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Lastovo, 21. travnja 2016.  

 

Na temelju čl. 8. i 12. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje, Općina 

Lastovo raspisuje 

 

N A T J E Č A J 
za davanje u zakup javnih površina 

 

1. Predmet zakupa su javne površine iz čl. 6. Odluke o davanju javnih površina na 

privremeno korištenje. 

 

 

Na području općine Lastovo postojeće javne površine koriste se za namjene iz čl. 5. 

kako slijedi: 

 

Mjesto Lastovo: 

 

- Pjevor, betonski plato istočno od stambeno – poslovne zgrade, namjena pod 

točkama 1., 8. i 10. 

 

Naselje Ubli: 

 

- Trajektno pristanište, prostor uz prometnicu (ispod zgrade), namjena pod točkama 1. 

i 2. 

- Prostor istočno od bazena za gorivo, namjena pod toč. 9. 

- Trg sv. Petra, ispred zgrade poštanskog ureda, namjena pod točkama 1., 2., 4. i 8. 

 

Naselje Pasadur: 

 

- na parkiralištu Zla vlaka, namjena pod točkom 10. (samo za prodaju poljoprivrednih 

proizvoda). 

 

2. Površine će se dati u zakup na razdoblje od najviše godinu dana i to za slijedeće 

namjene sukladno čl.5. Odluke, izuzev toč. 4. do toč. 9. , sukladno čl.8. st. 3. Odluke o 

davanju javnih površina na privremeno korištenje: 

       - postavljanje kioska za prodaju novina, duhanskih prerađevina, suvenira, turističkih    

         potrepština, knjiga, voća i povrća, cvijeća i sl., 

       - postavljanje montažnih objekata radi pružanja ugostiteljskih usluga. 

 



 

 

 

UVJETI NATJEČAJA 

  

- Početna cijena u slučaju kada se najamnina plaća cijelu godinu: na trajektnom 

pristaništu 10,00 kn/m2 mjesečno, a na ostalim mjestima 7,00 kn/m2. 

 

- Kada se koristi sezonski: na trajektnom pristaništu 30,00 kn/m2 mjesečno, a na 

ostalim mjestima 20,00 kn/m2 mjesečno. 

 

 

- Za namjene iz čl. 5. toč.10. na tržnici Pjevor, u vremenskom razdoblju od 01. 

svibnja do 30. rujna, početna cijena je 300,00 kn/mjesečno po stolu. 

 

- Kiosk ili pokretna naprava koja će se postaviti može imati površinu do 12 m2 i mora 

biti očuvana, o čemu odlučuje JUO. 

 

 

- Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe koje imaju odobrenje nadležnog tijela za 

obavljanje djelatnosti za koju traže najam površine i ne smiju imati dugovanja 

prema Općini Lastovo, poduzeću Komunalac i Turističkom uredu. 

 

- Natjecatelji ponudi moraju priložiti odobrenje nadležnog tijela za obavljanje 

djelatnosti i potvrde poduzeća Komunalac i Turističkog ureda da prema njima 

nemaju dugovanja. 

 

 

- Ponude se dostavljaju osobno ili poštom u roku od 8 dana od objave natječaja, na 

adresu: Općina Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo, s naznakom „ponuda za zakup 

javne površine“. 

 

- Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati. 

 

 

- Ponude će se razmatrati 06. svibnja 2016. godine, te će natjecatelji biti pisano 

obaviješteni o odluci. 

 

 

Odluka o davanju javnih površina na privremeno korištenje nalazi se na web stranicama 

Općine Lastovo. Za sve informacije zainteresirane se mogu obratiti u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Lastovo ili na telefon 020/801-023. 

 

 

 

                                                                                                    OPĆINA LASTOVO 

 

 

 

 

 

 

 

 


