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OPĆINA LASTOVO, Lastovo, Dolac 3, OIB 96014931839, zastupana po općinskoj
načelnici Aniti Jančić Lešić, kao naručitelj prijevoza
i
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

sklopili su, dana ______________ godine slijedeći
UGOVOR O PRUŽANJU MIKROPRIJEVOZA
NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO
I. PREDMET UGOVORA
Članak 1.
Naručitelj prijevoza naručuje, a Prijevoznik preuzima na izvršenje obavljanje usluge
mikroprijevoza na području Općine Lastovo, sukladno provedenom postupku jednostavne
nabave evidencijski broj 4/22 i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu
jednostavne nabave Mikroprijevoz na području Općine Lastovo KLASA: 340-05/22-01/01,
URBROJ: 2145-01-22-__ od __________ 2022. godine te u skladu sa Ponudom oznake
__________ te Troškovnikom Isporučitelja od ____________ 2022. godine koji je sastavni
dio ovog Ugovora.
Članak 2.
Prijevoz iz članka 1. ovog Ugovora obavljat će se na linijama Lastovo Pjevor –
Lastovo Luža – trajektno pristanište Ubli – Pasadur i obratno, svakodnevno (7 dana u tjednu),
4 puta dnevno.
Prijevoz na linijama obavljat će se na način da je polazak sa stajališta Lastovo Pjevor:
Linija broj 1 u 03:50 (ponedjeljak – subota), 06:15 (nedjelja te blagdani i državni praznici)
Linija broj 2 u 15:15 (ponedjeljak – nedjelja),
Linija broj 3 u 16:30 (ponedjeljak – nedjelja),
Linija broj 4 u 19:30 (ponedjeljak – četvrtak, subota), 21:00 (petak) te 22:00 (nedjelja).
Na linijama 3. i 4. prijevoznik je dužan pričekati ukrcaj putnika sa katamarana
odnosno trajekta na stajalištu trajektno pristanište Ubli te ih potom prevesti za Lastovo.
II. CIJENA
Članak 3.
Cijena obavljanja usluge mikroprijevoza na području Općine Lastovo iz članka 1.
Ugovora iznosi:
___________ kuna
(slovima:________________________ kuna)
na koju se obračunava PDV 25 % koji iznosi:
___________________ kuna
(slovima:________________________________ kune)
pa cijena obavljanja usluge mikroprijevoza na području Općine Lastovo s PDV-om
iznosi:
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_________________________ kuna
(slovima:_________________________________ kuna)
Iznos iz prethodnog stavka čini ukupan zbroj svih radnji koje čine predmet ovog
Ugovora u skladu s člankom 1. i 2. Ugovora.
Cijena je nepromijenjiva tijekom cijelog razdoblja trajanja Ugovora.
Jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove obavljanja usluge mikroprijevoza na
području Općine Lastovo.
Članak 4.
Prijevoznik se obvezuje ugovorena sredstva iz članka 3. ovog Ugovora utrošiti
isključivo za podmirenje neostvarenih prihoda na linijama koje su predmet Ugovora o
mikroprijevozu.
III. ROK IZVRŠENJA
Članak 5.
Ovaj Ugovor sklopljen je na određeno vrijeme, od 1. ožujka do 31. prosinca 2022.
godine.
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PRIJEVOZNIKA
Članak 6.
Prijevoznik je dužan osigurati trajno i kvalitetno obavljanje mikroprijevoza putnika na
gore navedenim linijama te poduzimati mjere i aktivnosti radi povećanja kvalitete usluga i
sigurnosti.
Prijevoznik je dužan obavljati uslugu mikroprijevoza sukladno utvrđenom voznom
redu iz članka 2. ovog Ugovora. Utvrđeni vozni red, kao i svaka njegova izmjena, moraju
sadržavati: naziv prijevoznika, naziv i broj linije, režim prometovanja, itinerer i minimalno
vrijeme vožnje na liniji, datum početka važenja voznog reda.
Prijevoznik je dužan izmijeniti vozni red iz članka 2. ovog Ugovora na zahtjev Općine
Lastovo, odnosno vozni red nužno će se uskladiti s promjenom voznog reda Jadrolinije u
ljetnim mjesecima.
Prijevoznik se obvezuje izmijeniti vozni red na zahtjev Općine Lastovo na način
naveden u stavku 3. ovoga članka.
Na sve promjene na uspostavljenoj liniji mikroprijevoza, kao što su produženje,
skraćenje, izmjena trase, uspostavljanje i ukidanje stajališta mora dati izričitu suglasnost
Općina Lastovo.
Članak 7.
U slučaju iznenadnog zastoja ili kraćeg poremećaja u prometu, Prijevoznik je dužan u
što kraćem roku poduzeti mjere za ponovnu uspostavu redovitog prijevoza, odnosno osigurati
zamjenski prijevoz vlastitim vozilima ili vozilima drugih prijevoznika.
O obustavi prijevoza i načinu osiguranja zamjenskog prijevoza, Prijevoznik je dužan
pravodobno obavijestiti građane putem sustava javnog informiranja ili putem obavijesti na
autobusnim stajalištima.
Ugovorne strane suglasne su da će u slučaju više sile koja će ograničiti ili spriječiti
Prijevoznika tijekom izvršavanja usluga prijevoza u skladu s ovim Ugovorom, Prijevoznik
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izvršavati usluge prijevoza samo u mjeri u kojoj je to moguće te uvijek imajući u vidu
sigurnost putnika.
Članak 8.
Cijena prijevoza utvrđuje se tarifom.
Tarifu Prijevoznik određuje uz suglasnost Općine Lastovo i ista je sastavni dio ovog
Ugovora.
Obavijest o tarifi mora biti unaprijed objavljena i dostupna korisnicima mikroprijevoza
putnika u javnom prometu.
Članak 9.
Vozila za obavljanje mikroprijevoza putnika u javnom prometu na linijama iz članka
2. Ugovora dužna su se zaustavljati na svim stajalištima iz članka 2. stavka 1. Ugovora i ne
smiju se zaustavljati na za to nepredviđenim mjestima.
Članak 10.
Vozila u prometu moraju imati oznake kojima se označava smjer vožnje te moraju biti
prozračena i očišćena, na propisan način osvijetljena te imati grijanje u skladu s vremenskim
prilikama, a obavezno grijanje pri temperaturi nižoj od 7 stupnjeva Celzija.
Vozni red mora biti istaknut na svim autobusnim stajalištima Prijevoznika te na
drugim javnim mjestima dostupan svima koji koriste usluge javnog prijevoza. Vozni red mora
glasiti na Prijevoznika.
Članak 11.
Prijevoznik se usluge prema ovom Ugovoru obvezuje izvršavati u skladu s propisima
koji uređuju obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza putnika i sigurnosti prometa na
cestama.
U odnosu na korisnike prijevoza na odgovarajući način primjenjuju se Opći uvjeti
prijevoza važeći kod Prijevoznika, koji su korisnicima prijevoza dostupni na web stranici
Prijevoznika.
V. PRAVA I DUŽNOSTI NARUČITELJA
Članak 12.
Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Prijevoznik ne postupa sukladno
odredbama Ugovora.
O eventualnim nedostacima nastalih tijekom realizacije Ugovora, Naručitelj će
pisanim putem obavijestiti Prijevoznika i zatražiti otklanjanje istih u roku 15 (petnaest) dana
od dana dostave obavijesti Prijevozniku.
Ukoliko Prijevoznik ne otkloni uočene nedostatke u danom roku, Naručitelj ima pravo
raskinuti Ugovor.
VI. OBRAČUN I PLAĆANJE
Članak 13.
Prijevoznik se obvezuje jednom mjesečno, do 5-tog u mjesecu za prethodni mjesec
ispostaviti mjesečni račun za izvršene usluge.
Naručitelj prijevoza dužan je račun podmiriti u roku od 30 dana od ispostavljanja
istog.
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Plaćanje se vrši na temelju ispostavljenog e-računa, u roku od 30 (trideset) dana od
dana ispostavljanja e-računa, na račun Prijevoznika _________________________ koji se
vodi kod ___________________________.
Potraživanja od Naručitelja ne mogu se prenositi na treće osobe bez pisane suglasnosti
Naručitelja. U slučaju postignute suglasnosti prenijeti se može samo osnovna tražbina.
VII. UGOVORNA KAZNA
Članak 14.
Za neispunjenje obveze, zakašnjenje u ispunjenju obveze ili neuredno ispunjenje
obveze ugovara se ugovorna kazna sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i to
3‰ (tripromila) od ukupno ugovorene vrijednosti za svako nepoštivanje, odnosno neuredno
ispunenje Ugovora.
Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10% (desetposto) ugovorene
vrijednosti, a ukoliko Naručitelj pretrpi veću štetu, ima pravo zahtijevati razliku do potpune
naknade štete.
Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, ako je primljeno ispunjenje obveze, a pri
tome je došlo do zakašnjenja, odnosno neurednog ispunjenja Ugovora, osoba odgovorna za
praćenje ispunjenja Ugovora obvezna je odmah po nastupu zakašnjenja odnosno neurednog
ispunjenja Ugovora bez odgađanja pisanim putem priopćiti drugoj ugovornoj strani da
Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu.
Za iznos ugovorne kazne Prijevozniku će se umanjiti iznos računa po nalogu osobe
odgovorne za praćenje ispunjenja Ugovora ili izdati račun na iznos ugovorne kazne.
VIII. JAMSTVO
Članak 15.
Prijevoznik je dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ovog Ugovora za slučaj
povrede ugovornih obveza u iznosu 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a, s rokom valjanosti
do ispunjenja ugovornih obveza, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na
snagu ovog Ugovora u obliku bankarske garancije koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, na
„prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja
te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka ispunjenja ugovornih obveza ili u obliku
obične ili bjanko zadužnice potvrđene/solemnizirane kod javnog bilježnika sukladno
odredbama Ovršnog zakona.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Pravo prijevoza bez naknade na linijama iz članka 2. Ugovora utvrđuje se sukladno
Zakonu o otocima, a koji imaju pravo na povlašteni javni otočni cestovni prijevoz.
Članak 17.
Ugovorne strane obvezuju se da će poštivati odredbe Ugovora i izvršavati ih pravilno i
pravodobno te u skladu s uvjetima ovog Ugovora, kao i uz profesionalnu brigu. U cilju
izvršenja obveza iz ovog Ugovora te operativnog i funkcionalnog održavanja linija najmanje
tijekom razdoblja trajanja Ugovora, Ugovorne strane će jedna drugoj pružiti svu potrebnu
pomoć i suradnju.
Ugovorne strane će eventualne nesporazume oko ovog Ugovora nastojati riješiti
mirnim putem, a u suprotnom slučaju utvrđuju nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda.
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Članak 18.
Ovaj Ugovor moguće je izmijeniti dodatkom Ugovoru na obrazloženi prijedlog jedne
od Ugovornih strana, kada za to postoje opravdani razlozi.
Opravdanim razlogom za izmjenu Ugovora se osobito smatra ako Prijevoznik tijekom
pružanja usluge mikroprijevoza, utvrdi da bi prilagodbom voznog reda uvođenjem novih
prijevoza ili novih stajališta na utvrđenim linijama došlo do znatnog povećanja broja putnika,
u kojem slučaju može podnijeti Općini Lastovo prijedlog za izmjenom voznog reda
uvođenjem novih prijevoza ili novih stajališta na utvrđenim linijama.
Prijedlog za izmjenama Ugovora može inicirati i Općina Lastovo.
Članak 19.
Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka ugovorna
strana prima po 2 (dva) primjerka.
U znak prihvata prava i obveza iz ovog ugovora zakonski zastupnici ugovornih strana
isti potpisuju i ovjeravaju pečatom.

KLASA: 340-05/22-01/01
URBROJ: 2145-01-22-__
Lastovo, __________
PRIJEVOZNIK:

NARUČITELJ PRIJEVOZA:
Za Općinu Lastovo
Općinska načelnica
Anita Jančić Lešić

