
 

      

   

 
           REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

                      OPĆINA LASTOVO 

      Jedinstveni upravni odjel 
 

tel.: 020/801-023 

e-mail: procelnica@lastovo.hr 
 

KLASA: 372-01/19-01/01 

URBROJ: 2145-01-22-21 

Lastovo, 18. listopada 2022. godine 

 

  Na temelju članka 5. stavka 3. te članka 17. Odluke o zakupu poslovnoga prostora 

(„Službeni glasnik Općine Lastovo“ broj 2/20., 8/20. i 3/21.), nakon provedenog Natječaj za 

davanje u zakup poslovnih prostora KLASA: 372-01/19-01/01, URBROJ: 2145-01-22-10 od 

28. rujna 2022. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja i otvaranje ponuda (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo), donosi 

 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijih ponuditelja  

 

Članak 1. 

 Predmet zakupa: poslovni prostori ex. Tehnička radiona, na adresi Ulica Zle polje 17, 

kat.čest.zgr. 1211 K.O. Lastovo, broj ZK uloška 3001,  kako slijedi: 

1. prostor, površine 97,86 m
2
 

2. prostor, površine 49,02 m
2
 

3. prostor, površine 49,88 m
2
 

6. prostor, površine 216 m
2
 

   7. prostor, površine 237,80 m
2
 

  8. prostor, površine 110,58 m
2 

 

Članak 3. 

 Najpovoljniji ponuditelj, djelatnost koja će se obavljati u prostoru te iznos ponuđene 

mjesečne zakupnine: 

 za 1. prostor, površine 97,86 m
2
, Remote Forms, Geldersekade 82 D, 1012 BL 

Amsterdam, Nizozemska, OIB: 12296214450, uslužna djelatnost, s ponuđenom 

mjesečnom zakupninom iznosu od 392,00 kune; 

 za 2. prostor, površine 49,02 m
2
, Luka Lešić, vl. obrta LUKŠA, Obrt za morski 

gospodarski ribolov, Put zaglava 7, Ubli, 20290 Lastovo, OIB: 22144085227, 

skladištenje, s ponuđenom mjesečnom zakupninom iznosu od 367,65 kuna; 

 za 3. prostor, površine 49,88 m
2
, natječaj će se ponoviti, budući da nije pristigla 

nijedna ponuda; 

 za 6. prostor, površine 216 m
2
, Kristo Lešić, vl. obrta KRISTO za stolariju, gradnju 

i popravak čamaca, Put Zaglava 7, Ubli, 20290 Lastovo, OIB: 80723475023, 

proizvodna djelatnost, s ponuđenom mjesečnom zakupninom iznosu od 799,20 

kuna; 
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 za 7. prostor, površine 237,80 m
2
, Milanka Blašković, vl. obrta TONI, Obrt za 

turizam, Ivana Gundulića 25, Ubli, 20290 Lastovo, OIB: 44394432255, uslužna 

djelatnost, s ponuđenom mjesečnom zakupninom iznosu od 951,20 kuna; 

 za 8. prostor, površine 110,58 m
2
, Ante Lešić, vl. obrta FIKEJ, Obrt za 

prijevozničke usluge i zemljane radove,  Sv. Kuzme i Damjana 17, 20290 Lastovo, 

OIB: 56899971375, proizvodna djelatnost, s ponuđenom mjesečnom zakupninom u 

iznosu od 511,58 kuna. 

 

Članak 4. 

 S ponuditeljima iz članak 3. ove Odluke sklopit će se Ugovor o zakupu poslovnog 

prostora sukladno odredbama Odluke o zakupu poslovnoga prostora, a po stupanju Općine 

Lastovo u posjed predmetnih poslovnih prostora, a za koji period Općina Lastovo ne snosi 

odgovornost za eventualnu štetu nastalu zbog nesklapanja ugovora o zakupu poslovnog 

prostora. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Općine Lastovo te na internetskoj stranici 

Općine Lastovo www.lastovo.hr . 

 Na odluku Povjerenstva može se izjaviti prigovor Općinskoj načelnici u roku od osam 

(8) dana od dana objave Odluke. 

 Odluka po prigovoru je konačna. 

  

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

 

Antonia Barbić, v.r. 

http://www.lastovo.hr/

