
Zapisnik sa 6. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo održane 30. ožujka 

2022. godine s početkom u 8:00 sati. 

Nazočni vijećnici: Anita Jančić Lešić, Milka Mihoč, Meri Glumac, Gojko Antica, Lucijana  Barbić, Eduard 

Bačko 

Odsutni vijećnici: Ivana Marčeta Frlan, Adela Šarić Nikolić, Željko Kurta 
 

Ostali nazočni: Bruna Rizvanović 
 

 
Anita Jančić Lešić, predsjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo, otvara sjednicu, 

pozdravlja nazočne te utvrđuje da je na sjednici nazočno šest vijećnika i da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati te predlaže sljedeći dnevni red: 

 

 
1. Zapisnik sa 5. sjednice TV Turističke zajednice Općine Lastovo 

2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 5. sjednice TV TZOL 

3. Prijedlog Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada TZOL za 2021. 

4. Prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća TZOL za 2021. 

5. Izvještaj o radu direktora TZOL za 2021. 

6. Pravilnik o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu TZOL 

7. Razno na prijedlog vijećnika 

 
RAD PO USVOJENOM DNEVNOM REDU 

TOČKA 1: Zapisnik sa 5. sjednice TV Turističke zajednice Općine Lastovo 

 
Predsjednica Anita Jančić Lešić upitala je članove imaju li primjedbe ili dopunu na zapisnik 5. 

sjednice TV TZOL. Kako nitko nije imao primjedbi, Predsjednica je zaključila 1. točku i stavila je na 

glasanje. 

Točka 1. usvojena je s jednoglasno. 
 

 
TOČKA 2: Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 5. sjednice TV TZOL 

 
Predsjednica je dala riječ direktorici. Bruna je iznijela kako hotspot i dalje ne funkcionira i 

upitala predsjednicu ima li novosti u vezi ovog pitanja na što je dobila odgovor da još uvijek nema. 

Bruna je rekla da je na posljednjoj sjednici bilo dogovoreno kako će se početkom godine pripremati 

javna tribina, ali zbog obaveza Općine i TZ-a nije se stigao napraviti prvi sastanak, ali je u pripremi. 

Upitala je predsjednicu razmatra li neki rok za navedeno okupljanje, a Predsjednica je rekla da bi bilo 

najbolje u tjednu prije Uskrsa i to početkom Velikog tjedna. O točnom terminu ćemo se dogovoriti na 

vrijeme. 

Bruna je rekla kako smo se na prošloj sjednici opet dotaknuli uređenja plaže u Koritima, ali da 

ništa posebno nije zaključeno. I da je jedan od zaključaka bio zajedničko oglašavanje s Parkom u 

materijalima u kojima je to moguće i ne zahtijevaju poseban standard ili se može udovoljit standardu 

drugoga, ali zbog obaveza nije stigla dogovoriti sastanak nego samo minimalno u vezi pojedinih 

informativnih ploča. 



Također je rekla da je bilo rečeno da će se napraviti popis divljih odlagališta. Predsjednica je 

istaknula kako postoji razlika u velikim divljim odlagalištima i onima na kojima se nalazi nekolicina 

odbačenih kućanskih aparata. Posao komunalnog redara je da primijeti da se takav otpad trenutno 

odbacio prije nego se nakupi. Rekla je kako je Općina dobila od države 600 tisuća kuna i planira uložiti 

još svojih 120 tisuća za sanaciju divljih odlagališta i već je iz Ministarstva napravljen prvi pregled tih 

divljih odlagališta za čije financiranje se mora ispuniti uvjet da se nalaze na isključivo državnom 

vlasništvu. Kandidirani su Spivnik, Strelište i Oblo brdo. Prilikom pregleda, Ministarstvo je najavilo da 

će to koštat više od odobrenih sredstava. Na natječaju se došlo do projektanta za čišćenje divljih 

odlagališta koji je bio na otoku prije tri tjedna nakon čega je poslao projekt kojeg još treba uskladit i 

prema njemu bi cijena za sanaciju bila minimalno 3,2 milijuna kuna za sva tri odlagališta. Sanacija 

divljih odlagališta se mora izvesti na način da se svo smeće ukloni i odveze sa otoka. Kada su legalna 

odlagališta u pitanju onda se smeće djelomično uklanja i zasipa neutralnim materijalom (zemljom i 

kamenjem), a u ovom slučaju bi to sve trebalo odvest. Oblo brdo je ogromno i dogovoreno je da se ove 

sanacije podijele u faze. Sljedeći tjedan će se opet naći na sastanku jer je u tijeku novi natječaj i tada 

bi se Spivnik mogao financirati sa ovogodišnjim sredstvima jer nije tolikog obujma. Zbog velikih količina 

smeća na divljim odlagalištima koji bi se inače trebao odvest dali su prijedlog da se baci na legalnom 

odlagalištvu – Soznju, što je nemoguće jer bi zatrpalo i napravilo još jedno brdo smeća. Što znači da 

ostaje odvoz što će znatno utjecati na cijenu sanacije. Drugi tjedan kad bude sastanak u Zagrebu 

probat će doć do nekog rješenja. Edi je upitao koja vrsta smeća se nalazi na Spivniku osim kamena i 

zemlje. Predsjednica je rekla kako na tom dijelu gdje je divlje odlagalište (Farma) ima metala, gomila 

smeća, koja je godinama bacana na to mjesto i isprve se ne vidi o kojoj se količini radi jer je na vrhu 

zaraslo u travu. Edi je predložio da ako se radi o mjestu koje se ne vidi a vrlo ga je teško detaljno očistit 

od smeća koje je tu preko 30 godina da se zaspe zemljom i na taj način uštedi na troškovima. Lucijana 

je rekla kako na ovim divljim odlagalištima ima puno stakla i željeza, pogotovo na Oblom brdu. Anita je 

rekla da smatra da se zasad ne diraju vojna odlagališta jer su skupa i obzirom da je to vojno potrebno 

je ispitati ima li vojnih sredstava koja se mogu upotrijebiti za njihovu sanaciju jer sada predstavlja 

opasnost, ali na žalost nema. I da će otpad koji se bude sakupljao trebat ručno odvajat. Vezano za Oblo 

brdo prioritet je očistit ceste koje su na nakupinama smeća. Lucijana je rekla kako se neće smjeti 

zasipati jer su u natječaju po kojemu su odobrena sredstva točno precizirani uvjeti i kako sanacija treba 

izgledat. Anita je rekla kako se ima na što potrošit ovaj iznos i bez da se takne bivše vojno odlagalište 

već da se kupi smeće koje je u zadnjih trideset godina tu došlo i napravit će se veliki posao kad se to 

ukloni ali će se trebat radit u fazama. Pretpostavlja da bi moglo doći do komplikacija i produženja posla 

jer se Oblo brdo i Spivnik (Farma) nalaze na ogromnoj čestici koju treba izmjerit, utvrdit stanje, snimit, 

i još puno drugih radnji koje su u konačnici skupe i zato će nastojat dogovorit da sanacije idu u fazama 

i kao takve kandidirat na buduće natječaje. Strelište bi trebalo posljednje sanirati jer je bilo predviđeno 

da će se iskoristit za zasipanje onoga što se očisti. Ukoliko sve bude po planu, luka Ubli bi se trebala 

početi raditi u rujnu ili siječnju i izvođačima će bit potreban prostor za držanje betona, blokova i drugog 

građevinskog materijala za što je Strelište idealno jer je prostrano i nije predaleko. Tako da bi se taj 

prostor mogao koristiti u tu svrhu, a izvođači bi se mogli iskoristit da ga malo urede. Milka je upitala 

gdje će brodovi pristajat za vrijeme građevinskih radova u luci Ubli, na što joj je Anita odgovorila da će 

biti na istom mjestu, ali će se neprestano trebat dogovarat agencijom za obalni promet pogotovo kad 

budu gradili onaj prvi dio.  

Bruna je upitala ima li smisla da se angažiraju planinari koji su htjeli volontirat prošle godine i 

očistit Oblo brdo. Anita i Lucijana su se složile da ne bi bilo smisla jer se radi o količini smeća koju je 

nemoguće očistit na takav način. Predložili su, a drugi su se s tim složili, da ako su voljni da prošetaju 

stazama i pokupe smeće na koje putem naiđu i na taj način očiste barem najfrekventnije staze i 

lokacije. A ukoliko bude ostalo vremena da se organizira akcija čišćenja plaža ili Jurjeve Luke ili neke 

slične lokacije koja se odredi. Bruna je rekla da će vidjeti sa Parkom kakav je njihov plan i žele li se 

priključit kao što smo ranije pričali, obzirom da je to bila zajednička inicijativa koju je trebalo financirat 



u podjednakom udjelu. 

 

TOČKA 3: Prijedlog Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada TZOL za 2021. 

 
Predsjednica je upitala ima li tko nešto za dodat u vezi prethodno dostavljenog dokumenta 

Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada TZO Lastovo za 2021. Nitko se nije javio. 

Predsjednica je stavila točku 3. na glasanje. Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada TZO 

Lastovo za 2021. je jednoglasno usvojeno. 

 

 
TOČKA 4: Prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća TZOL za 2021. 
 

Bruna je rekla da ovo izvješće usvaja Skupština, ali prethodno se prijedlog donosi na Turističkom vijeću isto 

kao i prijedlog Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada TZO Lastovo za 2021. Objasnila je da u izvješću piše 

najbitnije sa sjednica tijekom godine (prisutni, dnevni red, zaključci, odluke, usvajanje i sl.).  

Predsjednica je dala na glasanje 4. točku dnevnog reda - Izvješće o radu Turističkog vijeća TZOL za 

2021. i jednoglasno je usvojeno. 

 

 
TOČKA 5: Izvještaj o radu direktora TZOL za 2021. 

 
Predsjednica je dala na glasanje 5. točku dnevnog reda – Izvještaj o radu direktora TZO 

Lastovo za 2021. i jednoglasno je usvojena. 

 

TOČKA 6: Pravilnik o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu TZOL 
 

Bruna je rekla kako se uz navedeni pravilnik treba donijet i nekoliko odluka vezanih za 

osnovicu, koeficijente, putne troškove i visini iznose do kojeg direktor smije odlučivati. Poslala je 

Pravilnik koji je usklađen sa Zakonom o radu i većim dijelom sa Temeljnim kolektivnim ugovorom. 

Pravilnik ima Prilog u kojem je opis radnih mjesta sa koeficijentima za koje treba Vijeće donijeti odluku 

kao i za osnovicu. Rekla je da je prilikom zaposlenja u uredu naišla na problem jer među arhivom nije 

uspjela pronaći prethodni pravilnik o sistematizaciji koji je trebao biti donesen 2012. ni odluke o visini 

iznosa do kojeg direktor može odlučivati iako su ti dokumenti postojali kada je bivša direktorica Iva 

Frlan radila. Pretpostavlja da su zagubljeni u međuvremenu kada je bivša direktorica bila na 

porodiljnom kada su u redu radili sezonski djelatnici ili djelatnici na određeno. Rekla je da nema ni 

odluke o koeficijentima nego da je na vlastitom ugovoru bila dogovorena neto plaća koja je iznosila 

4.187,00 kuna. 

Rekla je kako je sada potrebno donijeti Odluku o osnovici, a zatim i koeficijente. Predsjednica 

je upitala Brunu može li ona predložit nekakav iznos, na što je Bruna rekla da bi htjela izbjegnut situaciju 

da sama za sebe predlaže i da bi radije da se vijećnici dogovore među sobom, ali da će iznijeti neke 

činjenice koje mogu biti i smjernice. Usporedila je plaće sa kolegama iz TZ-ova sa otoka Korčule, Mljeta 

i Metkovića. Također je rekla kako ne očekuje da budu jednake ni približno jer se radi o različitim 

budžetima i broju zaposlenih u uredu. Zatim je rekla kako je Zakonu o turističkim zajednicama 

propisano da rashodi za plaće ne smiju prelaziti 40% ukupnih prihoda jer u protivnom se TZ zatvara. 

Nakon kraće rasprave vijećnici su utvrdili prijedlog sistematizacije radnih mjesta. Radi se o 

sljedećim radnim mjestima: Direktor, Stručni suradnik za razvoj proizvoda i voditelj vizitacijskog 

centra (TIC-a), Stručni suradnik za administrativne poslove, informiranje, istraživanje i distribuciju, 

te Informator.  

Predloženo je da osnovica iznosi 6.044,51 lipu, odnosno da prati osnovicu o javnim 

službenicima i namještenicima po odluci Turističkog vijeća Općine Lastovo. Predsjednica je stavila 



Odluku o visini osnovice na glasanje i jednoglasno je usvojena.  

Predloženi koeficijenti su: 

- Za direktora turističke zajednice  1,35 

- Stručni suradnik za razvoj proizvoda i voditelj vizitacijskog centra (TIC-a) 1,09 

- Stručni suradnik za administrativne poslove, informiranje, istraživanje i distribuciju 1,04 

- Informator 0,96 

Predsjednica je stavila Odluku o predloženim koeficijentima na glasanje i jednoglasno su 

usvojeni. 

Predsjednica je utvrdila da se direktor bira na mandat od četiri godine, a ostali djelatnici se 

zapošljavaju na određeno, sezonski i po potrebi. 

Bruna je rekla kako su do sada putni troškovi iznosili 350,00 kuna mjesečno, a za novu odluku 

o putnim troškovima predlaže da se uskladi sa Temeljnim kolektivnim ugovorom u kojem piše da se 

putni troškovi obračunavaju prema mjesečnoj karti javnog prijevoza, a ako djelatnik živi u naselju u 

kojem javni prijevoz ne prometuje obračunavaju se tako da se 1,00 kuna pomnoži sa brojem 

kilometara. 

Predsjednica je stavila na glasanje prijedlog da se putni troškovi obračunavaju prema 

Temeljnom kolektivnom ugovoru kako je prethodno rečeno. Odluka je jednoglasno usvojena.  

Bruna je rekla kako tijekom godine direktor donosi odluke u skladu s Godišnjim programom 

rada, a nekad se zna dogoditi nepredviđeni trošak ili mogućnost za nešto što nije u skladu sa Godišnjim 

programom rada, a prilika je u tom trenutku. U tom slučaju bi trebalo na sjednici vijeća odlučiti hoće li 

se prihvatiti taj trošak ili ne. Zbog hitnosti odluke ponekad nije moguće sazvati sjednicu pa se zbog takvih 

situacija donosi Odluka do kojeg iznosa koji nije u skladu s Godišnjim programom rada direktor može 

odlučivati, odnosno Odluka o korištenju sredstava direktora. Predsjednica je predložila to bude iznos 

do 5.000,00 kuna. Prijedlog je stavljen na glasanje i jednoglasno je usvojen. 

Pravilnik o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu TZOL je 

stavljen na glasanje i jednoglasno je usvojen. 

 

TOČKA 7: Razno 
 

Predsjednica je rekla kako je održan sastanak na kojem su prisustvovali Općina, Park, DVD, 

Komunalac i TZ. Raspravljalo se i o Koritima i dogovoreno je da će se ponovno sastat za mjesec dana. 

Utvrđeno je što je u ingerenciji svake institucije. Park prirode održava šumske pješačke puteve dužine 

oko 50 kilometara i preuzeli su obavezu na sebe da će ih održati prohodnima kako bi ih turisti mogli 

koristit. Možda neće biti sve spremno do početka sezone, ali najfrekventniji putevi hoće. DVD je preuzeo 

obavezu košenja šetnica Borova, Korita i Barje. Protupožarne puteve održavaju Hrvatske šume i Općina 

Lastovo. Općina je prošle godine temeljem projekta napravila 12.800 metara uređenja protupožarnih 

puteva koji su sada prohodni i za aute i uredilo se o općinskom trošku od Prehodišća prema Vinemu poju 

u duljini od 1.200 m.  

Na lokaciji Hum – Spivnik na dva mjesta je neprohodno u duljini od 50-60 metara i sa 

vatrogascima je dogovoreno nasipanje zemljom i tabanje s valjkom. Edi je predložio da se na 

skretanjima na taj put stavi znak da je zabranjeno za aute. Gojko je rekao da je svaki put važan i da je 

važno održavati puteve koje imamo, jer ovaj put treba samo malo popraviti i trajat će još nekoliko 

godina. 

Predsjednica je rekla da se put do Korita planira pokosit, a ukoliko se dobije suglasnost od 

Ministarstva zaštite okoliša da se pristup plaži koji je izradom šetnice nasut očisti onda će se ovu godinu 

to napravit. Rekla je da će nastojat da se to riješi do lipnja, ali da ovisimo o suglasnosti za koju ne može 

garantirat kada će stići. 

Predsjednica je rekla da je Komunalac preuzeo obavezu da održava čistoću naseljenih mjesta. 

Na prethodnim sjednicama turističkog vijeća je bilo odlučeno da TZ zaposli vrtlara na pola radnog 

vremena. Bruna je zamolila vijećnike da razmisle o osobi koja bi mogla kvalitetno obaviti posao koji ga 



zadužimo. Kada je u pitanju iznos s kojim raspolažemo za tu osobu rekla je da za pola vremena neto 

plaća po ugovoru o djelu može biti 4.000,00 kuna. Vrtlar bi osim uređenja hortikulture imao obavezu 

povremeno obići plaže i očistiti ih. 

Meri je predložila da posadi nekoliko sadnica lavande u trajektnoj luci, ali Predsjednica je rekla 

da zbog nemogućnosti zalijevanja i održavanja nema baš smisla jer će brzo uvenut zbog velikih suša. 

Meri je rekla da može i ona zalit nekoliko sadnica pa da onda neće biti problem. 

Bruna je rekla kako kod zaposlenja vrtlara se pojavljuje problem opreme (npr. puhač, škare, 

grablje, nožice, aška ili šegac) s kojom će raditi jer istovremeno alat za čišćenje treba čistačima 

Komunalca što znači da se ne može posuditi u Komunalca. Isto tako ne može se posudit ni u Park kosilicu 

jer je njima potrebna, a nije ni u redu da se posuđuje oprema koja je u tuđem vlasništvu i može se 

pokvariti i onda je učinjen još veći problem.  

Milka je rekla kako je Zaklopatica jako prljava i ne čisti se baš često. Lucijana je rekla da se ne 

može čistit svaki dan jer ima samo dva radnika koja održavaju cijeli otok. Milka je upitala koje su radne 

obaveze vozača kamiona za otpad i uključuje li to i čišćenje oko kontejnera kada se kontejner isprazni. 

Predsjednica je rekla da su dvojica na kontejneru i da svoje radno vrijeme ispune samo odvoženjem 

smeća i to je objektivna mogućnost Komunalca i ne može se naći dodatan čovjek za zaposlit. 

Predsjednica je rekla kako dolazi do izmjene u Zakonu o razvrstavanju otpada i Općina, 

Komunalac i sve zajednice su stavljene pred obavezu razvrstavanja otpada. Sada se nabavlja oprema i 

planira se Odluka o razvrstavanju i odvoženju otpada koja je trenutno na stranicama Općine, donosi je 

Općinsko vijeće i nakon toga Komunalac raspisuje cjenik koji će isto bit na javnoj raspravi i donijet će ga 

Općinsko vijeće. Treba pripremiti puno akata da se uskladimo i da to zaživi. Ove godine će biti nekoliko 

izmjena u pogledu plavih kanti za papir koje su već podijeljene, nabavljena je presa koja će to balirat i 

prodavat će se i odvozit sa Lastova. Što se tiče plastike, žute kante i žuti kontejneri će bit podijeljeni 

kućanstvima i tu se može odvajat plastika, sve ono što nije povratno (ambalaže i sl.). Komunalac će to 

skupljat dva put mjesečno, možda i više ovisno o odazivu. Za to je kupljen jedan pres kontejner, a doć 

će još dva koji su dimenzija 2x2x5. Jedan je već stavljen kraj Komunalca, tako da ljudi mogu tu dovozit. 

Planirano je da Sozanj bude otvoren nekoliko sati dnevno ili par puta tjedno gdje će ljudi moć donosit 

staklo, plastiku, tekstil, gume. Staklo bi se trebalo odvozit direktno na Sozanj zbog težine koju kontejner 

ne može podnijet. Uvest će se drugi način i obračuna i naplate. Baterije, žarulje, pet ambalaže odnosit 

će se u Studenac. Svako kućanstvo će imati pravo odložit na reciklažno dvorište određenu količinu 

otpada, navest će se unaprijed. Na taj način bi trebalo biti manje smeća i otok bi trebao bit čišći. 

Komposteri se trenutno dijele. Lucijana je rekla da je Sozanj već otvoren svaki dan do podne i može se 

donijet razvrstano smeće. 

Predsjednica je zaključila da se radi o procesu za koji će trebat vremena da zaživi, ali je nužno 

započeti i potaknuti promjene. Bruna je rekla da su javne tribine izvrsna prilika da se obavijesti veći broj 

mještana i raspravi o eventualnim nejasnoćama. Upitala je Lucijanu je li planirala poslati uz račun 

obavijest o načinu razvrstavanja, a Lucijana je rekla da planira poslat sa sljedećim računom u travnju. 

Bruna je zaključila da je to jedini način da budemo sigurni da će svako kućanstvo biti obavješteno o 

promjenama. 

 Gojko je predložio da se provede natječaj za najljepšu okućnicu i nagrade ljudi koji ih održavaju 

kao što je to Godišnjim programom predviđeno. Bruna je rekla da će nastojat provest taj natječaj jer je 

planirano. 

Bruna je predložila da razliku planiranog i ostvarenog troška za vrtlara iskoristimo za kupnju 

opreme za čišćenje koja se kasnije može koristit u akcijama. Lucijana je rekla da bi se trebalo kupiti 

profesionalni alat jer će se njime raditi duže od jednog do dva sata. U protivnom će vrlo brzo doć do 

kvara. Bruna je rekla kako se ne može kupit kosilica, ali da nije ni potrebna jer će ionako Komunalac 

kositi puteve. Milka je upitala hoće li bit natječaj za vrtlara, a Bruna je potvrdila da će bit natječaj.  

Milka je iznijela stanje Bijele zgrade na Pjevoru, odnosno dijela gdje se nalazi teretana i 

pokazala prisutnima fotografije. Bruna je rekla da je nekoliko puta rekla pročelnici i da je jedino 



rješenje staviti lokot da se tamo ne ulazi. Predsjednica je rekla da je Zgrada u većinskom vlasništvu 

Općine osim nekoliko djelova koji su u privatnom vlasništvu. Pokušala je kandidirati za energetsku 

obnovu, ali projektiranje košta oko 400 tisuća kuna, dakle samo projektna dokumentacija. Procjena 

građevinara je da uređenje te zgrade košta oko 4,5 milijuna kuna. Obzirom na dio koji je u privatnom 

vlasništvu, ne može se kandidirat za energetsku obnovu. Ne bi smjelo biti u privatnom vlasništvu. 

Milka je upitala radi li komunalni redar obzirom da je trajler već neko vrijeme po sredini 

okretišta u Zaklopatici i predstavlja opasnost za promet i da bi trebalo djelovat. Predsjednica je rekla 

da je to operativni dio obale. 

Milka je upitala zašto se na groblju ne postavi špina s vodom. Lucijana je rekla da ne bi htjela 

kopat i narušavat ulaz i stazu kroz groblje postavljajući priključak za vodovod, ali se planira pumpa jer 

vode ima u gustreni i može se donijet i nadopunit kada je nestane. Uljepšat će se prostor, a neće se 

kopat površina. 

 

 

 

Sjednica je završena u 10:15 h. 

 
Zapisnik sastavila: Bruna Rizvanović 

 
 
 
 
 

Predsjednica turističkog vijeća TZOL 
Anita Jančić Lešić 

 



 
 

Turistička zajednica Općine Lastovo 
Pjevor 7 20290 Lastovo 
tel/fax 020/801 018 
e-mail: info@tz-lastovo.hr 
web: www.lastovo.hr 
Urbroj: 8/22 
Lastovo, 1. travnja 2022. godine 

 

ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 6. SJEDNICE VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LASTOVO 
 

Na 6. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Lastovo, održanoj 30. ožujka 2022. 

godine doneseni su slijedeći zaključci po točkama dnevnog reda: 

1. Zapisnik sa 5. sjednice TV Turističke zajednice Općine Lastovo 

- usvaja se zapisnik sa 5. sjednice TV Turističke zajednice Općine Lastovo. 

2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 5. sjednice TV TZOL 

- Javna tribina će se organizirati početkom tjedna prije Uskrsa 

- Dogovoriti se s Parkom za angažman planinara volontera za čišćenje otpada sa staza i plaža 

3. Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada TZO Lastovo za 2021. 

- Usvojen je prijedlog Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada TZO Lastovo za 2021. 

4. Prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća TZOL za 2021. 

- Usvojen je Prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća TZOL za 2021. 

5. Izvještaj o radu direktora TZOL za 2021. 

- Usvojen je Izvještaj o radu direktora TZO Lastovo za 2021. 

6. Pravilnik o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu TZOL 

- Sistematizacija radnih mjesta utvrđena je za sljedeća radna mjesta: Direktor, Stručni suradnik 

za razvoj proizvoda i voditelj vizitacijskog centra (TIC-a), Stručni suradnik za administrativne 

poslove, informiranje, istraživanje i distribuciju, te Informator.  

- osnovica za obračun plaće će iznositi 6.044,51 kn 

- koeficijenti za radna mjesta iznose: 

• direktor turističke zajednice  1,35 

• Stručni suradnik za razvoj proizvoda i voditelj vizitacijskog centra (TIC-a) 1,09 

• Stručni suradnik za admin. poslove, informiranje, istraživanje i distribuciju  1,04 

• Informator 0,96 

- Radno mjesto za direktora se po Zakonu bira na mandat od četiri godine, a ostali djelatnici se 

zapošljavaju na određeno, sezonski i po potrebi 

- putni troškovi za djelatnike se obračunavaju prema Temeljnom kolektivnom ugovoru 

- direktor može odlučivati o nepredviđenim sredstvima do iznosa od 5.000,00 kn 

- usvojen je Pravilnik o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu TZOL 
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7. Razno na prijedlog vijećnika 

- Predsjednica je izvjestila o održanom sastanku na kojem je sudjelovala Općina, Park, DVD, 

Komunalac i TZ. 

- Odlučeno je da TZ po ugovoru o djelu zaposli vrtlara na pola radnog vremena sa neto plaćom 

od 4 tisuće kuna. 

 
 

      Predsjednica Turističkog Vijeća TZO Lastovo 

Anita Jančić Lešić 



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 donosi na 6. sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine 

 
 
 
 

ODLUKU br. 1-VI/22 
 
 

 
Zapisnik sa 5. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo jednoglasno se 

prihvaća. 

 
 
 
 

Predsjednica 

 
Anita Jančić Lešić 



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 donosi na 6. sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine 

 

 
 
 
 

ODLUKU br. 2-VI/22 
 
 

 
Usvaja se jednoglasno prijedlog Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada TZO Lastovo za 
2021. godinu. 

 
 
 
 

 
Predsjednica 

 
Anita Jančić Lešić 



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 donosi na 6. sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine 

 
 
 
 

ODLUKU br. 3-VI/22 
 
 

 
Prijedlog Izvješća o radu Turističkog Vijeća TZO Lastovo jednoglasno se usvaja. 

 
 
 
 

Predsjednica 

 
Anita Jančić Lešić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 donosi na 6. sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine 

 
 
 
 

ODLUKU br. 4-VI/22 
 
 

 
Izvješće o radu direktorice TZO Lastovo za 2021. godinu jednoglasno se usvaja. 

 
 
 
 

Predsjednica 

 
Anita Jančić Lešić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 donosi na 6. sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine 

 
 
 
 

ODLUKU br. 5-VI/22 
 
 

 

Jednoglasno je odlučeno da osnovica za obračun plaće bude u visini osnovice za državne 

službenike i namještenike po odluci Turističkog vijeća TZOL i da iznosi 6.044,51 kn. 

 
 
 
 
 

Predsjednica 

 
Anita Jančić Lešić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 donosi na 6. sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine 

 
 
 
 

ODLUKU br. 6-VI/22 
 
 

Jednoglasno se usvaja Pravilnik o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem 

ustrojstvu TZO Lastovo. 

 
 
 

Predsjednica 

 
Anita Jančić Lešić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 donosi na 6. sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine 

 
 
 
 

ODLUKU br. 7-VI/22 
 

 

Jednoglasno je odlučeno da koeficijenti složenosti poslova u TZO Lastovo za sljedeća radna 

mjesta budu u visini: 

- direktor turističke zajednice        1,35 

- Stručni suradnik za razvoj proizvoda i voditelj vizitacijskog centra (TIC-a)  1,09 

- Stručni suradnik za administrativne poslove, informiranje, istraživanje  

i distribuciju           1,04 

- Informator          0,96 

 
 
 

Predsjednica 

 
Anita Jančić Lešić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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 donosi na 6. sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine 

 
 
 
 

ODLUKU br. 8-VI/22 
 
 

 
Jednoglasno je usvojen prijedlog da se putni troškovi za djelatnike TZO Lastovo obračunavaju 

prema Temeljnom kolektivnom ugovoru. 

 

 
 
 

Predsjednica 

 
Anita Jančić Lešić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 donosi na 6. sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine 

 
 
 
 

ODLUKU br. 9-VI/22 
 
 

 
Direktor može odlučivati do iznosa od 5.000,00 kuna nepredviđenih troškova. Ova odluka je 

jednoglasno usvojena. 

 

 
 
 

Predsjednica 

 
Anita Jančić Lešić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 donosi na 6. sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine 

 
 
 
 

ODLUKU br. 10-VI/22 
 
 

 
TZO Lastovo će na javnom natječaju zaposliti vrtlara po ugovoru o djelu (4 sata dnevno) sa neto 

plaćom od 4.000,00 kuna. 

 

 
 
 

Predsjednica 

 
Anita Jančić Lešić 
 


