
 

      

   

 
                       REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

                    OPĆINA LASTOVO                 

            Općinski načelnik 
 
tel.: 020/801-079 

e-mail: pisarnica@lastovo.hr  
 

KLASA: 400-06/22-01/07 

URBROJ: 2145-01-22-2 

Lastovo, 6. rujna 2022. godine 
 

 Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 

novine“, broj 26/15.), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lastovo 

(„Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 6/21.) te članka 31. Statuta Općine Lastovo 

(„Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/09., 1/13., 2/13., 5/18., 6/20., 7/20. i 2/21.), 

Općinska načelnica Općine Lastovo dana 6. rujna 2022. godine, objavljuje 

 

NATJEČAJ 

za prijavu projekata i programsku podršku udrugama iz područja djelovanja socijalne 

skrbi, skrbi o osobama s invaliditetom te umirovljenicima i osobama treće životne dobi, 

za 2022. godinu iz Proračuna Općine Lastovo za program „Pomoći nepokretnim i teško 

pokretnim osobama na području Općine Lastovo“ 

 

I. PREDMET NATJEČAJA 

 

 Predmet ovog Natječaja je financiranje programa „Pomoći nepokretnim i teško 

pokretnim osobama na području Općine Lastovo“ udrugama iz Proračuna Općine Lastovo 

(dalje u tekstu: Program). 

 Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Lastovo za 

maksimalno jedan program rada s rokom provedbe do 31. prosinca 2022. godine. 

 Općina Lastovo financirat će samo one udruge koje ispune uvjete koji su definirani 

ovim Natječajem u kategorijama predviđenim u Proračunu Općine Lastovo za 2022. godinu, i 

to: 

 Javne potrebe u socijalnoj skrbi, 

 Javne potrebe u skrbi o osobama s invaliditetom 

 Javne potrebe u skrbi o umirovljenicima i osobama treće životne dobi 

 

 

II. IZNOS SREDSTAVA 

 

 U Proračunu Općine Lastovo predviđena su sredstva za financiranje projekta 

programske podrške udrugama u 2022. godini. 

 Ukupno predviđen iznos sredstava za financiranje programske podrške udrugama je 

40.000,00 kuna.  

 



 To je ujedno i iznos koji će se temeljem ovog Natječaja moći dodijeliti udrugama za 

potporu u realizaciji programa.  

   

III. KORISNICI FINANCIRANJA 

 

 Uvjeti koje podnositelji prijave moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna 

sredstva, odnosno stekli status korisnika financiranja (u daljnjem tekstu: Korisnici 

financiranja) su: 

 udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi 

odgovarajući registar (dokaz pribavlja Povjerenstvo iz elektroničkih baza podataka); 

 udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija (dokaz pribavlja 

Povjerenstvo iz elektroničkih baza podataka); 

 udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o 

financiranju iz proračuna Općine Lastovo; 

 udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema Državnom 

proračunu i Proračunu Općine Lastovo; 

 udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i 

pružanje socijalnih usluga; 

 da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja 

programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili 

kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; 

 da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske 

unije, državnog proračuna ili proračuna Općine Lastovo; 

 prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce 

određene ovim Natječajem. 

 

IV. PROVEDBA PROGRAMA „POMOĆI NEPOKRETNIM I TEŠKO POKRETNIM 

OSOBAMA NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO“  

 

 Korisnik financiranja mora provoditi program za osobe koje ispunjavaju sljedeće 

uvjete (dalje u tekstu: korisnici Programa): 

₋  osobe starije od 65 godina, 

₋  nepokretne i teško pokretne osobe, 

₋  osobe koje žive same u kućanstvu ili žive sa partnerom koji zbog dobi ili bolesti ne 

može o njima skrbiti, 

₋  osobe koje nemaju djecu i unuke koji imaju prebivalište na području Općine Lastovo, 

₋  osobe kojima je nepokretnost nastala iznenada zbog bolesti, ozljede, nakon povratka iz 

bolnice, odmakle dobi. 

 

Program se počnje ostvarivati dan nakon zaprimanja zahtijeva, a traje do 7 dana. U 

Programu su uključene subote, nedjelje i praznici. 

 

 



Program obuhvaća sljedeće: 

₋  Dnevni program provodi se dnevno u razdoblju od 08:00 do 20:00 sati sa tri posjete, sa 

jednakim vremenskim razmacima, korisnicima Programa, za sljedeće potrebe: 

₋  osobna higijena, presvlačenje, hranjenje - doručak 

₋  kupnja namirnica, podizanje lijekova, priprema toplog obroka, presvlačenje, 

 hranjenje - ručak 

₋  presvlačenje, osobna higijena, hranjenje – večera, 

₋  Program može zatražiti korisnik, Centar za socijalnu skrb i izabrani liječnik. 

₋  Provjeru ispunjavanja uvjeta vrši udruga – korisnik financiranja u danu zaprimanja 

zahtijeva i daje pisano obrazloženje tražitelju elektronskim putem ili korisniku 

Programa usmeno. 

₋  Korisnik Programa može uputiti zahtijev telefonom, a Centar za socijalnu skrb i 

izabrani liječnik elektronskim putem. 

₋  Korisnik Programa na zahtjev udruge – korisnika financiranja može participirati sa do 

40 kn dnevno. 

₋  Administraciju izvršenja programa provodi udruga – korisnik financiranja. 

₋  Udruga – korisnik financiranja dužna je uz izvješće o provedenom Programu priložiti 

od korisnika Programa potpisanu listu za svaki posjet u kući i ispuniti listu kojom 

potrvrđuje da je korisnik Programa ispunio uvjete programa koje je udruga utvrdila. 

₋  Program se počinje primjenjivati odmah po potpisivanju Ugovora i primjenjuje se do 

31. prosinca 2022. godine. 

₋  Korisnik financiranja dužan je provesti Program za svakog prijavljenog korisnika 

Programa. 

 

V. ISPLATA SREDSTAVA  

 

 Iznos sredstava isplatit će se korisniku financiranja jednokratno, po podnesenom 

zahtjevu, nakon sklapanja Ugovora. 

 Ukoliko Općina Lastovo dođe do saznanja da pojedine osobe, koje su zatražile 

provođenje Programa i ispunjavaju sve uvijete da bi bili korisnici Programa, a nisu uključeni 

u Program, zatražit će puni povrat sredstava od korisnika financiranja. 

 

VI. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA 

 

 Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

1. obrazac za prijavu programa: 

 1.1. obrazac opisa programa, 

2. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

3. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo, 

4. potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u 

izvorniku ili preslici, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja; 

5. popis članova udruge i zaposlenih, ako je primjenjivo. 

 

VII. DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE 

 



 Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno 

s Natječajem za prijavitelje dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Lastovo, a 

mogu se i podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lastovo. 

 Prijavni obrasci s propisanom natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u 

zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu: 

Općina Lastovo 

Dolac 3 

20290 Lastovo 

 uz naznaku:  

„Natječaj za program Pomoći nepokretnim i teško pokretnim osobama na području 

Općine Lastovo - NE OTVARATI“. 

 Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave javnog natječaja. 

 Neće se razmatrati prijave koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan 

roka. 

 

VIII. ODABIR PRIJAVE 

 

 Provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja i ocjenjivanje prijava 

provodi Povjerenstvo za administrativnu provjeru. 

 Po obradi svih pristiglih ponuda Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u 

daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja 

propisanih uvjeta natječaja.  

 Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne 

uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog 

za odobravanje financijskih sredstava za programe/projekte i druge potpore. 

 Odluku o odobravanju financijskih sredstava, na prijedlog Povjerenstva za 

ocjenjivanje, donosi pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. 

 Općina će, u roku od osam dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava 

obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje uz navođenje 

ostvarenog broja bodova/ocjena po pojedinim kategorijama ocjenjivanja. 

 Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u 

roku od osam dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid 

u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o 

osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. 

 Podnositelji prijave imaju pravo u roku od 8 dana od dana od dana zaprimanja Odluke, 

odnsno obvijesti, podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu Općina Lastovo, Dolac 3, 

20290 Lastovo, uz naznaku: „Natječaj za program Pomoći nepokretnim i teško pokretnim 

osobama na području Općine Lastovo – Prigovor na Odluku/obavijest“. 

 Općinska načelnica odlučuje povodom prigovora podnositelja prijave na prijedlog 

Povjerenstva za rješavanje prigovora. 

 

IX. UGOVOR O FINANCIRANJU 

 

 Sa udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Općina Lastovo će potpisati 

ugovor, najkasnije 30 dana od donošenja Odluke, kojim će se definirati prava i obveze 

korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe i obveze 

izvještavanja o provedbi programa i utrošku sredstava. 

 



X. OSTALE INFORMACIJE 

 

 Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje 

Općini Lastovo da osnovne podatke o korisniku i projektu objavi na službenim internetskim 

stranicama Općine Lastovo te u drugim izvještajima.  

 Općina Lastovo će u suradnji s korisnikom financiranja, pratiti provedbu financiranih 

programa ili projekata udruga, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja 

proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, sukladno Zakonu o 

udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i 

računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi i drugim pozitivnim propisima. 

 Sastavni dio ovog natječaja su obrasci za prijavu programa i izvještavanje. 

 

 Sva pitanja vezano uz natječaj mogu se postaviti na: 

 

Općina Lastovo 

Dolac 3, 20290 Lastovo 

tel: 020 801 023 

e-mail: pisarnica@lastovo.hr 

 

OPĆINSKA NAČELNICA 

 

 

Anita Jančić Lešić, v.r. 
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