
 

      

   

 
                       REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

                    OPĆINA LASTOVO                 

            Općinski načelnik 
 
tel.: 020/801-079 

e-mail: pisarnica@lastovo.hr  
 

KLASA: 400-06/22-01/10 

URBROJ: 2145-01-22-1 

Lastovo, 7. prosinca 2022. godine 
 

 Temeljem članka 7.  Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba  kulturi 

(„Narodne novine“, broj 83/22.), 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 objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2023. godinu 

 

I. 

 Sredstva iz Proračuna Općine Lastovo, osigurana za financiranje javnih potreba u 

kulturi, namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u 

kulturi od interesa za Općinu Lastovo, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva 

za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: 

Javni poziv) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Općine Lastovo www.lastovo.hr. 

  

II. 

 Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi kojima Općina Lastovo nije 

osnivač, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge u kulturi te druge fizičke i 

pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima: 

 kulturne djelatnosti: audiovizualna djelatnost; 

 kulturno-umjetničko stvaralaštvo: glazbena i glazbeno-scenska umjetnost te kulturno-

umjetnički amaterizam. 

 

III. 

 Osnovni prioritet i cilj Javnog poziva je osnaživanje nositelja djelatnosti u kulturi kao i 

organizacija civilnog društva za provođenje projekata i programa koji su od osobitog interesa 

za opće/javno dobro u Općini Lastovo.  

 Specifični ciljevi ovog Javnog poziva odnose se na:  

 osnaživanje kapaciteta nositelja djelatnosti u kulturi za provođenje projekata/programa 

koji doprinose kvaliteti života stanovnika Općine Lastovo i kulturnoj ponudi;  

 potpora inovativnim projektima/programima koji aktivno doprinose razvoju kulturnih 

djelatnosti u lokalnoj zajednici. 

 

 



IV. 

 Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva je 82.879,00 kuna / 11.000 EUR. 

 (Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK). 

 Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom 

programu/projektu je 5.274,00 kuna / 700 EUR, a najveći iznos po pojedinom 

programu/projektu je 37.672,00 kuna / 5.000 EUR. 

 

V. 

 Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:  

 obrazac opisa programa ili projekta - Obrazac 1.,  

 obrazac proračuna programa ili projekta - Obrazac 2., 

 obrazac izjave o usklađenosti statuta udruge s odredbama Zakona o udrugama, 

da nema duga s osnove poreza, doprinosa i drugih davanja prema državnom 

proračunu, te da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja 

programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđivan, te da 

troškovi programa/projekta za koji se traži financijska potpora od Općine 

Lastovo, ne podliježu dvostrukom financiranju iz javnih sredstava državnog 

proračuna, proračuna Europske unije i/ili sredstava proračuna jedinica lokalne i 

regionalne samouprave, odnosno da isti programski troškovi neće biti 

višestruko financirani iz različitih javnih izvora - Obrazac 3., 

 preslik osobne iskaznice ukoliko je prijavitelj fizička osoba i preslika IBAN 

Žiro-računa, 

 potvrda o članstvu u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika ili potvrdu o 

upisu u registar poreznih obveznika te preslik osobne iskaznice ukoliko je 

prijavitelj samostalni umjetnik, 

 popis priloga koji se prilažu uz Obrazac prijave programa/projekta. 

 

VI. 

 Prijedlozi programa ili projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, 

koji su zajedno s Javnim pozivom za prijavitelje dostupni na službenoj internetskoj stranici 

Općine Lastovo www.lastovo.hr .  

 Prijavni obrasci s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj 

omotnici osobno ili putem pošte na adresu: 

Općina Lastovo 

Dolac 3 

20290 Lastovo 

 uz naznaku:  

„Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Lastovo  

za 2023. godinu - NE OTVARATI“. 

  

 Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je 30 dana od dana objave Javnog poziva 

(od 7. prosinca 2022. godine do 9. siječnja 2023. godine). 

 Svaki prijavitelj može podnijeti najviše 2 (dvije) prijave iz područja iz točke II. ovog 

Javnog poziva. 

 Svaka pojedinačna prijava dostavlja se u zasebnoj omotnici i u suprotnom neće biti 

razmatrana. 

 Pravo podnošenja prijave na Javni poziv nema korisnik koji nije ispunio svoje obveze 

prema Općini Lastovo u skladu s Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava za provedbu 

programa odobrenog iz sredstava Proračuna Općine Lastovo za 2022. godinu. 

http://www.lastovo.hr/


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

roka. 

 

VII. 

 Provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva i ocjenjivanje 

prijava provodi Stručno povjerenstvo za vrednovanje prijavljenih programa i projekata (u 

daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo). 

 Stručno povjerenstvo daje prijedlog o dodjeli financijskih sredstava, a Odluku o 

dodjeli financijskih sredstava donosi Općinska načelnica u roku od 90 dana od dana 

donošenja Proračuna Općine Lastovo. 

 Prihvaćeni programi sufinancirat će se kroz Program javnih potreba u kulturi Općine 

Lastovo u 2023. godini, a sukladno mogućnostima Proračuna Općine Lastovo. 

 Odluka o dodjeli financijskih sredstava dostavlja se prijaviteljima javnom objavom na 

mrežnoj stranici Općine Lastovo www.lastovo.hr . 

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

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

ostvarenog broja bodova/ocjena po pojedinim kategorijama ocjenjivanja. 

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

dodjeli financijskih sredstava, podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu Općina Lastovo, 

Jedinstveni upravni odjel, Dolac 3, 20290 Lastovo, uz naznaku: „Javni poziv za predlaganje 

javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2023. godinu – Prigovor na Odluku/obavijest“. 

Rok za donošenje odluke po prigovoru je 8 dana od dana primitka prigovora. 

 

VIII. 

 Općina Lastovo i predlagatelj kojemu su dodijeljena financijska sredstva temeljem 

Odluke o dodjeli financijskih sredstava sklopit će Ugovor o financijskoj potpori, kojim će se 

urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana. 

 

IX. 

 Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, korisnik sredstava daje odobrenje 

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

stranicama Općine Lastovo te u drugim izvještajima.  

 Sastavni dio ovog Javnog poziva su Upute za prijavitelje, obrasci za prijavu 

projekta ili programa te obrazac izvješća o realizaciji - Obrazac 4. 

  

 

OPĆINSKA NAČELNICA 

 

Anita Jančić Lešić, v.r. 

 

http://www.lastovo.hr/

