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Na temelju čl. 25. Statuta Općine Lastovo Općinsko vijeće Općine Lastovo je na svojoj 21.
sjednici održanoj dana 08. svibnja 2015. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
1. Utvrđuje se potreba izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Lastovo.
2. Općina Lastovo će provesti postupak bagatelne nabave kako bi se odabrao
najpovoljniji izrađivač.
3. Na slijedećoj sjednici Vijeća, u nazočnosti odabranog izrađivača, utvrditi će se okvir
izmjena i dopuna i donijeti Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Lastovo.
Obrazloženje
Utvrđeno je da postojeći Prostorni plan Općine Lastovo više ne zadovoljava u potpunosti
potrebe razvoja Općine. Osim toga, tijekom njegove primjene uočeni su nedostaci koji
otežavaju primjenu. Stoga je odlučeno kao u toč. 1. izreke.
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OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljubo Jurica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
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Na temelju čl. 25. Statuta Općine Lastovo Općinsko vijeće Općine Lastovo je na svojoj 21.
sjednici održanoj dana 08. svibnja 2015. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Razvojne strategije općine Lastovo

1. Usvaja se Razvojna strategija Općine Lastovo za razdoblje 2014. – 2020. godine.
2. Tekst Strategije objavit će se na službenim stranicama Općine Lastovo.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Slijedom zahtjeva od gospodina Ive Grgića, a na temelju odredbi o koncesijama („Narodne
novine“ 143/12)., čl. 17. st 2., i čl. 28. st. 3., Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
(„Narodne novne“ broj 158/03, 141/06, 38/09), članka 24. Uredbe o postupku davanja
koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 23/4, 101/4, 39/06, 63/08, 83/12)
članka 25. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik „Općine Lastovo“, br. 1/13), ) Općinsko
vijeće Općine Lastovo, na 21. sjednici održanoj dana 08. svibnja 2015. god. donosi
ODLUKU
o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine Lastovo (u daljnjem tekstu: DAVATELJ
KONCESIJE), dodjeljuje Ivu Grgiću iz Lastova, (u daljnjem tekstu: OVLAŠTENIK
KONCESIJE) koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra, u svrhu korištenja dvaju
privezišta u naselju Pasadur.
Članak 2.
Koncesija iz čl. 1. ove Odluke dodjeljuje se na dijelu čest. Zem. 13068/5 K.O. Lastovo,
ukupno 140 m2, u svrhu korištenja dvaju privezišta izgrađenih u svemu prema uvjetima iz
prethodnih akata o građenju a u skladu s Ugovorom o koncesiji, Klasa: 947-01/00-01/298,
Urbroj: 2117-01-00-1, od 01. studenoga 2000. god.
Članak 3.
OVLAŠTENIK KONCESIJE je obvezan koristiti pomorsko dobro dodjeljeno ovom Odlukom
u skladu s zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, te posebnim uvjetima koji
će se odrediti ugovorom o koncesiji.
OVLAŠTENIK KONCESIJE ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili
korištenje pomorskog dobra dodijeljeno u koncesiju drugim korisnicima u postupanju u
skladu s namjenom prostora, te je dužan dodijeljeno pomorsko dobro čuvati i unapređivati.
Članak 4.
Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja
koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos
prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. Da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u
infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.)
Ovlaštenik koncesije i Davatelj koncesije obvezuju se uskladiti područje koncesije s
eventualnom promjenom prostorno – planske dokumentacije, Ovlaštenik koncesije posebnim
elaboratom prikazati eventualna odstupanja u namjeni površina te ga dostaviti Davatelju
koncesije na usklađenje Odluke.
OVLAŠTENIK KONCESIJE obvezan je posebice u odnosu na osiguranje i zaštitu okoliša.
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Članak 5.
Koncesija iz članka 2. dodjeljuje se na rok od 10 godina, od dana sklapanja Ugovora o
koncesiji.
Na temelju ove Odluke zaključit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.
Ova Odluka prestaje važiti, ukoliko OVLAŠTENIK KONCESIJE odbije potpisati Ugovor o
koncesiji.
Smatrat će se da je OVLAŠTENIK KONCESIJE odbio potpisati ugovor o koncesiji, ukoliko
u roku od 30 dana od dana dostave ne potpiše i ne vrati predloženi tekst ugovora.
Članak 6.
Naknada za korištenje pomorskog dobra utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kuna (slovima:
tisuću kuna) godišnje.
Način plaćanja naknade za koncesiju, druga prava i obveze DAVATELJA I OVLAŠTENIKA
KONCESIJE utvrdit će se Ugovorom.
Članak 7.
Na temelju ove koncesije OVLAŠTENIK KONCESIJE obvezan je se pridržavati mjera
sigurnosti te voditi osobitu brigu o zaštiti okoliša.
Članak 8.
OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je za svaku drugu eventualnu gradnju ili rekonstrukciju
ishoditi suglasnost Davatelja koncesije
Članak 9.
U slučaju da OVLAŠTENIK KONCESIJE postupi protivno odredbama 3., 4., 5., 6., i 7.,
članka ove Odluke DAVATELJ KONCESIJE može oduzeti koncesiju, uz obvezu
OVLAŠTENIKA KONCESIJE na naknadu štete.
Članak 10.
Sukladno uvjetima iz ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik sklopiti Ugovor o koncesiji
s OVLAŠTENIKOM KONCESIJE.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Lastovo“.
KLASA:372-03/15-01/16
URBROJ:2145-02/01-15-2
Lastovo, 08. svibnja 2015. god
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Na temelju Odluke čl. 31. Statuta Općine Lastovo («Službeni glasnik Općine Lastovo» br.
1/13) i čl. 18. Pravilnika o nabavi radova, roba i usluga male vrijednosti (Službeni glasnik
7/14) načelnik Općine Lastovo je donio slijedeću

O D L U KU
o odabiru najpovoljnije ponude

I
Javni naručitelj je Općina Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo.
II
Predmet nabave je: Studija izvedivosti sa analizom troškova i koristi podizanja energetske
učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije na području općine Lastovo.
Procijenjena vrijednost nabave: 199.000,00 kn.
III
Po provedenom pozivu za dostavu ponuda sukladno čl. 10. Pravilnika, kao najpovoljnija
ponuda odabire se ponuda ponuditelja ROTERM d.o.o. iz Splita, Držićeva 8, 21000 Split.
Na temelju ove Odluke ponuditeljima će se dostaviti obavijest o odabiru najpovoljnije
ponude.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 310-02/14-01/04
URBROJ: 2145-01/01-15-10
Lastovo, 12. svibnja 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK
Leo Katić
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