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Na temelju čl. 25. Statuta Općine Lastovo («Službeni glasnik Općine Lastovo» br. 1/13) 
Općinsko vijeće Općine Lastovo je na svojoj 27. sjednici donijelo sljedeću 

 

 

 

 

 

O D L U KU  

 

 

 

 

1. Prihvaća se Plan zaštite i spašavanja za Općinu Lastovo za 2015. godinu izrađen od 
Alfa Atesta d.o.o iz Splita. 

 

2.   Prihvaća se Plan civilne zaštite za Općinu Lastovo za 2015. godinu izrađen od Alfa  
      Atesta d.o.o iz Splita 

 

3.  Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Lastovo. 
 

 

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                      

                                                                                                                        Ljubo Jurica, v.r. 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 810-03/15-01/09 

URBROJ: 2145-02/01-15-1 

 

Lastovo, 12. listopada  2015.  
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Na temelju čl. 25. Statuta Općine Lastovo («Službeni glasnik Općine Lastovo» br. 1/13) 

Općinsko vijeće Općine Lastovo je na svojoj 27. sjednici donijelo sljedeću 

 

 

 

 

 

O D L U KU  

 

 

 

1. Prihvaća se Procjene ugroženosti od požara za Općinu Lastovo izrađena od Alfa Atesta   
    d.o.o. iz Splita 

 

2. Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Lastovo. 
 

 

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                      

                                                                                                                        Ljubo Jurica, v.r. 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 810-03/15-01/09 

URBROJ: 2145-02/01-15-2 

 

Lastovo, 12. listopada  2015.  
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Na temelju čl. 48. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 
10/97, 107/07, 94/13) i čl. 25. Statuta Općine Lastovo, Općinsko vijeće Općine Lastovo je na 
svojoj 27. sjednici  održanoj 12. listopada 2015. godine, donijelo 

 

O  D  L  U  K  U 
o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga u Dječjem vrtiću 

 

 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za utvrđivanje cijena usluga koje se pružaju u Dječjem 
vrtiću u Lastovu. 
 

Članak 2. 
 
Program Dječjeg vrtića organizira se, u pravilu, za pet radnih dana tjedno od 07,30 -15,00 

sati, osim za vrijeme blagdana. 

 

Članak 3. 
 

Roditelj – korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga s iznosom od 300,00 kuna mjesečno, osim 
u mjesecu kada se Vrtić temeljito čisti te ne radi u vremenskom periodu od dva tjedna.  
 

Roditelj s više djece u Vrtiću ostvaruje pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i 
to: 

- za drugo dijete u vrtiću za 20 % od cijene određenog programa, 

- za treće dijete u vrtiću za 30 % od cijene određenog programa. 
 

Članak 4. 
 

Oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića: 
-djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata, 
-djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim 100 %-tnim stupnjem invaliditeta, 

-djeca bez oba roditelja, 

-djeca korisnika stalne novčane pomoći na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, 
-četvrto i svako slijedeće dijete u obitelji, 
-djeca koja ne koriste program vrtića tijekom mjeseca srpnja ili kolovoza. 

 

Članak 5. 
 

Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i to: 
-za djecu invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 50 % i više, 
roditelj sudjeluje 30 % od cijene utvrđenog programa, 
- za dijete koje, na temelju potvrde liječnika, zbog bolesti ne koristi program Vrtića duže od 
15 dana, roditelji participiraju sa 50 % udjela u cijeni koštanja. Za izostanak od 15 dana ili 
kraći plaćaju puni iznos. Roditelji su dužni o izostanku odmah obavijestiti Dječji vrtić, a po 
isteku petnaestog dana donijeti potvrdu liječnika radi obračuna cijene 
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Članak 6. 
 

O ispunjavanju uvjeta za umanjenje sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni usluga 

Dječjeg vrtića, odlučuje nadležno tijelo (Odbor sastavljen od ravnatelja škole, voditelja vrtića, 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lastovo i člana Općinskog vijeća ili 
općinskog načelnika)  zaduženog za predškolski odgoj),  na temelju zahtjeva roditelja i 
dokumentacije utvrđene člankom 4. i 5.  ove Odluke. 

 
Članak 7. 

 

Iznimno od odredaba ove Odluke, tijelo iz članka 6. utvrđuje oslobađanje odnosno umanjenje 
sudjelovanja u cijeni programa za dijete čija se obitelj trenutno nađe u izuzetno teškoj 
socijalnoj odnosno materijalnoj situaciji. 

 

Članak 8. 
 

Roditelji – korisnici programa Dječejg vrtića dužni su sudjelovanje u cijeni progrma Dječjeg 
vrtića uplatiti na žiro – račun Osnovne škole „Braća Glumac“ Lastovo, najkasnije do 10 - tog 

mjesecu za prethodni mjesec i o tome predočiti dokaz (kopiju uplatnice) Dječjem vrtiću. 
Ako roditelj ne izvrši obvezu plaćanja u roku do 15 dana od dospijeća obveze iz stavka 1. 
ovog članka, Osnovna škola (za Dječji vrtić) će otkazati pružanje usluge, a potraživanje će 
naplatiti putem Suda. 

Osnovna škola (za Dječji vrtić) će također otkazati roditelju čije dijete izostaje iz vrtića, a 
roditelj o razlogu izostanka ne izvijesti u roku od 15 dana od početka izostanka. 
 

Članak 9. 
 
Roditelj je dužan obavijestiti Dječji vrtić o prekidu korištenja usluga najmanje petnaest dana 

prije ispisivanja djeteta, a otkazni rok teče od prvog dana slijedećeg mjeseca 

 

Članak 10. 
 

Osnovna škola (za Dječji vrtić) i roditelj – korisnik usluge sklapaju ugovor o neposrednim 

pravima i obvezama u skladu s odredbama ove Odluke. 
 

Članak 11. 
 

S danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga 
u Dječjem vrtiću od 02. studenog 2005.  godine  
 

Članak 12. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Lastovo“. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                             PREDSJEDNIK 

                                                                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA 

KLASA: 601-01/015-01/01                                                                      Ljubo Jurica 

URBROJ: 2145-02/01-15-2 

Lastovo, 12. listopada  2015. 
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                   REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA LASTOVO                 
           O p ć i n s k i   n a č e l n i k 

                       L A S T O V O 

tel.: 020/801-079, fax.:020/801-077 

e-mail: opcina-lastovo@du.htnet.hr 
 

KLASA: 361-02/15-01/01 

URBROJ: 2145-01/01-15-8 

Lastovo, 27. listopada 2015. 

 

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA 

Radovi na adaptaciji Ljetnog kina u Ublima 
 

Početak: 08,30 sati. 

Otvaranje ponuda obavljaju članovi povjerenstva za provedbu postupaka bagatelne nabave u 

sastavu:  

1. Ivan Čihoratić 

2. Ivana Marčeta Frlan 

 

Predmet nabave bagatelne vrijednosti:  Radovi na adaptaciji Ljetnog kina u Ublima 

 

Procijenjena vrijednost nabave: 165.000,00 kn bez PDV-a. 

 

Rok za dostavu ponuda je 16. listopada 2015. godine do 12,30 sati, a u roku su pristigle 

slijedeće ponude:  
 

1. Komunalac d.o.o., Put Sv. Martina 6, 20290 Lastovo. 

 

Izvan roka nije pristigla nijedna ponuda. 

 

Stručno povjerenstvo za provedbu postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti utvrdilo je  

da je ponuda pravovremeno podnesene 

 

1. Komunalac d.o.o., Put Sv. Martina 6, 20290 Lastovo 

- obrazac ponude, potpisan i ovjeren   

- dokaz o sposobnosti ponuditelja – Izvadak iz sudskog registra 

- troškovnik 

 

Na temelju ovog Zapisnika o otvaranju ponuda donijet će se Odluka o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja za Radovi na adaptaciji Ljetnog kina u Ublima 

Dovršeno u 08,40  sati. 

Povjerenstvo: 

                                                         1. Ivan Čihoratić 

                                                         2. Ivana Marčeta Frlan 

 


	L A S T O V O

