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Temeljem članka 28. Statuta Turističke zajednice Općine Lastovo, Turističko 

vijeće Turističke zajednice Općine Lastovo objavljuje 

 

JAVNI POZIV  

Za kandidiranje manifestacija i dodjelu potpore iz proračuna Turističke 

zajednice Općine Lastovo namijenjene manifestacijama tijekom ljetne sezone 

2018. godine 

1. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Turističke zajednice 

Općine Lastovo za manifestacije koje 

- Unapređuju i obogaćuju ponudu otoka Lastova, 

- Doprinose razvoju sadržaja i produžuju turističku sezonu. 

2. Dodjela potpore iz proračuna Turističke zajednice Općine Lastovo odobrit će se 

manifestacijama  

- Zabavnog sadržaja, 

- Tradicijskim manifestacijama. 

3. Za dodjelu sredstava potpore mogu se kandidirati sve fizičke i pravne osobe, obrti, 

zadruge, udruge,  ustanove, ostale pravne i fizičke osobe.  

http://www.tz-lastovo.hr/


4. Kriteriji za dodjelu potpore su: 

- Kvalitetna priprema i realizacija manifestacija (jasno definiran cilj i program), 

- Značaj manifestacije za razvoj i doprinos obogaćivanja turističke ponude te 

produženje turističke sezone, 

- Procjena učinka manifestacije na povećanje turističkog prometa,  

- Osigurano financiranje manifestacije, 

- Manifestacije koje dobiju potporu iz proračuna Turističke zajednice Općine 

Lastovo ne smiju se međusobno preklapati sa datumima izvođenja.  

5. Potrebna dokumentacija 

- Dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije, 

- Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema Turističkoj 

zajednici Općine Lastovo, 

- Program manifestacije. 

6. Javni poziv traje do 02. travnja 2018. godine, a zainteresirani potrebnu 

dokumentaciju mogu dostaviti osobno ili putem pošte u ured Turističke zajednice 

Općine Lastovo, Pjevor 7, 20290 Lastovo. 

7. Odluku o dodjeli sredstava donosi Turističko Vijeće Turističke zajednice Općine 

Lastovo te će biti objavljena na oglasnim pločama Općine Lastovo i Turističke 

zajednice Općine Lastovo. 

8. Korisnici potpore iz proračuna Turističke zajednice Općine Lastovo namijenjene 

manifestacijama tijekom ljetne sezone 2018. godine, dužni su dostaviti Izvješće o 

realizaciji manifestacije po završetku manifestacije. 

9. Odobrena sredstva potpore će se doznačiti po dostavljenom Izvješću o realizaciji 

manifestacije te ukoliko se ispune uvjeti natječaja iz sklopljenog ugovora.  

 

Predsjednik Turističkog Vijeća   

       Turističke zajednice Općine Lastovo 

  Leo Katić, v.r. 


