-a 

13. Razno na prijedlog vijećnika 

- poslati Općini Lastovo dopis u vezi izmjene plovidbenog reda državne brzobrodske linije 

broj 9807 iz Dubrovnika (umjesto utorkom i četvrtkom predložit ponedjeljak i petak). 

 

  

Predsjednik Turističkog Vijeća TZO Lastovo  

         Leo Katić v.r. 

 

 

 



Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 

52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine 

Lastovo, broj 5, od 26. svibnja 2010. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 12. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 1-XII/20 

 

Zapisnik sa 11. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Lastovo se jednoglasno 

prihvaća. 

 

 

Predsjednik 

 

Leo Katić 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 

52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine 

Lastovo, broj 5, od 26. svibnja 2010. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 12. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 2-XII/20 

 

Prijedlog Izvješća o ostvarenju programa i financijskog plana Turističke zajednice općine 

Lastovo za 2019. godinu jednoglasno se prihvaća. 

 

 

 

Predsjednik 

 

Leo Katić 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 

52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine 

Lastovo, broj 5, od 26. svibnja 2010. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 12. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 3-XII/20 

 

Izvješće o radu direktorice i turističkog ureda Turističke zajednice općine Lastovo za 2019. 

godinu jednoglasno se prihvaća. 

 

 

 

Predsjednik 

 

Leo Katić 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 

52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine 

Lastovo, broj 5, od 26. svibnja 2010. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 12. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 4-XII/20 

 

Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Lastovo o izvršenom nadzoru nad 

ukupnim poslovanjem u 2019. godini jednoglasno se prihvaća. 

 

 

 

Predsjednik 

 

Leo Katić 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 

52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine 

Lastovo, broj 5, od 26. svibnja 2010. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 12. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 5-XII/20 

 

Prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Lastovo za 2019. 

godinu jednoglasno se prihvaća. 

 

 

 

Predsjednik 

 

Leo Katić 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 

52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine 

Lastovo, broj 5, od 26. svibnja 2010. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 12. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 6-XII/20 

 

Izvješće o popisu dugotrajne imovine Turističke zajednice općine Lastovo za 2019. godinu 

jednoglasno se prihvaća. 

 

 

 

Predsjednik 

 

Leo Katić 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 

52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine 

Lastovo, broj 5, od 26. svibnja 2010. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 12. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 7-XII/20 

 

Prijedlog Statuta Turističke zajednice općine Lastovo jednoglasno se prihvaća. 

 

 

 

Predsjednik 

 

Leo Katić 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 

52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine 

Lastovo, broj 5, od 26. svibnja 2010. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 12. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 8-XII/20 

Raspisivanje izbora za Skupštinu turističke zajednice općine Lastovo jednoglasno je 

prihvaćeno. 

 

 

Predsjednik 

 

Leo Katić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 

52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine 

Lastovo, broj 5, od 26. svibnja 2010. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 12. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 9-XII/20 

 

Osniva se radna skupina sastavljena od članova Brune Đuković i Brune Rizvanović u svrhu 

formiranja natječaja za potpore manifestacijama u 2020. godini. 

 

 

 

Predsjednik 

 

Leo Katić 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 

52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine 

Lastovo, broj 5, od 26. svibnja 2010. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 12. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 10-XII/20 

 

Jednoglasno se prihvaća ponuda za edukaciju tvrtke Interligo – savjetovalište za male 

iznajmljivače. 

 

 

 

Predsjednik 

 

Leo Katić 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 

52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine 

Lastovo, broj 5, od 26. svibnja 2010. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 12. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 11-XII/20 

 

Jednoglasno se prihvaća prijedlog da se organizira tečaj engleskog i talijanskog jezika, svaki 

po 6 sati u razdoblju od 6 tjedana. 

 

 

 

Predsjednik 

 

Leo Katić 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 

52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine 

Lastovo, broj 5, od 26. svibnja 2010. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 12. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 12-XII/20 

 

Jednoglasno se prihvaća ponuda za knjigovodstvene usluge tvrtke Čihoratić d.o.o. 

 

 

 

Predsjednik 

 

Leo Katić 

 

 

 

 


