
 

      

   

 
                       REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

                    OPĆINA LASTOVO                 

            Općinski načelnik 
 

tel.: 020/801-079 
e-mail: pisarnica@lastovo.hr  
 

KLASA: 340-05/20-01/11 

URBROJ: 2145-01-21-7 

Lastovo, 2. veljače 2021. godine 

 

 Na temelju članka 31. Statuta Općine Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, 

broj 3/09., 1/13., 2/13., 5/18., 6/20. i 7/20 - pročišćeni tekst) i Proračuna Općine Lastovo 

(„Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 10/20.), Općinski načelnik Općine Lastovo dana 2. 

veljače 2021. godine, objavljuje 

  

JAVNI POZIV  

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA 

MIKROPRIJEVOZA NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO ZA 2021. GODINU 

 

 

1. PREDMET: 

 

 Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova 

mikroprijevoza na području Općine Lastovo, sukladno utvrđenoj prometnoj potražnji, a radi 

zadovoljavanja prijevoznih potreba stanovništva na području Općine Lastovo, i to obavljajući 

vožnje za linije u 04:00 i u 19:30 na relaciji Lastovo – Ubli – Lastovo. 

 

2. SUDJELOVANJE PRIJAVITELJA: 

 

 Korisnici sredstava mogu biti prijevoznici koji posjeduju licenciju za prijevoz putnika 

u unutarnjem cestovnom prometu ili licenciju za autotaksi prijevoz ili licenciju za djelatnost 

iznajmljivanja vozila s vozačem ili licenciju Zajednice za prijevoz putnika. 

 

3. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OBRADU ZAHTJEVA: 

 

 Općina Lastovo će nakon objavljenog javnog poziva zaprimati zahtjeve s 

pripadajućom dokumentacijom i to: 

 zahtjev prijevoznika, koji mora sadržavati ukupan iznos traženih sredstava 

sufinanciranja, 

 licencija iz točke 2. ovog Javnog poziva, 

 specificirani stvarni iznos troškova obavljanja prijevoza po izdanim računima za 2020. 

godinu (odnosi se samo na prijevoznike koji su obavljali predmetnu djelatnost u 2020. 

godini), 

 projekcija traženih sredstava za 2021. godinu s jasno razrađenim specifikacijama 

stvarnih troškova, 

 



 dokaz o nepostojanju nepodmirenih dugovanja prema Općini Lastovo. 

 

4. KRITERIJI  ZA ODABIR  PROJEKATA: 

 

 Pojedinačna visina potpore sukladno pristiglim zahtjevima usklađuje se s ukupno 

raspoloživim sredstvima Proračuna Općine Lastovo za 2021. godinu. 

 Prema ovom Javnom pozivu, sufinancirat će se samo jedan prijevoznik, i to onaj koji 

traži najmanji iznos sufinanciranja od Općine Lastovo, a iznos će se utvrditi sukladno 

Proračunu Općine Lastovo. 

 

5. ROK, NAČIN I MJESTO PREDAJE PRIJAVE: 

 

 Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave ovog poziva na Internet stranici 

Općine Lastovo www.lastovo.hr.  

 

 Projekti se predaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobnom predajom 

predstavnika prijavitelja u Pisarnicu Općine Lastovo na adresu 

 

Općina Lastovo 

Dolac 3 

20290 Lastovo 

 uz naznaku:  

„JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUFINANCIRANJE 

TROŠKOVA MIKROPRIJEVOZA NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO ZA 2021. 

GODINU - NE OTVARATI“. 

 

 Prijave koje nisu potpune, koje su dostavljene izvan roka neće se razmatrati. 

 

 Tijekom postupka odobrenja bespovratnih sredstava Povjerenstvo može tražiti i 

dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor. 

 Općina Lastovo zadržava pravo poništenja ovog Javnog poziva, bez navođenja razloga 

za isto. 

 

6. PRIHVAĆANJE PRIJAVE: 

 

 Svi podnositelji Prijava, o rezultatima izbora za dodjelu bespovratnih sredstava, bit će 

pisano obaviješteni u primjerenom roku.  

  

 

         Općinski načelnik 

Leo Katić, v.r. 

 
 

 

 

 

 

http://www.lastovo.hr/

