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Službeni glasnik Općine Lastovo 08/15

Na temelju čl. Statuta Općine Lastovo Općinsko vijeće Općine Lastovo je na svojoj 31.
sjednici održanoj dana 23. ožujka 2016. godine donijelo slijedeću

ODLUKU

1. Općina Lastovo pristupa projektu Udruge ATRIUM – Arhitektura totalitarnih režima
XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem.
2. Općina Lastovo prihvaća sve odredbe Statuta Udruge ATRIUM, sukladno odluci o
pristupanju Udruzi ATRIUM (KLASA:612-01/15-01/05; URBROJ:2145-02/01-15-1).
3. Općina Lastovo prihvaća sve odredbe dokumenta Membership Charter Udruge
ATRIUM.
4. Općina Lastovo prihvaća plaćanje godišnje članarine Udruzi ATRIUM, shodno
nacionalnoj legislativi Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-01/15-01/05
URBROJ: 2145-02/01-16-2
Lastovo, 23. ožujka 2016.
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Lastovo, 24. ožujka 2016.

Službeni glasnik Općine Lastovo 08/15

Na temelju Odluke o stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo (Službeni
glasnik 4/10) i čl. 25. Statuta Općine Općine Lastovo Općinsko vijeće je na svojoj 31.
sjednici održanoj dana 23. ožujka 2016. godine donijelo slijedeću

ODLUKU

1. Objavit će se javni natječaj za provedbu postupka prodaje č. zgr. 98 K.O. Lastovo.
2. Za provedbu postupka natječaja zadužuju se Jedinstveni upravni odjel Općine
Lastovo.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Lastovo.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 940-03/16-01/06
URBROJ: 2145-02/01-16-2
Lastovo, 23. ožujka 2016.
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Na temelju čl. 25 Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“ br. 2/06)
Općinsko vijeće Općine Lastovo je na svojoj 31. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2016.
godine donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Objavit će se natječaj za višegodišnji zakup (ulaganje) „poslovne građevine – plažni
objekt sv. Mihovil“, č. zgr. 941.
2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Lastovo da objavi tekst natječaja na
oglasnim pločama te na službenu stranicu Općine Lastovo.
3. Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Lastovo.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ljubo Jurica

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/12-01/14
URBROJ: 2145-02/01-16-45
Lastovo, 23. ožujka 2016.
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Službeni glasnik Općine Lastovo 08/15

Na temelju čl. Statuta Općine Lastovo Općinsko vijeće Općine Lastovo je na svojoj 31.
sjednici održanoj dana 23. ožujka 2016. godine donijelo slijedeću

ODLUKU
1. Prihvaća se Akcijski plan za 2016. godinu - Razvojna strategija Općine Lastovo
2014.-2020.
2. Akcijski plan za 2016. godinu - Razvojna strategija Općine Lastovo 2014.-2020.
objavit će se na službenoj stranici Općine Lastovo.
3. Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Lastovo.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ljubo Jurica

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 302-02/16-01/03
URBROJ: 2145-02/01-16-1
Lastovo, 23. ožujka 2016.
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Službeni glasnik Općine Lastovo 08/15

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
Općinski načelnik
LASTOVO
tel.: 020/801-079, fax.:020/801-077
e-mail: pisarnica@lastovo.hr

Na temelju Odluke čl. 31. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“ br.
1/12) i čl. 18. Pravilnika o nabavi radova, roba i usluga male vrijednosti („Službeni glasnik
Općine Lastovo“ 7/14) načelnik Općine Lastovo je donio slijedeću
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude
I.
Javni naručitelj je Općina Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo.
II.
Predmet nabave je usluga: Sustav javnih bicikala na otoku Lastovu.

Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 kuna bez PDV-a.
III.
Po provedenom pozivu za dostavu ponuda sukladno čl. 10. Pravilnika, kao najpovoljnija
ponuda odabire se ponuda ponuditelja Sustav javnih bicikala d.o.o., Zagreb,
Maceljska 4.
Na temelju ove Odluke ponuditelju će se dostaviti obavijest o odabiru najpovoljnije ponude,
te će se sklopiti Ugovor za nabavu usluge: Sustav javnih bicikala na otoku Lastovu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 334-01/15-01/09
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URBROJ: 2145-01/01-16-10
Lastovo, 05. veljače 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Leo Katić
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REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
Općinski načelnik
LASTOVO
tel.: 020/801-079, fax.:020/801-077
e-mail: pisarnica@lastovo.hr

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne
novine” broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09) i članka 5. Uredbe o postupku davanja
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, u
daljnjem tekstu: Uredba), Općinski načelnik Općine Lastovo dana 23. ožujka 2016., donosi

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Lastovo za 2016. godinu

I.

UVODNE NAPOMENE

Ovim planom uređuje se:
-plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom,
-sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
-popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području
Općine Lastovo,
-mikro lokacije za obavljanje djelatnosti.
II.

PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

1. Redovito upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:
- briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi,
- održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi,
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- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljeno koncesijsko odobrenje za obavljanje
određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se
korisnik koncesijskog odobrenja. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Općine
Lastovo provodi komunalni redar.
2. U 2016. godini Općina Lastovo će, zajedno sa Turističkom zajednicom Općine Lastovo,
Komunalcem d.o.o. Lastovo, Parkom prirode Lastovsko otočje i sa nositeljima koncesijskog
odobrenja, poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra i to:

a)

uređenje i održavanje šetnica,

b)

uređenje i održavanje plaža,

c)

održavanje čistoće uvala i otoka,

d)

čišćenje podmorja,

e)

održavanje javne rasvjete na pomorskom dobru,

f)

održavanje i izgradnja komunalnih vezova.

III.

SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

1. Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom navedenih u točki II. ovog
Plana, sredstva će se osigurati iz slijedećih izvora:
a)
iz naknada za koncesije na pomorskom dobru na području Općine Lastovo koje
pripadaju Općini Lastovo,
b)

iz naknada za koncesijska odobrenja na području Općine Lastovo,

c)

iz Proračuna Općine Lastovo,

d)

iz Proračuna Županije (sredstva namijenjena upravljanju pomorskim dobrom)

e)

iz sredstava korisnika.
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IV.
POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA
POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU OPĆINE
LASTOVO

1. U akvatoriju Općine Lastovo mogu se obavljati djelatnosti iz Jedinstvenog popisa
djelatnosti na pomorskom dobru - tablica 1. (NN 36/04, 63/08):
-prijevoz putnika – brodica/brod,
-iznajmljivanje plovila (charter) – brodica/brod
-prijevoz tereta – brodica/brod,
-čišćenje mora – brodica/brod,
-tehnički radovi (tegljač, dizalica, bager i sl.) – brod,
-prijevoz putnika – podmornica,
-prijevoz putnika, stvari i tereta – hidroavion.

2. Na morskoj obali i akvatoriju Općine Lastovo mogu se obavljati djelatnosti iz Jedinstvenog
popisa djelatnosti na pomorskom dobru – tablica 2. i 3. (NN 36/04, 63/08):
- iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica, brodica na vesla, skuter,
dječji skuter do 2kw, sredstvo za vuču s opremom, daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.,
podmornica, pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.),
- ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, prikolice, montažni objekti do 15 m2 i sl., pripadajuća terasa
objekta, štand, ambulantna prodaja),
- komercijalno – rekreacijski sadržaji (jumping, aqua park i drugi morski sadržaji, zabavni
sadržaji, suncobrani, ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe, snimanje
komercijalnog programa i reklamiranje, slikanje, fotografiranje, obuka jedrenja, veslanja i sl.,
obuka plivanja, organizacija ronilačkih izleta i obuka ronilaca).

V.

MIKROLOKACIJE

Precizne mikrolokacije na pomorskom dobru, kao i količine, određivati će Vijeće za davanje
koncesijskih odobrenja za svaki konkretni slučaj.
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IZDAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na način i u postupku
propisanom Uredbom.
U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj
lokaciji, Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski
prije zaprimljen i koji je potpun.
Vijeće će odbiti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnositelju zahtjeva koji ima
nepodmirenih obveza prema Općini Lastovo
VII.

ZAKLJUČNE ODREDBE

1. Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom nije obuhvaćeno ovim planom, a sredstva za
sanaciju pomorskog dobra izvan luka od šteta nastalih izvanrednim događajima (oštećenja u
nevremenima, pomorske havarije i drugo) osiguravaju se u skladu sa čl. 11. st. 5. Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama.

2. Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Lastovo.

OPĆINSKI NAČELNIK
Leo Katić
KLASA: 342-21/16-01/01
URBROJ: 2145-01/01-16-1

Lastovo, 23. ožujka 2016.
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