
ZAPISNIK 

sa 13. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo održane dana 28. 

svibnja 2020. godine u uredu načelnika Općine Lastovo sa početkom u 8:00 sati. 

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

Lucijana Barbić, Ivana Marčeta Frlan. 

Odsutni vijećnici: Željko Kurta, Meri Glumac. 

Ostali nazočni: Bruna Rizvanović. 

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

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

može pravovaljano odlučivati, pa je predložio slijedeći  

DNEVNI RED 

1. Zapisnik sa 12. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo 

2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 12. sjednice TV 

3. Analiza dosadašnjeg turističkog prometa i predviđanje sezone 2020. 

4. Manifestacije TZ-a i potpore manifestacijama u ljetnoj sezoni 2020. 

5. Zapošljavanje turističkog informatora 

6. Promotivni video 

7. 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 12. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE 

LASTOVO 

Predsjednik Leo Katić upitao je članove imaju li primjedbe ili dopunu na Zapisnik sa 12. 

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 12. SJEDNICE 

TURISTIČKOG VIJEĆA 

Bruna je upitala je li stigao odgovor na upit NPKLM vodovodu u vezi otpadnih voda iz 

Pjevora. Predsjednik je rekao da, nažalost, nema nikakvog odgovora.  

Što se tiče posjete ŽUC-a koji upravljaju i sa nekim lokalnim cestama, situacija je 

kompleksna. Kada se radio nasip uz cestu prema Zaklopatici prije nekoliko godina, došlo je 

do prijave Parka i tu su prestali radovi i nije se nastavio nasip. Bilo ga je potrebno dodatno 

urediti i pokazao se kao potreba te ceste. Tražio se zahtjev za daljnje proširenje te 

prometnice. Produžetak branika na ulazu u Zaklopaticu poviše Davjenice će se navodno 

raditi prije ljetne sezone. 

Troškovnik za struju i vodu na površini pokraj Komunalca nije napravljen, ali će se 

sigurno taj prostor urediti. Trenutno postoji problem sa HEP-om koji smatra da se radi o 

zasebnom korištenju električne energije. Lucijana je upitala, da li se problem može riješiti na 

način da se prokopa od Komunalca. Leo je rekao da prema HEP-u i NPKLM-u svako plaćanje 

naknade od pojedinaca postaje problem jer se gleda kao prodaja trećem. Općina smatra da 

je to komunalna naknada i da nije suhi vez kao u lučicama i gradovima, nego privremena 

komunalna površina za privremeno odlaganje. Ako se uspije dogovorit s njima, krenut će se 

vrlo brzo, a ako se ne uspije riješiti morat će se ići u priključke. 

Bruna je izvijestila kako je Statut dobio odobrenje i objavljen je u Službenom glasilu 

Općine Lastovo i na službenoj stranici TZO Lastovo te je prihvaćen broj od 19 članova 

Skupštine od prijašnjih 21. 

 

TOČKA 3. ANALIZA DOSADAŠNJEG TURISTIČKOG PROMETA I PREDVIĐANJE SEZONE 2020. 

 Bruna je iznijela statističke podatke iz eVisitora o dosadašnjem turističkom prometu 

koje pokazuju da je u prvih pet mjeseci ostvareno samo 602 komercijalna noćenja za razliku 

od prošle godine kada je ostvareno 2002. Samo u svibnju je ostvareno 21 noćenje, a prošle 

godine je to bilo 380.  

Udio turističke pristojbe u ukupnim prihodima TZO Lastovo iznosi čak 90%. Kako je 

Vlada RH donijela mjeru da se umanji obveza plaćanja turističke pristojbu za 50% i uzme li 

se u obzir da na kraju godine bude nepodmirenih dugovanja, treba prilagoditi aktivnosti i 

troškove jer će planirani prihodi biti umanjeni za više od 143.500,00 kn. 



Predsjednik je upitao je li ovaj iznos predviđanje za cijelu sezonu na što je Bruna rekla 

kako je ukupni planirani prihod od turističke pristojbe umanjila za 50%, međutim, ako hotel 

i kampovi koji plaćaju TP po ostvarenom noćenju ne budu imali noćenja ili ako budu radili 

manje od polovice svog kapaciteta i ako plovila budu spriječena dolaziti u naš akvatorij, taj 

iznos može biti i puno veći. 

Također je upozorila na problem naplate dugovanja od prethodne godine čiji ukupni 

dug iznosi više od 18.000,00 kn. Predsjednik je rekao kako smatra da se da je krajnje vrijeme 

za poduzimanje radnji da se dug naplati jer situacija s epidemijom nije utjecala da se ne plati 

dug od prošle godine. Bruna je rekla kako je upozorila više puta iznajmljivače o dugovanju i 

kada carina preuzme rješavanje tog problema dug će se povećati zbog naknada, kamata i sl. 

Predsjednik je rekao da očekuje da se uputi dokumentacija za naplatu tog dugovanja. Bruna 

je rekla da bi mogla još jednom upozoriti i da onda ide u prisilnu naplatu. Predsjednik je 

rekao kako može danas upozoriti zadnji put ali da se odmah ide u prisilnu naplatu te je 

stavio ovaj zaključak na glasovanje. Zaključak je jednoglasno izglasan. 

 

TOČKA 4. MANIFESTACIJE TZ-A I POTPORE MANIFESTACIJAMA U LJETNOJ SEZONI 2020. 

Bruna je rekla kako je u Financijskom planu 2020. za potporu manifestacijama bilo 

predviđeno 47.000,00 kn. Ovaj iznos je jednak očekivanom prihodu od Općine koja 

navedena sredstva mora koristiti za poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji, a prema 

dogovoru ih uplaćuje TZ-u upravo za potpore manifestacijama na temelju poziva. Umanjimo 

li ovaj iznos za 50% prema umanjenoj turističkoj pristojbi, ostaje 23.500,00 kn za potpore 

manifestacijama.  

Prema informaciji od dosadašnjih organizatora, festival LUZ je otkazan, Lastovo trail 

će se održati, Lastovo – otok glazbe će se održati u izmijenjenom obliku, radionica od udruge 

Dobre Dobričević će se održati, a simpozij će možda biti u virtualnom obliku. Smotra klapa 

još nije sigurna, vjerojatno će se odgoditi za rujan, a nastupi po crkvicama će se održati. Kino  

Mediteran planira projekcije sa posebnim mjerama za kina, a broj projekcija još nije utvrđen. 

Provin planira održavanje kušanja vina i to dva do tri puta ove sezone. Carski otok će 

najvjerojatnije održati manifestaciju Cara Augusta za koju će im biti potrebno maksimalno 

1.000,00 kuna, prema riječima predsjednice udruge. Ovo su udruge koje su se javile prošle 

godine, što ne isključuje mogućnost prijave drugih zainteresiranih dionika koji planiraju 

organizirati manifestacije. 



Predsjednik je upitao Eduarda da li je folklorno društvo u mogućnosti organizirati 

svoje nastupe u sklopu Kulturnog ljeta. Edi je rekao kako je folklor do sada nastupao, ali ne 

samoinicijativno nego uklapanjem u postojeći program. Najviše se radilo s Parkom bez 

korištenja sredstava od TZ-a. Park bi platio nastup kao i ostalim izvođačima. A nije baš 

razmišljao o samostalnim nastupima folklora. 

Bruna je upitala da li se slažu s budžetom koji je umanjen za 50%. 

Predsjednik je rekao da je potrebno raspisati javni poziv, a smatra kako bi se iznos 

trebao povećati. Upitao je što ako prihod u rujnu bude veći od planiranog, na što je Bruna 

odgovorila da je to nemoguće jer se ovdje radi o umanjenju od 50% koje samo može biti još 

veće iz razloga koje je navela u prethodnoj točki. I kako u svakom slučaju TZ predfinancira 

ovaj iznos, a na kraju godine Općina uplati sredstva na račun TZ-a. 

Ivana je predložila da se poziv raspiše u rujnu kada se bude znalo koliki su prihodi. 

Edi je rekao kako misli da ni jedna manifestacija ne ovisi o ovim sredstvima, na što se Adela 

nadovezala kako smotra klapa ipak ovisi, ali da su se prijavili na nekoliko natječaja od kojih 

još nemaju odgovore. 

Predsjednik je rekao da bi trebao ići javni poziv i da će se stavit na glasovanje hoće li 

to biti raspisano u rujnu i slažu li se vijećnici sa iznosom. 

Bruna je napomenula kako se zadnji put odredila radna skupina za određivanje 

uvjeta natječaja koju čine Bruna Đ. i Bruna R. te je upitala Ivanu da li je zainteresirana 

prisustvovati obzirom da nije bila prisutna na posljednjoj sjednici. Adela je podsjetila kako 

smo se dogovorili zadnji put da u radnoj skupini ne bude nitko tko je u sukobu interesa. Ivana 

je rekla da ukoliko se projekt udruge Dobre Dobričević održi virtualno, neće trebati ova 

sredstva, i tada ona nije u sukobu interesa, ali da taj podatak još ne zna. Ako se kroz ovaj 

tjedan odluči da će se održati Anatomija, ona se slaže da ne bude u radnoj skupini. Bruna je 

rekla kako smatra da je potrebno početi slagati uvjete što prije zbog rokova, pa čim Ivana 

bude znala situaciju može se naknadno priključiti. 

Predsjednik je zaključio da se raspiše natječaj što prije i da radna skupina odredi 

uvjete. 

Bruna je prešla na dio koji se tiče manifestacija koje organizira TZ za što je bio 

predviđen iznos 37.000,00 kn (kulturne 8, sportske 2, ekološke 1 i novi proizvod 1). Ekološke 

manifestacije su otkazane jer su se trebale održati za vrijeme epidemije. Predložila je da se 

jedna ribarska spoji s folklornom večeri, a jedna s večeri iseljenicima koja u slučaju da ne 



dođu iseljenici iz Australije može biti samo ribarska. Rekla je i kako novi proizvod – Večer 

Lastovskog poklada – može biti napravljen s manjim sredstvima ali da se boji da će izgubiti na 

kvaliteti.  

Edi se složio da se mogu spojiti dvije večeri i time uštedjeti nešto. A za ostalo, će se 

odlučivati u hodu. 

Predsjednik se također složio sa spajanjem folklorne večeri s ribarskom i 

otkazivanjem večeri iseljenika. Također smatra da sve drugo treba realizirat uključujući i 

večer Lastovskog poklada koja treba biti na visini kako je i prvotno bilo planirano, jer je to 

novi proizvod. 

Ostali vijećnici su se složili, točka 4 je stavljena na glasovanje i jednoglasno usvojena. 

 

TOČKA 5. ZAPOŠLJAVANJE TURISTIČKOG INFORMATORA 

Bruna je podsjetila kako je prošle godine mjesečni rashod za turističku informatoricu 

iznosio 4.460,40 kn. Cijena sata je bila 27 kuna, a informatorica je radila tjedno 30 sati (6 

dana po 5 sati). Informatorica je radila oko 2 i po mjeseca. 

U 2020. godini je za turističkog informatora planirano 12.700,00 kuna. Predložila je 

da cijena sata bude 26 kuna, a satnica se može odrediti kako se dogovorimo. Neke od opcija 

su: 

1. početak rada 1.6. do kraja kolovoza, 35 sati tjedno za što bi ukupni trošak bio 

13.652,60 kn 

2. početak rada 1.6. do kraja kolovoza, 30 sati tjedno, ukupni trošak 11.658,40 kn 

3. početak rada 15.6. do kraja kolovoza s mogućnošću produljenja do 15.9., 30 sati 

tjedno, ukupni trošak do kraja kolovoza je 10.277,80 kn, a s produženjem do 15. 

rujna je 12.578,80 kn 

Također je navela kako je ured TZ-a radio od 8 do 19 sati radnim danom, a vikendom kraće 

jer se radilo jednokratno i upitala da li se slažu da takvo radno vrijeme ostane i ove godine. 

 Milka je upitala je li potrebno ove godine obzirom na situaciju zapošljavati tako rano i 

predložila opciju da informatorica bude zaposlena od 1.7. 

 Predsjednik je rekao da bi turistički ured trebao raditi i da treba zaposliti informatora. 

Lucijana se složila i rekla da je bitno da se gostima bude na usluzi i u lipnju, bez obzira što ih 

neće biti puno. 



 Predsjednik je predložio da se informator zaposli od 15.6. do 15.9. i stavio prijedlog  

3. na glasovanje. Prijedlog je usvojen. 

 Vijećnici su se složili da radno vrijeme ostaje kao i prošle godine. 

 Eduard je upitao koja je situacija s Palacom, hoće li bit otvoren i na koji način će to 

biti uređeno. Predsjednik je odgovorio da će u srijedu biti raspisan javni poziv i da će se 

nakon toga znati tko je zainteresiran i na koji način će raditi Knežev dvor te ćemo o 

rezultatima biti obaviješteni.  

 Adela je postavila pitanje o mogućnosti zapošljavanja informatora na više sati u 

sklopu čega bi bio pokriven i Knežev dvor. Leo se složio ukoliko se na javni poziv nitko ne 

javi da se postupi kako je Adela predložila. Također, smatra da mora biti utvrđena satnica 

kada je Palac otvoren. 

  

TOČKA 6. PROMOTIVNI VIDEO 

Bruna je rekla kako je ponuda od Ante Gugića (Filmofil) najprihvatljivija jer je 

provjeren njegov rad. Rekla je kako je u Financijskom planu bilo planirano 30.000,00 kn za 

video, a 10.000,00 kn za fotografije. Gugić je dostavio ponudu od 23.000,00 kn + PDV, što 

ukupno iznosi 28.750,00 kn. Ponuda uključuje promotivni video u trajanju do 5 minuta, 

postprodukciju i gratis 100-200 fotografija. 

Objasnila kako je važno u ovom trenutku ulagati u promociju i upitala da li se vijećnici 

slažu s ponudom. 

Predsjednik se složio da nam to treba i stavio točku 6 na glasovanje. Točka je 

jednoglasno usvojena. 

 

TOČKA 7. RAZNO NA PRIJEDLOG VIJEĆNIKA 

 Bruna je iskoristila priliku da prije vijećnika upita ima li novosti vezanih za vozni red 

autobusa koji ne prati većinu dolazaka trajekta/katamarana, a vikendom uopće ne vozi. 

Predsjednik je rekao da su uputili dopis jučer, ali nisu dobili odgovor. Dotakao se prijedloga 

promjene plovidbenog reda za vezu s Dubrovnikom i uskoro će Nona Ana početi voziti 

ponedjeljkom i petkom umjesto utorkom i četvrtkom. 

 Lucijana je upitala što je sa svakodnevnom linijom za Dubrovnik koja se najavljuje, 

predsjednik je odgovorio da se za to upita gđa Anita Jančić. Radi se o proceduri koja uključuje 

uređenje obale za prihvat tog katamarana koji bi trebao ostat preko noći na Lastovu. Rekao 



je kako je subvencija bila dobivena za povezivanje otoka s kopnom iako se do sada 

povezivalo kopno s otokom. 

  Bruna je pokazala primjedbe od iznajmljivača. Jedna je vezana za građevinske radove 

i nered koji je pri tome nastao na javnoj površini u Lučici. Predsjednik je rekao kako se tu 

radi o nezakonitoj izgradnji građevine i kako je Općina upoznata s ovim problemom već 8 

mjeseci. U postupku je rješavanje toga, vlasnica ima veliki problem i izvršena je uzurpacija 

javne površine, zabetonirane su stepenice, a izvođač je nestao. Ukoliko se to ne dovede u 

prvobitno stanje, Općina će to napraviti i zatražiti prisilnu naplatu od vlasnice. Čini se sve da 

se to riješi prije sezone. 

Druga primjedba je vezana za zaraslu šetnicu prema Koritima. Milka je upitala tko je 

odgovoran za rješenje ovog problema. Predsjednik je rekao da zajedničkom suradnjom svih 

institucija ne bi došlo do ovog problema. Bruna Đ. je rekla da je Park odgovoran za 

prohodnost šumskih staza, a ne puteva. Edi je upitao hoće li netko to pokositi. Leo je rekao 

kako je Općina upoznata sa stanjem u prostoru. 

Treća primjedba se odnosi na situaciju u Jurjevoj Luci koja je puna slomljenih grana, 

borova i otpada koji je nanesen djelovanjem vjetra i mora. Predsjednik je rekao kako je 

Jurjeva u vlasništvu RH i kako je država nadležna za njezino uređenje.  

Lucijana je upitala zašto se ne ide čistit Jurjeva Luka na radnim akcijama, nego 

Zaklopatica koju je Komunalac već očistio. Milka je rekla kako smatra da Zaklopaticu nije 

potrebno sada čistiti nego kada se maknu barke i upitala je li to posljednji put da se 

Zaklopatica čisti. Bruna je rekla kako je planirana akcija u Zaklopatici za ovaj vikend i kako se 

nakon toga više neće čistiti. Lani se Zaklopatica očistila iako nema plažu i to od kraja do vrha i 

skupilo se smeće od kojeg je većina bila ljudima oko kuće. Tako će se napravit i ove godine i 

neće se čekati 1.7. niti će se organizirati akcija više puta. Milka je napomenula kako je na 

Pasaduru bio kamion na što je Bruna rekla kako je taj kamion donio privatnik besplatno i 

svojom voljom, a da takvih privatnika ima i u Zaklopatici ukoliko imaju volje to napraviti. 

Adela se složila kako čišćenje nakon barke treba napraviti onaj čija je barka. Predsjednik je 

rekao da je i on uočio da je stanje u Zaklopatici bolje nego prošle godine i kako je možda 

prerano da se Zaklopatica sada čisti i da u svakom slučaju pohvaljuje akciju, ali da bi se 

trebala odgoditi za desetak dana. Bruna je upitala što misli da bi se moglo promijeniti u tih 

deset dana. Leo je rekao da će se osloboditi prostor na kojem se nalazi još nekoliko plovila. 



Bruna se ne slaže da se podržava nemarnost onih koji tu drže plovila na način da se nakon 

njih čisti.  

Milka je upitala ima li promjena u vezi Korita. Leo je rekao kako se ništa nije 

promijenilo. Bruna Đ. je podsjetila Milku da bi se trebala obratiti ravnatelju Parka na što je 

Milka rekla da je to već napravila i da joj je rekao da je to stvar načelnika i prostornog plana 

gdje je načelnik mogao napraviti puno toga, ali nije. Predsjednik je rekao da prostorni plan 

prošao proceduru u kojoj su 27 Ministarstava i 11 Državnih agencija. U tom postupku 

prijedloga prostornog plana, s pozicije Parka tj. Ministarstva zaštite okoliša, Agencije i Zavoda 

za prostorno uređenje koje je prikupljalo očitovanja nadležnih institucija, Zaštita okoliša s 

pozicije Parka bila je protiv prijedloga. Da to nije bilo tako, onda bi se Borova i mikrolokacija 

u Koritima oplemenile. Ako se donese dokument prostornog plana protivno očitovanju 

državnih institucija, taj plan nije važeći. Vjeruje da će stići pijesak ili šljunak u Korita, a pitanje 

je samo kaznene prijave. Smatra da je problem Zaklopatice što nema plaže zbog sidrišta i 

operativne obale pa se ljudi nemaju gdje kupat, a Park ne prepoznaje taj problem. 

Milka je pokazala sliku Bruni Đ. na kojoj je prikazano zagađivanje javne površine 

bojama i otpadom koji je nastao nakon pranja plovila i upitala je je li to dozvoljeno u Parku 

prirode. Rekla je da je to pokazala i ravnatelju Parka, ali da odgovora nije bio. 

Ivana je rekla kako Turistička zajednica treba imati svoje dostojanstvo i da se svako 

treba brinuti o svome smeću jer nismo smetlari. Pohvaljuje akcije čišćenja u koje god to 

vrijeme bilo pa makar pojedinci ne mogu sudjelovat. Rekla je kako u gornjem dijelu 

Zaklopatice stoji izvrnut kontejner iz razloga koji je poznat i opravdan je, ali je upitno koliko 

dugo mora bit u takvoj poziciji. Lucijana je rekla kako je kontejner izvrnut jer je potrebno 

zamijenit neki dio pa dok se to ne napravi da se ne baca smeće unutra i da je djelatniku tri 

puta rečeno da se to zamijeni. Leo je naredio da se navedeni kontejner odmah odnese 

ispred Komunalca i tamo se popravi. 

Kako nitko nije imao drugih prijedloga predsjednik Turističkog vijeća, Leo Katić, je zaključio 

sjednicu. 

Sjednica je završena u 9:15 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: 25/20  
Lastovo, 28. svibnja 2020. godine 

 

Na 13. sjednici Turističkog Vijeća Turističke zajednice općine Lastovo, održanoj 28. svibnja 

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

1. Zapisnik sa 12. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo 

- usvaja se zapisnik sa 12. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo. 

2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 12. sjednice TV 

- NPKLM vodovod nije odgovorio na dopis u vezi otpadnih voda s Pjevora koji je poslala 

Općina 

- nije se dobio troškovnik struje i vode na površini ispred Komunalca, ali se uređuje 

dokumentacija i u tijeku su dogovori s HEP-om da se pronađe najbolje rješenje 

3. Analiza dosadašnjeg turističkog prometa i predviđanje sezone 2020. 

- posljednji put upozoriti iznajmljivače o dugovanju iz 2019. i pokrenuti postupak prisilne 

naplate 

4. Manifestacije TZ-a i potpore manifestacijama u ljetnoj sezoni 2020. 

- određen budžet za potporu manifestacijama u iznosu od 23.500,00 kn 

- pokrenuti raspisivanje javnog poziva za organizatore 

- otkazivanje manifestacije „Večer lastovskih iseljenika“ te spajanje ribarske večeri sa 

folklornom večeri 

5. Zapošljavanje turističkog informatora 

- pokrenuti postupak za zapošljavanje turističkog informatora koji će raditi od 15.6. do 

kraja kolovoza, s mogućnošću produljenja 

 

mailto:info@tz-lastovo.hr
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6. Promotivni video 

- prihvaćena ponuda od tvrtke Filmofil (Ante Gugić) za promotivni video i fotografije 

7. Razno na prijedlog vijećnika 

- Općina je u postupku rješavanja problema u Lučici nastalog zbog građevinskih radova 

- Komunalac će ukloniti kontejner i popraviti ga 

  

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 4, od 7. svibnja 2020. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 13. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 1-XIII/20 

 

Zapisnik sa 12. 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 4, od 7. svibnja 2020. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 13. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 2-XIII/20 

 

Jednoglasno se prihvaća prijedlog o pokretanju postupka prisilne naplate duga iznajmljivača 

od boravišne pristojbe iz 2019.  

 

 

 

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 4, od 7. svibnja 2020. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 13. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 3-XIII/20 

 

Jednoglasno se prihvaća prijedlog da se raspiše Javni poziv za organizaciju manifestacija sa 

ukupnim budžetom od 23.500,00 kn. 

 

 

 

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 4, od 7. svibnja 2020. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 13. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 4-XIII/20 

 

Potreba za zapošljavanjem turističkog informatora u Turističkoj zajednici Općine Lastovo na 

razdoblje od 15.6. do 15.9. 2020. godine 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 4, od 7. svibnja 2020. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine 

Lastovo na svojoj 13. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU br. 5-XIII/20 

 

Ponuda tvrtke Filmofil za snimanje promotivnog videa Turističke zajednice Općine Lastovo te 

promotivnih fotografija jednoglasno je prihvaćena. 

 

 

 

Predsjednik 

 

Leo Katić 

 

 

 

 

 

 

 


