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Temeljem članka 35.b.st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.
33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 125/08, 150/11), članka 30. i 42. Statuta Općine Vela
Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 6/13), Općinsko vijeće Općine Vela Luka je, na
svojoj 5. sjednici, održanoj 26.02.2014. godine, donijelo slijedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Prima se na znanje i prihvaća Polugodišnje izvješće o radu Načelnika Općine Vela
Luka za razdoblje srpanj - prosinac 2013.godine.
2. Ovaj će se Zaključak, zajedno s Polugodišnjim izvješćem, objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Vela Luka.
Predsjednik:
Dragiša Barčot, v.r.
KLASA: 021-05/14-03/045
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 27.02.2014.g.

Temeljem članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
129/05, 19/07, 125/08, 36/09, 150/11), te članka 42. Statuta Općine Vela Luka, Načelnik
podnosi
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine
Za ovaj izvještaj važno je napomenuti da je 7. lipnja izvršena primopredaja dužnosti između
mene i Borisa Žuvele koji je tu dužnost obnašao zadnje četiri godine. Isto tako napomenuo
bih da je ovaj period opterećen i "krizom" izbora predsjednika Općinskog vijeća. Sve ovo
utjecalo je donekle i na dinamiku aktivnosti mene kao Načelnika.
Ipak za ovaj period istaknuo bih slijedeće moje značajnije aktivnosti:
Posebne aktivnosti poduzimao sam na financijskoj "konsolidaciji" Općine.
Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Vela Luka za 2013. godinu, utvrđeni su ukupni
prihodi i primici od 9.448.882 kn (AOP 598) i ukupni rashodi izdaci od 8.223.366 kn
(AOP 599) što je vidljivo u financijskom Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i
izdacima, obrazac PR-RAS na navedenim AOP-ima. U 2013. je ostvaren višak prihoda i
primitaka u iznosu od 1.225.516 kn. Preneseni manjak iz 2012. godine iznosi 1.511.690 kn.
Kad zbrojimo višak tekuće godine s prenesenim manjkom dobijemo manjak prihoda i
primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od 286.174 kuna (AOP 605), što će se
uvrstiti u I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vela Luka za 2014. godinu.
Uspoređujući stanje na kraju godine s onim na kraju polugodišta, možemo zaključiti da je
manjak tekuće godine od 362.144 kn na dan 30.06. pretvoren u višak prihoda i primitaka od
1.225.516 kn, na dan 31.12.2013. godine.
Na kraju polugodišta je ukupni manjak (preneseni manjak 1.511.690 + 362.144 kn -manjak
tekuće godine do 30.06.) bio 1.873.834 kn.
Na kraju godine je manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju smanjen na
2

br. 2/14

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA

03.03.14

286.174 kune (preneseni manjak 1.511.690 kn + višak tekuće godine 1.225.516).
Znači, da smo u drugom polugodištu uspjeli smanjiti ukupni manjak na 286.174 kune za
pokriće u slijedećem razdoblju.
Stanje novčanih sredstava na žiro-računima i u blagajni na dan 31.12.2013. godine iznosi
ukupno 636.491,65 kuna, a pojedinačno kako slijedi:
- stanje na računu Proračuna Općine Vela Luka 250.598,41 kn
- stanje u blagajni 2.510,73 kn
- stanje na depozitnom računu kod HBOR-a 383.382,51 kn.
U nastojanju da smanjimo rashode poslovanja poduzete su određene mjere.
Tako smo 16.09.2013. godine uputili Raiffeisenbank Austria d.d. na ime direktora Zamolbu za
smanjenje kamatne stope po Ugovoru o kreditu broj 08818020045 i 08818020046 za
športsku dvoranu i kanalizaciju, što je rezultiralo ugovorenim sastankom s dir. Vicelićem u
Veloj Luci.
Obavijestili smo HBOR – Hrvatsku banku za obnovu i razvoj 10.10.2013. godine, da nam
opozovu Poziv na plaćanje po Jamstvu za kredit Komunalca d.o.o. Vela Luka, jer je
dogovoreno
s komunalnim poduzećem da preuzmu svoju obvezu vraćanja kredita, počev od 2013.
godine.
Donesena je Odluka o smanjenju osnovice za obračun plaće za 10% Općinskog načelnika
(Sl. Glasnik br. 11/13 od 14.11.13.) i službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine
(Sl. Glasnik br.12/13 od 27.11.13.), a primjenila se od plaće za studeni 2013. godine.
Što se tiče rada Upravnog odjela za gospodarenje prostorom istaknuo bih moje učestvovanje
u:
-izradi prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o parkiralištima, parkirnim mjestima i
cjeniku karata za parkiranje
-izradi prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana korištenja javnih površina i
cjenik za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Vela
Luka
-izradi prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
-izradi prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
za opskrbu pitkom vodom (sustav vodoopskrbe), u suradnji sa Upravnim odjelom za
opće i imovinsko-pravne poslove
-pripremanju troškovnika i natječaja za radove na polaganju NN i VN kabela za spajanje
TS Stani i TS Pičena
-radnjama vezanim za dovršenje radova u sportskoj dvorani na Močnom lazu i dobivanje
potrebne dokumentacije za tehnički pregled
-davanju primjedbi na glavni projekt sjeverne obilaznice Vele Luke i parcelacijski elaborat
-koordinaciji sa Vodovodom d.o.o. Blato vezano za izradu projektne dokumentacije i
dobivanje potvrde na glavni projekt za vodovodnu mrežu - sjeverni krak i sjeverna
obilaznica
-sastancima sa predstavnicima građana iz Gradine vezano za uređenje ceste od Bradata
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do odvojka ceste prema Badu u Gradini, uređenje akvatorija uvale, izrade mosta
prema Glavici sv. Ivana, i izgradnji nove trafostanice
-izradi prijedloga probijanja 37 trasa (cca 55 km) poljskih odnosno protupožarnih putova
koje je Općina Vela Luka predložila Hrvatskim šumama d.o.o. za uvrštenje u Program
gospodarenja za gospodarsku jedinicu "Šaknja rat", kojom je obuhvaćen teritorij
Općine Vela Luka, za slijedeće razdoblje od 10 godina
Sudjelovao sam i u razgovorima oko iznalaženja terena za T.S. Gradina – Bad, Široka,
Prihonja i Sokolić.
Što se tiče rada Tajništva Općine naveo bih sijedeće:
1. donio odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
"Radost", Nadzornog odbora "Komunalca",d.o.o. - Vela Luka, "Vodovoda",d.o.o. Blato, NPKL vodovoda, d.o.o. Korčula;
2. davao upute za postupanja punomoćnicima u sporovima koje vodi Općina Vela Luka,
kao tužiteljica ili tužena stranka;
3. u poslovima upravljanja nekretninama predložio opće akte općinskom vijeću na
usvajanje, a tiču se nekretnina: Izvješće o provedbi programa, Plan upravljanja
nekretninama za četverogodišnje razdoblje, Godišnji program;
4. na inicijativu i po uputama ustrojen je prvi Registar nekretnina u vlasništvu općine
5. sudjelovao u razmatranju praktičnih pitanja oko statusa i pokušaja prodaje okućnica,
uknjižbe i rješavanja kompletnih imovinsko-pravnih odnosa nekretnina u vlasništvu
Općine Vela Luka (Zubaća vala, Bad – okućnice, uknjižba: dijela Centra za kulturu i
drugih nekretnina)
Što se tiče mojih aktivnosti vezano za rad Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
poljoprivredu i gospodarstvo, spomenuo bih brojna primanja stranaka koji su tražili pomoć u
rješavanju njihovog teškog materijalnog stanja i učestvovanju u rješavanju istih. Nadalje,
sudjelovao sam u:
-imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Vela Luka
-donošenju Odluke o broju i visini stipendija za školsku akademsku godinu 2013/2014
-izradi Liste deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2013/2014.
-donošenju Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2013/2014.
-donošenju Odluke o dopuni Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku
godinu 2013/2014.
-zaključivanju ugovora o stipendiranju sa 23 nova studenta
-organizaciji tečajeva drugog stupnja engleskog i talijanskog jezika u suradnji s udrugom
Deša iz Dubrovnika

Sudjelovao sam na određene načine i u slijedećim projektima:
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MIKROKLIMATSKA MJERENJA I SIMULACIJE ZA DEFINIRANJE UGROŽENIH
PODRUČJA ZA POLJOPRIVREDU I POŽARE RASLINJA
-nositelj ovog projekta je Hrvatsko agrometeorološko društvo i projekt se provodi na otocima
Hvaru, Braču i Korčuli u suradnji sa Austrijskim zavodom za meteorologiju i geomagnetizam.
U kolovozu 2013. organizirana je prezentacija ovog projekta i dogovorena je suradnja i
potpisan ugovor o sufinanciranju projekta u iznosu od 10 000,00 kn.
NAVODNJAVANJE POLJA VRBOVICA - KRUŠEVO I POLJA BRADAT
- tjekom 2013. godine provodila se anketa među zainteresiranim strankama za
navodnjavanje polja Vrbovica, Kruševo i Bradat te su projekti u kolovozu 2013.godine
kandidirani na Poziv za iskazivanje interesa Ministarstva poljoprivrede za prijavu projekata
koji će se financirati u 2014.g. iz jednog od EU fondova za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni
razvoj.
UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
- projekt je u fazi izrade projektne dokumentacije, odnosno rješavanja imovinsko pravnih
odnosa za pojedine trase – ceste. Projektom su obuhvaćene nerazvrstane ceste u
poljoprivrednim području u dužini od cca. 4 000 m. Vrijednost investicije je oko 1.500.000,00
kn + PDV. Projekt je u kolovozu 2013.godine kandidiran na Poziv za iskazivanje interesa
Ministarstva poljoprivrede za prijavu projekata koji će se financirati u 2014.g. iz jednog od EU
fondova za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj.
REKONSTRUKCIJA OBALE KALE – izrada projektne dokumentacije
- vrijednost projekta je 900.000,00 kn+PDV a uključuje izradu Idejnog, glavnog i izvedbenog
projekta, te kandidacijsku dokumentaciju za strukturne fondove EU. Općina Vela Luka je u
listopadu 2013. godine projet prijavila na Javni poziv Ministarstva turizma za kandidiranje
projekata za dodjelu sredstava temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2013. godini.
MESHRATILITY
– projekt koji se provodi u 12 zemalja, a budžet projekta je € 2.300.367,00, nositelj projekta je
ARGEM, Energetska agencija Regije Murcia, Španjolska.
Projekt za cilj ima predstaviti model suradnje između opskrbljivača energijom i lokalne
zajednice u svrhu kvalitetnog planiranja i korištenja energije i učinkovite provedbe planiranih
aktivnosti kao temelj za izradu i nadziranje provedbe Akcijskih planova u 72 odabrane
jedinice lokalne samouprave, a provodi se do travnja, 2015. godine. Uvjet za sudjelovanje
Općine Vela Luka u projektu MESHARTILITY bio je potpisivanje Sporazuma gradonačelnika
što je i učinjemno u listopadu, 2013. Sporazum gradonačelnika je europski pokret u
kojemu sudjeluju lokalne i regionalne vlasti dobrovoljno se obvezujući na povećanje
energetske učinkovitosti i
5
korištenje obnovljivih izvora energije. Kroz preuzimanje dobrovoljne obveze, potpisnici
Sporazuma teže dostizanju i nadilaženju EU cilja 20-postotnog smanjenja emisija CO2 do
2020. godine.
Do kraja 2013. aktivnosti na projektu bile su prikupljanje opsežnih podataka potrebnih za
izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti Općine Vela Luka.
INFO ZONA – projekt povezivanja mladih i lokalne samouprave s ciljem poboljšanja kvalitete
5
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života mladih
-nositelj projekta je udruga za mlade iz Splita Info zona kojoj je Općina Vela Luka partner na
projektu za mlade a projekt je zajedno sa crnogorskom organizacijom Forum mladi i
neformalna edukacija iz Crne Gore prijavljen na Poziv IPA Prekogranični program Hrvatska
Crna Gora, 2007-2013.
RURALNO POUČNA, KULTURNO-ETNOGRAFSKA TURISTIČKA ATRAKCIJA
- nositelj projekta je Dubrovačko – neretvanska županija a Općina Vela Luka je partner u
projektu i u projekt je prijavila Uređenje Plave staze i Rekonstrukciju Doma kulture ex.
Zadružni dom. Projekt je prijavljen na Program pripreme i provedbe razvojnih projekata
prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije potporogram „PRIPREMA
REGIONALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA“ početkom travnja, 2013.godine, odobrena mu je
tehnička pomoć u pripremi razvojnog projekta, te se nalazi na indikativnoj listi Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU.
Ovaj je projekt u listopadu 2013. prijavljen i na Javni poziv Ministarstva turizma temeljem
Programa dodjele bespovratnih sredstava u 2013. godini turističkim projektima prihvatljivim
za financiranje iz Strukturnih fondova Europske unije.
HOT SPOT CROATIA
-nositelj projekta je Dubrovačko – neretvanska županija a Općina Vela Luka je preko ovog
projekta dobila opremu za postavljanje besplatnog bežičnog interneta za korisnike na tri
lokacije na području općine. U prosincu, 2013. godine krenulo se sa realizacijom projekta i
početkom 2014. godine planiran je završetak radova.
PODUZETNIČKA ZONA Vela Luka prijavljena je u studenom, 2013. u Jedinstveni registar
poduzetničke infrastrukture na službenim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta
Provedba mjera za poticanje zapošljavanja u suradnji sa HZZ.
U kolovozu sam održao sastanak sa stipendistima i studentima Općine Vela Luka. Također
sam prisustvovao na obilježavanju različitih blagdana i obljetnica.
U ovom izvještajnom periodu imao sam tri službena putovanja: dva u Dubrovnik – dogovori u
Županijskoj upravi za ceste i Elektrojugu, te jedno službeno putovanje u Zagreb gdje sam
posjetio Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo financija te Hrvatske ceste. S
obzirom na moja ovlaštenja kao Načelnika općine, sudjelovao sam u radu Nadzornog odbora
Komunalca gdje se raspravljalo o modalitetima realizacije odluke Općinskog vijeća o
formiranju firme za odvodnju i opskrbu vodom. Također sam sudjelovao i u radu Nadzornog
odbora i Skupštine Turističke zajednice Vela Luka. Održao sam i sastanke sa direktorom
Grebena, ravnateljima Doma za starije i nemoćne, Doma zdravlja, Osnovne škole, Srednje
škole, Dječjeg vrtića, te mjesnim župnicima kao i predsjedavajućima skoro svih sportskih i
kulturnih udruga koje djeluju u našem mjestu. Sastanke sam održao i sa rukovodstvom
obrtnika te cehom ugostitelja.
Načelnik:
Tonko Gugić Bakan, v.r.
KLASA: 021-05/14-03/045
URBROJ: 2138/05-02-14-01-01
Vela Luka, 27.02.2014.g.
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Općinsko vijeće Općine Vela Luka temeljem članka 14. i 15. Pravilnika o radu Odbora za
dodjelu javnih priznanja Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka, br. 1/94 i
3/03) i članka 7. i 8. Statuta Općine Vela Luka (Sl. glasnik Općine br. 6/2013 – pročišćen
tekst), na svojoj 5. sjednici, održanoj 26.02.2014. godine, na prijedlog Odbora za dodjelu
javnih priznanja, donosi slijedeću
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja
Općine Vela Luka u 2014. godini
I
Javno priznanje za životno djelo dodjeljuje se Janesu Vlašiću za njegov doprinos razvoju
kulturnog amaterizma, a napose unaprijeđenju i promociji klapskog pjevanja.
II
Javna priznanja za izvanredna postignuća u 2013. godini dodjeljuju se:
1. prof. Renati Prizmić Linarić – za stručni i predani pedagoški rad sa mladim glazbenicima
i uspjesima na domaćim i međunarodnim natjecanjima violinista Osnovne glazbene škole
Vela Luka.
2. Veslačkom klubu "Ošjak" Vela Luka – za ostvarene izvanredne sportske rezultate u
veslanju na državnoj razini.
III
Javno priznanje za dugogodišnje uspješno javno djelovanje dodjeljuje se Društvu "Vela
Luka" Zagreb za dvadesetgodišnje publiciranje Luškog libra.
IV
Javna priznanja iz točke I, II i III ove Odluke će se laureatima dodijeliti na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća uoči Dana općine.
V
Ova Odluka će se javno objaviti u "Službenom glasniku" Općine Vela Luka.
Predsjednik:
Dragiša Barčot, v.r.
KLASA: 021-05/14-03/046
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 27.02.2014. g.

7

br. 2/14

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA

03.03.14

Općinsko vijeće Općine Vela Luka temeljem članka 14. Pravilnika o izboru i proglašenju
najuspješnijih sportaša Vele Luke (Službeni Glasnik Općine, br. 10/08) i članka 7. i 8. Statuta
Općine Vela Luka (Sl. glasnik Općine br. 6/2013 – pročišćen tekst), na svojoj 5. sjednici,
održanoj 26.02.2014. godine, na prijedlog Odbora za šport, kulturu i tehničku kulturu, donosi
slijedeću:
ODLUKU
o izboru i proglašenju najuspješnijih športaša Vele Luke u 2013. godini
I
Najuspješniji športaši Vele Luke u 2013. Godini su:
- Marina Valentić, veslačica, juniorka, VK Ošjak – najuspješnija sportašica Vele Luke
za 2013. godinu ;
- Teo Padovan, veslač, mlađi junior, VK Ošjak – najuspješniji sportaš Vele Luke za
2013. Godinu ;
- VK Ošjak – ekipa dvojca na pariće za kadetkinje u sastavu Josipa i Ivana Jurković –
najuspješnija ženska sportska ekipa u 2013. godini ;
- VK Ošjak – ekipa četverca na pariće za mlađe juniore u sastavu Stipe Trojanović, Leon
Surjan, Ivan Burmas i Teo Padovan – najuspješnija muška sportska ekipa u 2013.
godini .
II
Najuspješnijim sportašima Vele Luke u 2013. – pojedincima i ekipama uručuje se povelja
Općinskog vijeća s odgovarajućim natpisom, na posebnoj svečanosti, u sklopu obilježavanja
Dana Općine.
III
Ova Odluka će se objaviti u Službenom Glasniku Općine.
Predsjednik:
Dragiša Barčot, v.r.

KLASA: 021-05/14-03/047
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 27.02.2014.g.

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10) i članka 30. Statuta
Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 6/13 – pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Vela Luka je na svojoj 5. sjednici održanoj 26.02.2014.godine donijelo
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
Općine Vela Luka za 2014.godinu
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I
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Vela Luka za 2014.godinu,
dalje: Plan, donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2014.godinu, te je time određen njegov sadržaj
– opis i obim poslova koje je u 2014.godini potrebno obaviti u svrhu unapređenja zaštite od
požara na području Općine Vela Luka.
Plan je sastavni dio skrbi o zaštiti od požara koju provodi Općina Vela Luka.
II
Izvršitelji Plana su:
-Općina Vela Luka
-Dobrovoljno vatrogasno društvo Vela Luka (dalje u tekstu: DVD)
-vlasnici privatnih šuma na području Općine Vela Luka
-vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vela Luka
Kada su za izvršenje Plana potrebna financijska sredstva, osiguravati će ih za svoje područje
Plana izvršitelj.
III
DVD raspolaže s 1 stabilnom, 7 mobilnih (u vozilima) i 15 prijenosnih radio uređaja za
korištenje tijekom vatrogasne intervencije.
Za uzbunjivanje se koristi fiksni telefon i mobiteli, kao i za vrijeme intervencije ako se radio
uređajima ne mogu prenositi informacije.
Postojeći sustav veze održavati će DVD.
IV
Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine 35/94, 55/94 i
142/03) i Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 08/06)
primjenjuju se u izradi dokumenata prostornog uređenja.
Potrebno je kontinuirano nadzirati ispravnost hidranata (najmanje jednom godišnje) i njihovu
stalnu dostupnost vatrogasnim vozilima. Provjera ispravnosti hidranata prepušta se DVD-u
Vela Luka, a DVD će pri tome osigurati suradnju tehničke službe "Vodovoda" d.o.o. Blato.
Grafički prikaz razmještaja podzemnih i nadzemnih hidranata čuva se u prostorijama Općine
Vela Luka. Prikaz je usklađen s stanjem na terenu. Prikaz ne sadrži lokacije unutarnje
hidrantske mreže (mreža za gašenje požara izvedena u objektu koji se štiti), ni vanjsku
hidrantsku mrežu u vlasništvu bolnice "Kalos". Na mjestu podzemnih hidranata, prilikom
svake rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže, potrebno je ugraditi nadzemne kad god je to
moguće, i u razmaku kojega predviđa Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara.
V
U cilju sprječavanja nastanka i širenja požara osnovne preventivne mjere u planiranju
prostora prilikom izrade urbanističkih planova uređenja trebaju obuhvatiti:
9
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zoniranje: utvrđivanje namjene prostora te, temeljem prihvaćenih metoda za
utvrđivanje požarnih sektora unutar zona, utvrđivanje zona zaštite s požarnim
zaprekama (vatrobranim pojasevima);
mjere sprječavanje širenja požara na susjedne građevine;
mjere omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na
građevini i otvorenom prostoru: građevina mora imati vatrogasni pristup, a
prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodovodne mreže, mora se, ukoliko ne postoji,
predvidjeti vanjska hidrantska mreža;
kod planiranja objekata na turističkom području, potrebno je poštivati odredbe
Pravilnika o zaštiti ugostiteljskih objekata (Narodne novine 100/99);
planirati skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova u skladu s propisima;
na trasama dalekovoda ne dopustiti gradnju objekata.

Izvršenje se prepušta izrađivačima urbanističkih planova uređenja.
VI
Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim prometnicama na području općine Vela Luka
potrebno se je strogo pridržavati Zakona o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine 79/07) i
Odluke o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim
cestama (Narodne novine 114/12), kao i ostalih propisa o sigurnosti prometa na cestama.
Svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora imati opremu za zaštitu od tih tvari, a
sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR)
(NN 12/91).
U svim slučajevima nesreće obvezno je pozvati policiju.
VII
U 2014.godini općina Vela Luka će:
• motriteljsko-dojavnu službu u ljetnom periodu osigurati na način da se zadrži
dosadašnja pokrivenost čitavog područja općine Vela Luka s dvije motrionice, od
čega jedna motrionica danonoćno.
• nastaviti s održavanjem evidencije interventnih grupa građana za sudjelovanje u
postupcima zaštite i spašavanja.
VIII
Prepušta se DVD-u nabavka i postavljanje znakova upozorenja i zabrane u svrhu edukacije
pučanstva i turista o prevenciji nastanka šumskih požara. Prepušta se DVD-u praksa
upozoravanja građana preko lokalnih radio postaja tijekom svibnja o zabrani paljenja vatre
na otvorenom.
IX
Prepušta se DVD-u upoznavanje vlasnika i korisnika šuma i poljoprivrednog zemljišta s
obvezama koje za njih proističu iz Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom
zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
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X
Prepušta se DVD-u upoznavanje vlasnika i korisnika šuma i poljoprivrednog zemljišta s
obvezama koje za njih proističu iz odredbi članka 19. Pravilnika o zaštiti šuma od požara
(Narodne novine 26/03).
XI
Prepušta se DVD-u čišćenje cestovnog pojasa (bankine, razdjelni pojas ceste uz šume i
poljoprivredne površine) od raslinja.
Obim poslova ovisi o sredstvima koje će zainteresirane strane uplatiti DVD-u.
XII
Nabavka i održavanju opreme i sredstava za vatrogasne intervencije, prepuštena je DVD-u
Vela Luka.
XIII
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Vela Luka.
Predsjednik:
Dragiša Barčot, v.r.

KLASA: 021-05/14-03/048
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 27.02.2014.g.
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10), i članka 30. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela
Luka" broj 6/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vela Luka je na svojoj 5. sjednici,
održanoj 26.02. 2014.godine donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području općine Vela Luka u 2013.godini

I
Prihvaća se Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Vela Luka u
2013.godini.
II
Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Vela Luka".
Predsjednik:
Dragiša Barčot, v.r.

KLASA: 021-05/14-03/049
URBROJ: 2138/05-02-14-02
Vela Luka, 27.02.2014.g.
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Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10), i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela
Luka br.5/09), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na 5. sjednici održanoj dana 26.02.2014.
godine, donosi
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Vela Luka u 2014.godini
•

Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine (definiranje
snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općina raspolaže u slučaju
pojave ugroze i uspostava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno jasne
koordinacije djelovanja sustava)

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća, Općina Vela Luka treba:
- definirati resurse,
- izvršitelje
- te provesti usklađivanje djelovanja svih snaga
Resursi, izvršitelji i akti kojima je planirano usklađenje djelovanja izvršitelja pobrojani su u
dokumentu "Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Vela Luka u
2013.godini", Planu zaštite i spašavanja, Planu civilne zaštite, Planu zaštite od požara,
Planu uključivanja svih sudionika zaštite od požara, Odluci o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine
Vela Luka, te Planu zbrinjavanja turista.
U 2014.godini je potrebno:
• uskladiti Procjenu i Plan zaštite od požara s Pravilnikom o izmjenama i dopunama
Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja ("Narodne novine" broj 118/12)
• izvršiti popunu postrojbe civilne zaštite.
• Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i
spašavanja (povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih
snaga za reagiranje u katastrofama i velikim nesrećama)
Prema članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave „u
proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja u narednoj
godini“.
Sredstva koja se u Proračunu Općine Vela Luka u 2014.godini osiguravaju za opremanje,
odnosno unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u
katastrofama i velikim nesrećama odnose se na
izradu usklađenja Procjene i Plana zaštite od požara s Pravilnikom o izmjenama i
dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja
djelovanje DVD-a Vela Luka
opremanje postrojbe Civilne zašite opće namjene
djelovanje udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje
djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja
uslugu deratizacije-dezinsekcije-dezinfekcije.
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Izvršavanje zadaća Općine u mjerama zaštite od požara (i unapređenja
protupožarne zaštite) - poslovi koje je potrebno obaviti u 2014.godini:

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku donosi Vlada Republike Hrvatske svaku godinu. Izvršenje obveza iz Programa za
područje općine Vela Luka dužnost je Stožer zaštite i spašavanja Općine Vela Luka i
Općinskog načelnika.
Motiteljsko-dojavnoj službi iz članka 4. Pravilnika o zašiti šuma od požara (Narodne novine
broj 26/03) potrebno je posvetiti posebnu pažnju, s obzirom na značaj te službe u doktrini
kojom se rukovodi DVD (gašenje u začetku). Općina Vela Luka je tu službu dužna ustrojiti za
područja pod šumama koje su u vlasništvu fizičkih osoba. Dio teritorija općine čine šume i
šumsko zemljište kojima gospodare i njima upravljaju pravne osobe temeljem posebnih
propisa. Potrebno je zato u suradnji s njima osigurati obavljanje ove službe.
U 2014.godini je potrebno:
• da Stožer zaštite i spašavanja u svakom slučaju prijedlog svoje odluke o načinu na
koji će se obavljati motriteljsko dojavna služba temelji na godišnjem "Planu
provođenja posebnih mjera i zadataka za zaštitu od požara za ljetnu sezonu", kojega
godišnje donosi Upravni odbor DVD-a.
Člankom 40. Zakona o zaštiti od požara određena je obveza vlasnicima, odnosno
upraviteljima zgrada posjedovati godišnje uvjerenje, koje izdaje pravna osoba ovlaštena od
strane ministra, kojim se dokazuje ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava za
gašenje požara. Također su, sukladno članku 38. stavku 1. istog Zakona, vlasnici, odnosno
upravitelji zgrada dužni posjedovati uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara. Člankom
63. istog Zakona, vlasnicima, odnosno upraviteljima zgrada je propisana novčana kazna
ukoliko ne udovolje obvezama iz članaka 38. stavka 1. i članka 40.. Komunalac d.o.o. je
upravitelj više zgrada zajedničkog stanovanja u naselju Vela Luka.
Člankom 41. istoga Zakona određena je obveza vlasnika, odnosno upravitelja zgrada, da
održavaju prijenosne i prijevozne aparate za gašenje požara. Ispravnost i funkcionalnost
prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara ispituje osoba ovlaštena od proizvođača,
najmanje jednom godišnje, o čemu na aparatu mora postojati vidljiva oznaka. Proizvođač od
kojega je Općina Vela Luka kupila prijenosne uređaje ovlastio je za područje općine Vela
Luka obrt "Prižmić" iz Vele Luke.
U 2014.godini je potrebno:
• utvrditi stanje zaštite od požara u smislu glave "VIII. ZAŠTITA OD POŽARA U
UPORABI GRAĐEVINA I PROSTORA" (od članka 36. do 43.) Zakona o zaštiti od
požara u zgradama kojima je Komunalac d.o.o. upravitelj i zgradama kojima je
vlasnik Općina Vela Luka.
• Sustav uzbunjivanja građana
Državna uprava za zaštitu i spašavanje je na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o zaštiti i
spašavanju donijela Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva. Prema tom Pravilniku,
uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva provode centri 112, koji koordiniraju postupke svih
subjekata uključenih u jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj. Uzbunjivanje
stanovništva obavlja se jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje.
U 2014.godini je potrebno:
• provjeriti opremljenost javnih zatvorenih prostora u vlasništvu Općine Vela Luka u kojima se
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okuplja veći broj ljudi zidnim panoima s grafičkim prikazom znakova za uzbunjivanje.
Izobrazba stanovništva na području zaštite i spašavanja (podizanje razine svijesti
građana)

Nastaviti će se praksa prepuštanja DVD-u Vela Luka nabavka i postavljanje znakova upozorenja i
zabrane u svrhu izobrazbe pučanstva i turista o prevenciji nastanka šumskih požara.
Nastaviti će se praksa prepuštanja DVD-u Vela Luka da upozorava građane preko radio postaja o
zabrani paljenja vatre na otvorenom i obvezi primjenjivanja agrotehničkih mjera kao protupožarne
prevencije.
• Javna objava Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području općine Vela Luka
Ove Smjernice će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Vela Luka".
Predsjednik:
Dragiša Barčot, v.r.

KLASA: 021-05/14-03/050.
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 27.02.2014.g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Službeni
glasnik br. 6/13), Općinsko vijeće Općine Vela Luka je, na prijedlog Načelnika, na svojoj 5.
sjednici, održanoj 26.02.2014.godine, donijelo slijedeću
ODLUKU
o dopuni Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama
u vlasništvu Općine Vela Luka
Članak 1.
U Odluci o dopuni Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine
Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 4/12), u članku 18. dodaju se stavci 2. i
3.koji glase:
"Samo iznimno, kupoprodajnu cijenu kupac može isplatiti u najviše dvije rate i to: prvu, koja
iznosi najmanje 50% ukupnog iznosa i isplaćuje se u roku iz stavka 1. ovog članka, a druga u
roku od najviše 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora.
Iznimka iz prethodnog stavka se odnosi jedino na kupnju okućnice i to ako tako u svojoj
pismenoj ponudi zatraži Kupac, a Načelnik o tome odluči, sagledavajući sve, pa i socijalne
okolnosti".
Stavci 2. i 3. postaju 4. i 5.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Općine Vela
Luka".
Predsjednik:
Dragiša Barčot, v.r.
KLASA: 021-05/14-03/051
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 27.02.2014.g.
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Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), a sukladno Proračunu Općine Vela Luka za 2014.
godinu (Službeni Glasnik Općine br. 13/2013) i u skladu sa prijedlogom pročelnika upravnih
tijela Općine Vela Luka, donosim:
Plan prijma u službu za 2014. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se da su u upravnim tijelima Općine Vela Luka, na dan 31.01.2014.g., popunjena
sva radna mjesta predviđena Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vela Luka
(Službeni Glasnik Općine br. 14/2010), kako slijedi:
a) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA 1 izvršitelj
puno
radno popunjeno
ZA OPĆE I IMOVINSKO-PRAVNE
vrijeme
POSLOVE

SAVJETNIK
ZA
IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE
STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE
POSLOVE
VIŠI
REFERENT-TAJNICA
NAČELNIKA
SPREMAČ

b) UPRAVNI ODJEL
GOSPODARSTVO

ZA

1 izvršitelj
1 izvršitelj
1 izvršitelj
1 izvršitelj

DRUŠTVENE

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA 1 izvršitelj
ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
POLJOPRIVREDU
I
GOSPODARSTVO
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA 1 izvršitelj
GOSPODARSTVO
I
POLJOPRIVREDU
VIŠI
STRUČNI
SURADNIK- 1 izvršitelj
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

puno
vrijeme
puno
vrijeme
puno
vrijeme
puno
vrijeme

radno popunjeno
radno popunjeno
radno popunjeno
radno popunjeno

DJELATNOSTI,

POLJOPRIVREDU

puno
vrijeme

radno popunjeno

puno
vrijeme

radno popunjeno

puno
vrijeme

radno popunjeno

c) UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN I FINANCIJE
SAVJETNIK ZA PRORAČUN I
FINANCIJE
VIŠI REFERENT ZA OBRAČUN I
EVIDENCIJU OPĆINSKIH PRIHODA
REFERENT -BLAGAJNIK

1 izvršitelj
1 izvršitelj
1 izvršitelj
1 izvršitelj
15

puno
radno
vrijeme
pola
radnog
vremena
puno
radno
vrijeme
puno
radno
vrijeme

popunjeno
popunjeno
popunjeno
popunjeno
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d) UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNALNE DJELATNOSTI
PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA 1 izvršitelj
ZA GOSPODARENJE PROSTOROM
I KOMUNALNE DJELATNOSTI

puno
vrijeme

radno popunjeno

REFERENT ZA GOSPODARENJE 1 izvršitelj
PROSTOROM
REFERENT-KOMUNALNI REDAR
1 izvršitelj

puno
vrijeme
puno
vrijeme
puno
vrijeme

radno popunjeno

REFERENT-PROMETNI REDAR

1 izvršitelj

radno popunjeno
radno popunjeno

Članak 2.
S obzirom na iskazanu popunjenost u 2014. godini se ne planira prijam službenika i
namještenika u službu na neodređeno, kao ni na određeno.
Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Vela Luka.
Načelnik :
Tonko Gugić Bakan, v.r.
KLASA: 112-01/14-01/002
URBROJ: 2138/05-01-14-01
Vela Luka, 12.02.2014.g.
Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela Luka (Sl. glasnik Općine br. 6/2013 – pročišćen
tekst), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi
( Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 86/08), donosim:
Plan prijma
na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Općini Vela Luka za 2014. godinu
Članak 1.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelim Općine Vela
Luka planira se u 2014. godini prijam 4 osobe.
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, broj osoba koje se
planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke osoba koje se prima na stručno
osposobljavanje, utvrđuju se – prema upravnim tijelima, kako slijedi:
a) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
viši stručni suradnik, 1 osoba , magistar struke/stručni specijalist pravnog ili društvenog
smjera, ili
viši referent, 1 osoba, sveučilišni ili stručni prvostupnik pravnog ili društvenog smjera;
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b) UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POLJOPRIVREDU I
GOSPODARSTVO
viši stručni suradnik, 1 osoba, magistar struke/stručni specijalist ekonomskog, tehničkog ili
društvenog smjera, ili
viši referent, 1 osoba, sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomskog, tehničkog ili društvenog
smjera;
c) UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
viši referent, 1 osoba, sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke, ili
viši stručni suradnik, 1 osoba, magistar struke/stručni specijalist ekonomskog smjera;
d)UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNALNE
DJELATNOSTI
viši stručni suradnik, 1 osoba, magistar struke/stručni specijalist građevinskog smjera.
Članak 2.
Prijam osoba iz članka 1. ovog Plana će se provoditi u suradnji sa nadležnom ispostavom
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Korčula-Lastovo).
Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine.
Načelnik:
Tonko Gugić Bakan, v.r.
KLASA: 112-01/14-01/003
URBROJ: 2138/05-01-14-01
Vela Luka, 12.02.2014.g.
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj
25/13) i članka 40. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik općine Vela Luka“ br. 6/13),
Načelnik Općine Vela Luka dana 17.veljače, 2013.godine, donosi
ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje
Članak 1.
Određuje se Marinka Šeparović, Viši stručni suradnik – službenik za informiranje, u
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka,
kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama –
službenik za informiranje.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Vela Luka“.
Načelnik:
Tonko Gugić – Bakan, v.r.

KLASA: 008-01/14-01/002
URBROJ: 2138/05-01-14-06
Vela Luka, 17. 02. 2014.g.
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„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ je službeni list Općine Vela Luka
Izdavač:
Općina Vela Luka
www.velaluka.hr

Uredništvo:
Obala 3, br. 19,
tel. 020/295-904; fax. 813-033;
e-mail: sanja.jurkovic@velaluka.hr

List izlazi po potrebi od 1993. u tiskanom
izdanju, a u obliku mrežne publikacije od 2008.

glavna i odgovorna urednica:
Sanja Jurković
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