
 

 

                         
          REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

                      OPĆINA LASTOVO 

      Jedinstveni upravni odjel 
 
tel.: 020/801-023 

e-mail: procelnica@lastovo.hr 
 

KLASA: 370-01/23-01/01 

URBROJ: 2145-01-23-5 

Lastovo, 9. ožujka 2023. godine 

 

Na temelju članka 25. stavka 1. Odluke o najmu stanova („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/21.) te Zapisnika o otvaranju pisanih 

zahtjeva KLASA: 370-01/23-01/01, URBROJ: 2145-01-23-5 od 3. ožujka 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prikupljanje 

zahtjeva za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Lastovo utvrđuje 

 

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA 

 

I. 

 Utvrđuje se prijedlog Liste reda prvenstva za najam stana u vlasništvu Općine Lastovo sukladno provedenom Javnom natječaju za prikupljanje 

zahtjeva za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Lastovo, KLASA: 370-01/23-01/01, URBROJ: 2145-01-23-1 od 17. siječnja 2023. godine: 

 

Redni 

broj 

Prezime i ime te adresa 

podnositelja zahtjeva 

Ukupni broj 

članova 

obiteljskog 

domaćinstva 

Broj bodova po svakom mjerilu 

Ukupni 

broj 

bodova  

Neprekidno 

prebivalište i 

boravište na 

području 

Općine 

Lastovo 

Broj članova 

obiteljskog 

domaćinstva 

Ukupna prosječna 

mjesečna 

primanjima po članu 

obiteljskog 

domaćinstva 

ostvareni u 

prethodnoj godini 

Invalidnost 

po bilo kojoj 

osnovi 

Djeca 
Životna 

dob 

Stručna 

sprema 

1. Šantić Viktor, Pjevor 5, Lastovo 4 37 7 0 0 10 0 25 79 

 

 



 

 

II. 

Podnositelji zahtjeva s Liste reda prvenstva za vrijeme važenja Liste obvezni su pisano prijaviti za sebe i ostale članove obiteljskog 

domaćinstva svaku promjenu glede: 

- stjecanja, otuđenja vlasništva ili suvlasništva na nekretninama, kao i stjecaju prava na korištenje nekretnine, 

- prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu, 

- smanjenja broja članova obiteljskog domaćinstva, 

- drugih promjena od bitnog utjecaja na utvrđeni status i davanje stana u najam. 

Prijava iz prethodnog stavka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lastovo u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. 

 

III. 

 Ova Lista objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Lastovo. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Podnositelji zahtjeva s Liste imaju pravo pisanog prigovora na obavljeno bodovanje i utvrđeni redoslijed na Listi. Prigovor se podnosi Općinskoj 

načelnici Općine Lastovo putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lastovo, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Liste reda prvenstva.

  

 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

 

Antonia Frlan, v.r.     


