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Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 6/13 –
pročišćeni tekst i 9/14) Općinsko vijeće Općine Vela Luka na prijedlog Načelnika na svojoj 13
sjednici, održanoj dana 19.12.2014. godine slijedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima
("Službeni glasnik Općine Vela Luka" broj 6/06 pročišćeni tekst, 7/07, 10/08, 11/09, 17/10,
10/11 i 4/12 )
Članak 1.
U 1. stavku članka 2. briše se točka 6.
Članak 2.
Članak 9. mijenja se i glasi:
"Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva, obveznik poreza obračunava i uplaćuje
u roku od 30 dana po isteku obračunskog mjeseca, na IBAN Proračuna Općine Vela Luka broj
HR0623300031847400000, s modelom HR68 i pozivom na broj 1708 - OIB obveznika."
Članak 3.
Članak 15. se briše.
Članak 4.
Članak 17. se briše.
Članak 5.
Članak 18 . se briše.
Članak 6.
Članak 19. mijenja se i glasi:
"Za građane sa stalnim mjestom prebivališta na području Općine Vela Luka plaćanje poreza na
kuće za odmor regulirat će se svake godine posebnom odlukom općinskog vijeća."
Članak 7.
Članak 21. mijenja se i glasi:
"Obveznik poreza na kuću za odmor dužan je sve podatke relevantne za utvrđivanje visine poreza
prijaviti Upravnom odjelu za proračun i financije najkasnije do 31. ožujka godine za koju se
razrezuje porez, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka promjene koja utječe na visinu
poreza."
Članak 8.
Članak 22. mijenja se i glasi:
"Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja Upravnog odjela
za proračun i financije o utvrđivanju poreza i uplaćuje se na IBAN Proračuna Općine Vela Luka
broj HR0623300031847400000, s modelom HR68 i pozivom na broj 1716 - OIB obveznika."
Članak 9.
Članak 28 mijenja se i glasi:
"Obveznik poreza na tvrtku odnosno naziv dužan je tvrtku odnosno naziv i promjenu imena tvrtke
odnosno naziva i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti Upravnom odjelu za
proračun i financije u roku od 15 dana od dana upisa u registar, odnosno od dana nastanka
promjene."
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Članak 10.
Članak 29. mijenja se i glasi:
"Porez na tvrtku ili naziv plaća se na IBAN Proračuna Općine Vela Luka broj
HR0623300031847400000, s s modelom HR68 i pozivom na broj 1732 - OIB obveznika, u roku od
15 dana od dana dostave rješenja Upravnog odjela za proračun i financije."
Članak 11.
Članak 32. mijenja se i glasi:
"Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja
Upravnog odjela za proračun i financije o utvrđivanju poreza i uplaćuje se na IBAN Proračuna
Općine Vela Luka broj HR0623300031847400000, s modelom HR68 i pozivom na broj 1740 - OIB
obveznika."
Članak 12.
Članci 32a., 32b., 32c., 32d., 32e., 32f. i 32g. se brišu.
Članak 13.
Članak 33. mijenja se i glasi:
"Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza, osim prireza porezu na dohodak,
obavlja Upravni odjel za proračun i financije."
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vela
Luka" i primjenjuje se od 01.01.2015. godinu.
KLASA: 021-05/14-03/124
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 20.12.2014. godine
Predsjednik
Dragiša Barčot, v.r.

ODLUKA
O OPĆINSKIM POREZIMA
(urednički pročišćeni tekst)
TEMELJNA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju stope, visina, te način obračuna i plaćanja
koji predstavljaju vlastite izvore prihoda Općine Vela Luka.
IZVORI SREDSTAVA
Članak 2.
Općini Vela Luka pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na tvrtku ili naziv,
5. porez na korištenje javnih površina,
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Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9%.
Članak 4.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.
Članak 5.
Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak
propisani su Zakonom o porezu na dohodak.
Članak 6.
Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna
uprava.
Porez na potrošnju
Članak 7.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi od 3%.
Članak 8.
Osnovica poreza na potrošnju iz članka 7. ove Odluke jest prodajna cijena pića po kojoj se
pića prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost.
Članak 9.
"Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva, obveznik poreza obračunava i uplaćuje
u roku od 30 dana po isteku obračunskog mjeseca, na IBAN Proračuna Općine Vela Luka broj
HR0623300031847400000, s modelom HR68 i pozivom na broj 1708 - OIB obveznika."
Porez na kuće za odmor
Članak 10.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje
se nalaze na području Općine Vela Luka.
Članak 11.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno
ili sezonski.
Članak 12.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 11. ove Odluke,
osim osobne iskaznice, uzimati će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina
nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o
zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjave svjedoka, mjesto podnošenja
porezne prijave i svi drugi raspoloživi dokazi.
Članak 13.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Članak 14.
Kućom za odmor ne smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i
prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.
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Članak 15.
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine
kuće za odmor.
Članak 16.
Za građane sa stalnim mjestom prebivališta na području Općine Vela Luka plaćanje poreza na
kuće za odmor regulirat će se svake godine posebnom odlukom općinskog vijeća.
Članak 17.
Ovisno o stanju infrastrukture na području na kojem se nalazi kuća za odmor, za obveznike poreza
na kuće za odmor propisuju se djelomična oslobađanja od plaćanja poreza na kuću za odmor i to
zbog nepostojanja:
a) električne energije i javne rasvjete za 5%,
b) tekuće vode za 5%,
c) asfaltirane ceste za 5%.
Članak 18.
"Obveznik poreza na kuću za odmor dužan je sve podatke relevantne za utvrđivanje visine poreza
prijaviti Upravnom odjelu za proračun i financije najkasnije do 31. ožujka godine za koju se
razrezuje porez, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka promjene koja utječe na visinu
poreza."
Članak 19.
"Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja Upravnog odjela
za proračun i financije o utvrđivanju poreza i uplaćuje se na IBAN Proračuna Općine Vela Luka
broj HR0623300031847400000, s modelom HR68 i pozivom na broj 1716 - OIB obveznika."
Porez na tvrtku ili naziv
Članak 20.
Porez na tvrtku odnosno naziv plaćaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti i
koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak, a svoju djelatnost u cijelosti ili djelomično
obavljaju na području Općine Vela Luka.
Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem van Općine
Vela Luka, a koje na području Općine Vela Luka povremeno trguju ili pružaju usluge s pokretnih
štandova, vozila, brodova ili aparata, ili kada obavljaju promidžbene aktivnosti.
Članak 21.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu od:
1. Pravne osobe sa sjedištem na području Općine Vela Luka koje obavljaju djelatnosti industrije,
poljoprivrede, šumarstva, graditeljstva i prometa:
a) do 15 zaposlenih .............. 500,00 kuna
b) od 16 do 100 zaposlenih 1.000,00 kuna
c) preko 100 zaposlenih .... 2.000,00 kuna
2. Pravne osobe sa sjedištem na području Općine Vela Luka koje obavljaju djelatnost trgovine,
ugostiteljstva, turizma i usluga:
a) do 2 uposlena ................... 700,00 kuna
b) od 3 do 50 uposlenih ..... 1.000,00 kuna
c) preko 50 uposlenih ........ 2.000,00 kuna
3. Pravne osobe čije je sjedište izvan Općine Vela Luka, a u svom sastavu imaju poslovne jedinice
na području Općine Vela Luka ....................................... 2.000,00 kuna
4. Fizičke osobe registrirane na području Općine Vela Luka, a koje obavljaju samostalne
djelatnosti:
a) proizvodne i uslužne, obrtničke djelatnosti ......................................... 400,00 kuna
b) ugostiteljske, trgovačke i zabavne radnje ....................................... 1.000,00 kuna
5. Fizičke osobe čije je sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište izvan Općine Vela Luka, a u
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svom sastavu imaju poslovne jedinice na području Općine Vela Luka. .................. 1.500,00 kuna
6. Za deficitarna zanimanja porez na tvrtku se umanjuje za 30%.
Posebnom Odlukom Općinskog vijeća će se utvrditi koja se zanimanja smatraju deficitarnim na
području Općine Vela Luka.
Članak 22.
Obveznici poreza na tvrtku koji u svom sastavu imaju više izdvojenih samostalnih poslovnih
jedinica (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), osim temeljnog iznosa poreza na
tvrtku, obveznici su i poreza na tvrtku za svaku samostalnu poslovnu jedinicu u iznosu od
20% iznosa utvrđenog člankom 23. ove Odluke.
Prodajni štand ili slično mjesto za ambulantno obavljanje djelatnosti ne smatra se
samostalnom poslovnom jedinicom u smislu prethodnog stavka.
Članak 23.
Obveznici poreza na tvrtku sa sjedištem na području Općine Vela Luka koji obavljaju djelatnost
povremeno, djelomično se oslobađaju poreza na tvrtku u visini od 50%.
Članak 24.
Obveza plaćanja poreza na tvrtku nastaje istekom mjeseca u kojemu je tvrtka započela obavljanje
djelatnosti.
Tvrtka koja započne obavljanje djelatnosti plaća razmjerni dio godišnjeg poreza na tvrtku utvrđen
člankom 24. ove Odluke.
Ako se tvrtka sa sjedištem u Veloj Luci upiše u registar i započne s obavljanjem djelatnosti,
oslobađa se plaćanja poreza na tvrtku za prvu godinu poslovanja.
Članak 25.
"Obveznik poreza na tvrtku odnosno naziv dužan je tvrtku odnosno naziv i promjenu imena tvrtke
odnosno naziva i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti Upravnom odjelu za
proračun i financije u roku od 15 dana od dana upisa u registar, odnosno od dana nastanka
promjene."
Članak 26.
"Porez na tvrtku ili naziv plaća se na IBAN Proračuna Općine Vela Luka broj
HR0623300031847400000, s s modelom HR68 i pozivom na broj 1732 - OIB obveznika, u roku od
15 dana od dana dostave rješenja Upravnog odjela za proračun i financije."
Članak 27.
"Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja
Upravnog odjela za proračun i financije o utvrđivanju poreza i uplaćuje se na IBAN Proračuna
Općine Vela Luka broj HR0623300031847400000, s modelom HR68 i pozivom na broj 1740 - OIB
obveznika."
Porez na korištenje javnih površina
Članak 28.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na
području Općine Vela Luka.
Članak 29.
Porez na korištenje javnih površina plaća se godišnje po stopi od 30% na iznos naknade koja se
plaća za korištenje javnih površina.
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Članak 30.
"Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja
Upravnog odjela za proračun i financije o utvrđivanju poreza i uplaćuje se na IBAN Proračuna
Općine Vela Luka broj HR0623300031847400000, s modelom HR68 i pozivom na broj 1740 - OIB
obveznika."

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza, osim prireza porezu na
dohodak Upravni odjel za proračun i financije.
Članak 32.
Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i za sve
ostale postupovne radnje primjenjuje se Opći porezni zakon ("Narodne novine", br. 127/00 i 86/01ispravak).
Članak 33.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o općinskim porezima objavljena u
“Službenom glasniku Općine Vela Luka” 5/01 kao i pripadajuće Odluke o dopuni općinskih poreza,
1/03, 7/03, 7/04, 4/05, 4/06, - pročišćeni tekst, 7/07, 10/08, 11/09, 17/10, 10/11 i 4/12)
Predsjednik
Dragiša Barčot,v.r.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03,
100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 6. (NN 36/04, 63/08 i 133/13) i članka 83. Statuta Općine
Vela Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka 6/13 i 9/14), Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na
svojoj 13. sjednici dana 19.12.2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
Članak 1.
Razrješuje se Boris Surjan, ing., kapetan Lučke kapetanije Dubrovnik, Ispostava Vela Luka,
dužnosti člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.
Članak 2.
Imenuje se Niki Žuvela, kapetan Lučke kapetanije Dubrovnik, Ispostava Vela Luka, za člana vijeća
za davanje koncesijskog odobrenja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vela
Luka“.
KLASA: 021-05/14-03/128
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 20.12.2014. godine
Predsjednik
Dragiša Barčot,v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 6/13 i
9/14), Općinsko vijeće Vela Luka na 12. sjednici održanoj dana 04.12.2014. godine donijelo je
slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Nakon rasprave na tematskoj sjednici povodom Analize turističke sezone 2014. godine
na području Općine Vela Luka utvrđuju se slijedeće aktivnosti Općine Vela Luka za pripremu
turističke sezone 2015. godine:
-

-

nakon što je donesena "Odluka o izradi Strategije razvoja turizma Općine Vela Luka" u
proračun za 2015. godinu predvidjeti iznos za financiranje izrade,
za definiranje smjernica na kojima bi se temeljila Strategija proširiti Odbor za gospodarstvo i
poljoprivredu stručnim suradnicima iz oblasti turizma i članovima Turističkog vijeća Općine
Vela Luka,
nastaviti realizaciju sustava javne odvodnje sa predviđenim sredstvima u Proračunu za
2015. godinu,
nastaviti aktivnosti na uređenju komunalne infrastrukture (uređenje nerazvrstanih cesta,
elektrifikacija i realizacija vodovodne mreže) za zadovoljavanje potreba privatnih
iznajmljivača u uvalama na području Općine Vela Luka uz osiguranje sredstava u
proračunu za 2015. godinu za tu namjenu,

2. Općina Vela Luka obavezuje se u suradnji s drugim subjektima ustrajati na realizaciji
slijedećeg:
- projekt "Luka nautičkog turizma u Veloj Luci" (zajedno sa Vladom RH),
- poboljšanje prometne povezanosti s naglaskom na iznalaženje rješenja za česta
prekidanja morskih veza radi neprikladnosti trajekta "Korčula" na liniji Split - Vela Luka- Ubli,
na način da se ustraje u uvođenju novog broda na liniji Split - Vela Luka-Ubli, koji može
ploviti po svakom vremenu i da se problem povezanosti digne na razinu kompletnog otoka
Korčule i Lastova.(u suradnji sa Jadrolinijom),
- uređenje obale i javnih površina od Veslačkog kluba do Restorana Bepo (zajedno sa
Županijskom lučkom upravom i Komunalnim djelatnostima d.o.o.)
-uređenje "Vruje" i izmještanje kontejnera s trenutne pozicije,
- iznalaženje rješenja za javni WC u Veloj Luci (u suradnji sa Turističkom zajednicom i
Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka)
- definiranje dionica biciklističkih i pješačkih staza kao poboljšanje turističke ponude (u
suradnji sa Turističkom zajednicom i PD "Mareta")
- rad na aktivnostima za unapređenje zaštite okoliša i akvatorija te zaštite od požara
nabavkom vatrogasnog plovila (zajedno sa DVD Vela Luka i Lučkom kapetanijom),
- "Komunalne djelatnosti" d.o.o. Će u sklopu svoje djelatnosti poduzeti potrebne mjere za
uočene probleme glede sakupljanja i odvoza komunalnog otpada i održavanja
nerazvrstanih cesta koji su navedeni u materijalima 11. sjednice Općinskog vijeća (dodatna
sredstva potrebna za te aktivnosti osigurati će se iz Općinskog proračuna za 2015. godinu),
- prometni redar poduzet će potrebne mjere radi rješavanja prometnih problema navedenih
u njegovim materijalima 11. sjednice Općinskog vijeća,
- komunalni redar poduzet će potrebne mjere radi rješavanja komunalnih problema
navedenih u njegovim materijalima 11. sjednice Općinskog vijeća.
3. Tematsku sjednicu na kojoj će se razmotriti izvršenja po pojedinoj Aktivnosti održati do
kraja ožujka 2015. godine, a koordinaciju i nadzor nad izvršenjem aktivnosti obavljat će Odbor za
gospodarstvo i poljoprivredu.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku općine Vela Luka" i dostaviti svakom
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Izvršitelju na znanje

Predsjednik:
Dragiša Barčot,v.r.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ broj 6/13 –
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 12. sjednici održanoj 04.12.
2014.godine donijelo
ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak
ostvaren na području Općine Vela Luka za realizaciju kapitalnog projekta
Izgradnja školske športske dvorane u Veloj Luci s uređenjem okoliša
a koja se nalaze na računu posebnih namjena Općine Vela Luka otvorenog kod HBOR
Članak 1.
Općina Vela Luka je na temelju članka 5. "Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih
projekata od interesa za razvoj otoka Korčula" broj 09/I-70122/02-19 (zavedenog u Ministarstvu za
javne radove, obnovu i graditeljstvo 20.11.2002.godine pod oznakom Klasa: 342/01/02-01/174
Urbroj:516-09-02-4) i njegovog I.Dodatka broj 09-I-70122/02-19-D1 (zavedenog u Ministarstvu
mora, prometa i infrastrukture 07.07.2010.godine pod oznakom Klasa: 342-01/10-01/6 Urbroj: 53006-10-202) sklopila dana 20.04.2011.godine "Ugovor o realizaciji projekta izgradnje školske
športske dvorane s uređenjem okoliša u Veloj Luci" broj 06-HBOR-70122-24/11-19 (zaveden u
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture pod oznakom Klasa: 342-01/11-01/11 Urbroj: 530-0611-111) kojim je ugovoreno da će Općina Vela Luka u svrhu realizacije projekta na koji se odnosi
koristiti sredstva ustupljena iz poreza na dohodak ostvaren na području Općine Vela Luka s računa
posebnih namjena u visini od 1.100.000,00 kuna. Ugovor je realiziran u cijelosti.
Članak 2.
Ukupna procijenjena vrijednost ovog kapitalnog projekta je 22.200.000 kuna. Općina Vela Luka ga
je, povrh sredstava iskazanih u prethodnom članku, platila djelom iz vlastitog proračuna, a dijelom
iz pomoći unutar općeg proračuna, u sveukupnoj vrijednosti 21.757.673,00 kuna. Planiranu razliku
okvirne vrijednosti od 440.000,00 kuna koja je potrebna do završetka projekta Općina Vela Luka
odlučuje priskrbiti sklapanjem dodatka Ugovoru iz prethodnog članka.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije
sklopi dodatak ""Ugovoru o realizaciji projekta izgradnje školske športske dvorane s uređenjem
okoliša u Veloj Luci" broj 06-HBOR-70122-24/11-19 radi korištenju dodatnih sredstava okvirne
vrijednosti 440.000,00 kuna.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Općine
Vela Luka".
KLASA: 021-05/14-03/088
URBROJ:2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12. 2014.godine
Predsjednik:
Dragiša Barčot, v.r.

9

br. 15/14

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA

23.12.14

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ broj 6/13 –
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 12. sjednici održanoj 04.12.
2014.godine donijelo
ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Općine Vela Luka
za realizaciju kapitalnog projekta Sanacija i zatvaranje deponije komunalnog otpada "Sitnica" u
Veloj Luci
a koja se nalaze na računu posebnih namjena Općine Vela Luka otvorenog kod HBOR-a
Članak 1.
Fond za zaštitu okoliša sudjeluje u kapitalnom projektu sanacije i zatvaranja deponija komunalnog
otpada "Sitnica" u Veloj Luci sa 75% troškova, dok po 12,5% otpada na sudjelovanje Općine Vela
Luka i Općine Blato, kojima je to zajedničko odlagalište. Općina Vela Luka je zato do dana
donošenja ove Odluke iz svog proračuna isplatila ukupno 514.315,01 kuna. Procijenjena vrijednost
daljnje nabave do završetka projekta je 10.000.000,00 kuna, s sudjelovanjem Općine Vela Luka od
1.250.000,00 kuna (12,5%).
Članak 2.
Općina Vela Luka odlučuje sredstva kojima će u ovom projektu sudjelovati priskrbiti iz poreza na
dohodak ostvarenog na području Općine Vela Luka s računa posebnih namjena otvorenog kod
Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), sve prema "Sporazumu o zajedničkom financiranju
kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčula" broj 09/I-70122/02-19 (zavedenog u
Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo 20.11.2002.godine pod oznakom Klasa:
342/01/02-01/174 Urbroj:516-09-02-4) i njegovog I.Dodatka broj 09-I-70122/02-19-D1 (zavedenog
u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture 07.07.2010.godine pod oznakom Klasa: 342-01/1001/6 Urbroj: 530-06-10-202).
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije u
svrhu financiranja sudjelovanja Općine Vela Luka u ovom projektu sklopi zaseban ugovor o
korištenju ovih sredstava, kako je to predviđeno člankom 5. "Sporazuma" iz prethodnog članka.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Općine
Vela Luka".
KLASA: 021-05/14-03/089
URBROJ:2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12. 2014.godine
Predsjednik:
Dragiša Barčot, v.r.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ broj 6/13 –
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 12. sjednici održanoj 04.12.
2014.godine donijelo
ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Općine Vela Luka
za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnja vodovodne mreže Vela Luka-Stračinčica
a koja se nalaze na računu posebnih namjena Općine Vela Luka otvorenog kod HBOR-a
Članak 1.
"Vodovod" d.o.o. Blato je investitor izgradnje vodovodne mreže Vela Luka-Stračinčica. Procijenjena
vrijednost nabave je 6.400.000,00 kuna, odnosno 8.000.000,00 kuna s porezom na dodanu
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vrijednost, s planiranim sudjelovanjem "Hrvatskih voda" u financiranju projekta u visini od 90%, i s
planiranih 800.000,00 kuna sudjelovanja Općine Vela Luka.
Članak 2.
Općina Vela Luka odlučuje priskrbiti sredstva kojima će u ovom projektu sudjelovati iz poreza na
dohodak ostvarenog na području Općine Vela Luka s računa posebnih namjena otvorenog kod
Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), sve prema "Sporazumu o zajedničkom financiranju
kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčula" broj 09/I-70122/02-19 (zavedenog u
Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo 20.11.2002.godine pod oznakom Klasa:
342/01/02-01/174 Urbroj:516-09-02-4) i njegovog I.Dodatka broj 09-I-70122/02-19-D1 (zavedenog
u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture 07.07.2010.godine pod oznakom Klasa: 342-01/1001/6 Urbroj: 530-06-10-202).
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije u
svrhu financiranja sudjelovanja Općine Vela Luka u ovom projektu sklopi zaseban ugovor o
korištenju ovih sredstava, kako je to predviđeno člankom 5. "Sporazuma" iz prethodnog članka.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Općine
Vela Luka".
KLASA: 021-05/14-03/090
URBROJ:2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12. 2014.godine
Predsjednik:
Dragiša Barčot,v.r.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br. 6/13 –
pročišćeni tekst i 9/14), Općinsko vijeće Općine Vela Luka je, na prijedlog Načelnika, na svojoj 12.
sjednici, održanoj 04.12.2014. donijelo slijedeću
ODLUKU
Članak 1.
Općina Vela Luka će sufinancirati, s iznosom od
723.940,25 kn,
dovršetak izgradnje Sjeverne zaobilaznice u Veloj Luci investitora Županijske uprave za ceste
Dubrovačko neretvanske županije
Članak 2.
Sredstva će se koristiti za otkup terena o čemu će Općina Vela Luka sklopiti poseban ugovor o
sufinanciranju s investitorom.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu odmah, a javno će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Vela
Luka“.

KLASA: 021-05/14.03/091
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12.2014. godine
Predsjednik:
Dragiša Barčot, v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 6/13 i
9/14), a u svezi sa člankom 53. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narondne novine" br.
153/09, 90/11 i 56/13) te mišljenjem Vijeća za vodne usluge (Klasa: UP/I-040-01/11-01/1, Urbroj:
346-99/0336-13-6), Općinsko vijeće Vela Luka na 12 sjednici održanoj dana 04.12.2014. godine
donijelo je slijedeći
ODLUKA
o izmjeni Odluke o naknadi razvoj Općine Vela Luka
("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 5/10)
Članak 1.
U Članku II. Stavak 2. Odluke o naknadi za razvoj Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine
Vela Luka" br. 5/10) mijenja se i glasi:
"Naknada za razvoj iznosi:
1. 3 kn/m3 – za domaćinstva,
2. 4 kn/m3 – za gospodarstvo (trgovačka društva, obrti) i ustanove."
Članak 2.
U Članku II stavak 3. se briše.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vela
Luka", a primjenjuje se s danom stupanja na snagu.
KLASA: 021-05/14-03-092
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12.2014. godine
Predsjednik:
Dragiša Barčot, v.r.
Na temelju Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
građevina (NN 80/11), članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 30. st.1. alineje 9. Statuta
Općine Vela Luka ("Službeni glasnik" Općine Vela Luka br. 6/13), članka 7. Odluke o upravljanju i
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vela Luka ("Službeni glasnik" Općine Vela Luka br.
4/12), Općinsko vijeće je na svojoj 12. sjednici, održanoj 04.12.2014. godine, donijelo slijedeću

ODLUKU
o prijenosu vlasništva nekretnina
(darovanje)
Općina Vela Luka će darovati, odnosno prenijeti vlasništvo svojih nekretnina, bez naknade i
bezteretno Republici Hrvatskoj, u čije će ime i za račun, ugovor potpisati "Hrvatske ceste" d.o.o.
za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta – Zagreb, a u svrhu izgradnje "Pristupne
ceste od D-118 do pomorskog putničkog terminala u Veloj Luci.
Navedene nekretnine su u naravi dijelovi postojećih cesta i to:
- dio čest.zem. 700/3, nove oznake 700/18, površine 105 m2
- dio čest.zem. 700/4, nove oznake 700/20, površine 136 m2
- dio čest.zem. 700/12, površine 43 m2
- dio čest.zem. 700/13, površine 61 m2
- dio čest.zem. 31170, nove oznake 31170/2, površine 284 m2
- dio čest.zem. 31190, nove oznake 31190/2, površine 198 m2
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- dio čest.zem. 31189/1,novih oznaka 31189/6, površine753 m2, 31189/7, površine
1082 m2
- dio čest.zem. 9438/12, nove oznake 9438/45, površine 73 m2
- dio čest.zem. 31187, nove oznake 31187/3, površine 194 m2
- dio čest.zem. 12828/111, nove oznake 12828/220, površine 361 m2
- dio čest.zem. 31188/2, nove oznake 31188/6, površine 108 m2
- dio čest.zem. 31188/1, nove oznake 31188/4, površine 1m2
- dio čest.zem. 31183, nove oznake: 31183/5 površine 203 m2, 31183/6 površine 147
m2,
31183/7 površine 75 m2
- čest.zem. 9303/5, površine 402 m2.
Ovlašćuje se Načelnik za sklapanje Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnina u K.O. Vela
Luka u vlasništvu Općine Vela Luka.
Ova Odluka će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Vela Luka.
KLASA: 021-05/14-03/093
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12.2014. godine
Predsjednik
Dragiša Barčot, v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ broj 6/13 –
pročišćeni tekst i 9/14) Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 12. sjednici održanoj 04.12.
2014.godine donijelo slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Podržavaju se Zahtjevi Načelnika u postupku Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko
neretvanske županije dostavljeni dopisom (KLASA:350-01/14-01/009,URBROJ.:2138/05-01-14-03)
od 10.10.2014.godine kako slijedi:
Grafički dio Plana
Na karti 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
1. Skinuti oznaku zone posebne namjene sa rta Velo Dance (uz suglasnost MORH-a)
2. Prenamijeniti dio poluotoka Privala (11,5 ha u vlasništvu RH) iz zone posebne namjene
u turističku zonu (uz suglasnost MORH-a), a istovremeno skinuti oznaku turističke zone
T3 u predjelu Martina bok - Požar (11,5 ha u vlasništvu RH). Naknadno ćemo dostaviti
grafički prikaz ovog prijedloga.
3. Ažurirati prikaz javnih cesta jer važeća karta ne prikazuje stvarno stanje. Naknadno
ćemo dostaviti grafički prikaz ovog prijedloga.
4. Oznaka GO-građevinski otpad, na deponiju Sitnica, je nečitljiva na www.edubrovnik.org.
Izgleda da piše OG, čega nema u legendi.
5. Nisu prikazana područja vrijednog obradivog tla, koja su već prikazana u PPUO Vela
Luka.
6. Ažurirati prikaz šumskog zemljišta (Napomena: u odnosu na PPUO Vela Luka u PPDNŽ
je puno veća površina označena kao šuma.)

13

br. 15/14

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA

23.12.14

7. Označiti otočić Proizd kao "Šume - posebne i rekreativne Š3". U PPUO Vela Luka
Proizd je već označen kao "Šume posebne i rekreativne namjene - Š3".
Na karti 2.1.1. - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - CESTOVNI PROMET
1. Ažurirati prikaz javnih cesta jer nije nacrtano stvarno stanje. Naknadno ćemo dostaviti
grafički prikaz ovog prijedloga.
2. Ubaciti važnije nerazvrstane ceste na kartu (cesta do vrha brda Hum, cesta Plitvine Mikulina luka - Tudorovica – Gradina+plus ogranak do Bradata, cesta Stani - Žukova Zanavje - Prihonja - Prapatna, privor od Prapatne - Lozić - Stiniva - Sprtiška, cesta Duža
- Potorače - Kruševo - Sprtišća - Sprtiška, cesta Pupanj - Zvirinski dolac - Greben).
Naknadno ćemo dostaviti grafički prikaz ovog prijedloga.
Na karti 2.1.2. - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ŽELJEZNIČKI, POMORSKI I ZRAČNI
PROMET
• Ubaciti oznaku hidroavionskog pristaništa i oznaku područja za slijetanje hidroaviona na
moru (zapadno od otočića Ošjak). U PPUO Vela Luka je isto već ubačeno u izmjenama
i dopunama iz 2013.g.
Na karti 2.2.1. - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
Dopuniti kartu za područje Vele Luke sa TK korisničkim vodovima koji su postavljeni do
pojedinih uvala, te ispitati da li je potrebno planirati nove TK korisničke vodove do uvala
gdje isto nije postavljeno. Naknadno ćemo dostaviti grafički prikaz ovog prijedloga.
Na karti 2.2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE – JAVNE
TELEKOMUNIKACIJE U POKRETNOJ MREŽI
• Oznake "Samostojeći stupovi - planirane lokacije" obuhvaćaju dio mjesta Vela Luka i
dijelove nekih građevinskih područja. Treba oznake pozicionirati drugačije tako da ne
ulaze u naseljena područja. Antene mobilnih operatera bi trebale biti izvan naseljenih
područja.
• Ažurirati prikaz javnih cesta jer nije nacrtano stvarno stanje. Naknadno ćemo dostaviti
grafički prikaz ovog prijedloga.
Na karti 2.3. - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAVI
• Odrediti područje za solarne elektrane i ubaciti oznaku područja na kartu. Naknadno
ćemo dostaviti grafički prikaz ovog prijedloga.
Na karti 2.4.-2.5. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI,
OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA
Glavne trase vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda korigirati odnosno prepisati iz
dosadašnje izrađene projektne dokumentaciji (između ostalog nedostaje trasa
magistralnog cjevovoda u sjevernoj obilaznici). Naknadno ćemo dostaviti grafički prikaz
ovog prijedloga.
Revidirati položaj i broj podmorskih ispusta u suradnji s Hrvatskim vodama. Idealno bi bilo
da stručni izrađivač plana sagleda sva građevinska područja na otoku Korčuli i s
obzirom na konfiguraciju terena predloži općinama i gradu Korčuli gdje bi se radili
podmorski ispusti, te koja područja bi gravitirala svakom ispustu. Pri tom teritorijalne
granice između općina i grada Korčule ne bi smjele biti od odlučujućeg značaja.
Korigirati položaje vodosprema prema stvarnom stanju i prema projektnoj dokumentaciji
koja je u izradi ili je već izrađena. Naknadno ćemo dostaviti grafički prikaz ovog
prijedloga.
Označiti područje od Gabrice do Pičene kao područje u kojem će se izgraditi sustav
odvodnje otpadnih voda. Naknadno ćemo dostaviti grafički prikaz ovog prijedloga.
Paraleno sa trasom vodoopskrbe planirati i trasu odvodnje otpadnih voda na području od
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predjela Stani do Proizda ili drugačije označiti kao područje u kojem će se rješavati
odvodnja otpadnih voda. Naknadno ćemo dostaviti grafički prikaz ovog prijedloga.
U Poduzetničkoj zoni ubaciti reciklažno dvorište, te na deponiju Sitnica ubaciti kompostanu,
sortirnicu i reciklažno dvorište kao mogućnost izgradnje, ako bude potrebno. Također
ubaciti još jednu kompostanu negdje na središnjem dijelu otoka Korčule, kao varijantno
rješenje u odnosu na odvoz biorazgradivog otpada sa otoka u županijski centar za
gospodarenje otpadom.
Ubaciti 3 planirane procrpne stanice vodoopskrbe i to: Privor od Plitvina, Pinski rat, Močni
laz. Naknadno ćemo dostaviti grafički prikaz ovog prijedloga.
Ubaciti sporedne crpne stanice kanalizacije (4 postojeće + nepoznat broj planiranih) - ako
se to prikazuje u PPDNŽ, a ako se ne prikazuje grafički, onda u tekstu Plana odrediti da
se sporedne crpne stanice kanalizacije mogu izgraditi/planirati gdje to zahtjeva
konfiguracija terena, bez obzira da li su prikazane u grafičkom dijelu Plana. Naknadno
ćemo dostaviti grafički prikaz ovog prijedloga.
Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kao i glavna crpna stanica krivo su
pozicionirane na karti. Naknadno ćemo dostaviti točnu poziciju prikazanu grafički.
Na karti 3.1.1. - UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJE
POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA - PRIRODNA I GRADITELJSKA BAŠTINA
• Oznaka "PŠ" (park šuma) u legendi na 2 mjesta je krivo napisana, piše "PS"
• Krivo su pozicionirane oznake "Sakralna građevina" i to za crkvu sv. Josipa i crkvu
Gospe od zdravlja. Naknadno ćemo dostaviti točnu poziciju prikazanu grafički.
Na karti
3.1.2. - UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI
ZAŠTITE GRADITELJSKE BAŠTINE
• Krivo u pozicionirane oznake "Zaštićena i preventivno zaštićena kulturna dobra" - ako
se to odnosi na crkvu sv. Josipa i crkvu Gospe od zdravlja. Naknadno ćemo dostaviti
točnu poziciju prikazanu grafički.
Na karti 3.1.3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA
POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA - STANIŠTA
1. Prikaz šuma, maslinika, vinograda i bušika nema veze sa stvarnim stanjem. Npr.
prikazan je "maslinik" vrhu brda Hum, zatim "vinograd" u predjelu od uvale Kale do
privora od Prapatne, itd., a sve to ne prikazuje stvarno stanje. Predlaže se izrađivaču
Plana da stvarno stanje očita sa snimaka iz zraka (DOF iz 2011.g. ili Google Earth iz
2013.g.).
Na karti 3.2. - UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJE
POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
Nema primjedbi
Na karti 3.3. - UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJE
PRIMJENE POSEBNIH UVJETA UREĐENJA I ZAŠTITE
− Nema primjedbi
Odredbe za provođenje
U odredbi 29. (29) u poglavlju "Na području Županije - građevine od važnosti za Republiku
Hrvatsku su sljedeće:" ubaciti još jednu podkategoriju "Površine aerodroma na vodi", zatim nabrojiti
imena tih površina (Vela Luka, Korčula, Lastovo, Dubrovnik,...) na području županije i označiti ih u
grafičkom dijelu Plana.
U odredbi 40. (40), u redu tablice koji se odnosi na Poduzetničku zonu u Veloj Luci ubaciti "I3" prehrambeno-prerađivačku namjenu. U istom redu tablice tekst "Industijska zona" zamijeniti sa
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"Poduzetnička zona".
U odredbi 62. (41) u redu tablice koji se odnosi na Poduzetničku zonu Vela Luka tekst "Poslovna
zona" zamijeniti sa tesktom "Poduzetnička zona. U istom redu tablice u koloni "Vrsta" dodatno
ubaciti oznake K3, K4, K5, da bi se uskladila ova tablica sa tablicom iz odredbe 40. (40). U koloni
"Površina" krivo piše 6 ha. Poduzetnička zona Vela Luka ukupno ima cca 22 ha, kako već piše u
tablici iz odredbe 40. (40).
U odredbi 75. (53) rečenicu "U ZOP-u se ne može planirati gradnja, niti se može graditi
pojedinačna ili više građevina namijenjenih za privez izvan građevinskog područja." zamijeniti sa
"U ZOP-u se ne može planirati gradnja, niti se može graditi pojedinačna ili više građevina
namijenjenih za privez izvan građevinskog područja, osim ako je to planirano u PPUO/G ili u UPU."
U odredbi 94. (56c) promijeniti tekst koji se odnosi na zone posebne namjene Privala i Velo Dance
u skladu sa primjedbama na kartu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA.
U odredbi 148. (99) tekst "ustanova za pružanje hitne medicinske pomoći - Dubrovnik," zamijeniti
sa tekstom "ustanova za pružanje hitne medicinske pomoći - Dubrovnik, Vela Luka, Korčula ...".
U odredbi 187. (136a) u tablici "Lokalne ceste" planirati novu lokalnu cestu, odnosno ubaciti novi
redak sa imenom ceste "D118 (Vela Luka) - Gabrica - Poplat - L69017 (Potirna)".
U odredbi 371.(235a) u tablici izbrisati redak koji se odnosi na reciklažno dvorište na lokalitetu
"Kale tunel" u Veloj Luci.
U odredbi 371.(235a) planirati mogućnost za 2 kompostane na otoku Korčuli, kao varijantno
rješenje u odnosu na odvoz biorazgradivog otpada sa otoka u županijski centar za gospodarenje
otpadom. Jednu kompostanu planirati na središnjem dijelu otoka Korčule i drugu na Sitnici
(zajedničkom deponiju Vele Luke i Blata). Na Sitnici je planirana kompostana Planom
gospodarenja otpadom Općine Vela Luka i Općine Blato. Barem jedna kompostana na otoku
Korčuli će biti potrebna u slučaju neprihvatljivo velikih troškova odvoza biorazgradivog otpada sa
otoka u županijski centar za gospodarenje otpadom.
U odredbi 371.(235a), u skladu sa Planom gospodarenja otpadom Općine Vela Luka, planirati
mogućnost za 2 sortirnice, jedna na odlagalištu otpada Sitnica i druga u sklopu recikalžnog
dvorišta u Poduzetničkoj zoni Vela Luka.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osnog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vela
Luka".
KLASA: 021-05/14-03/094
URBROJ.: 2138/05-01-14-01
Vela Luka, 05.12.2014.g.
Predsjednik
Dragiša Barčot,v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 6/13 –
pročišćeni tekst i 9/14), a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja na 12. sjednici Općinskog
vijeća Vela Luka, održanoj dana 04.12. 2014. godine, donijeta je slijedeća
ODLUKA
o razrješenju i imenovanju člana odbora za uređenje općinskih granica
Članak 1.
Razrješava se član Odbora za uređenje općinskih granica ANTE STIPKOVIĆ.
Članak 2.
Za člana odbora za uređenje općinskih granica imenuje se IVAN BAČIĆ.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku općine Vela
Luka".
KLASA: 021-05/14-03/097
URBROJ:2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12. 2014. godine
Predsjednik
Dragiša Barčot,v.r.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 6/13 –
pročišćeni tekst i 9/14), a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja na 12. sjednici Općinskog
vijeća Vela Luka, održanoj dana 04.12. 2014. godine, donijeta je slijedeća
ODLUKA
o imenovanju člana Povjerenstva za potpore za obnovu zapuštenih poljoprivrednih
površina na području općine Vela Luka
Članak 1.
Za člana Povjerenstva za potpore za obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina na području
općine Vela Luka imenuje se NIKŠA PETKOVIĆ .
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku općine Vela
Luka".
KLASA: 021-05/14-03/098
URBROJ:2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12. 2014. godine
Predsjednik
Dragiša Barčot,v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta općine Vela Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 6/13 –
pročišćeni tekst i 9/14) Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na svojoj 12. sjednici održanoj 04.12.
2014. godine donijelo je slijedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu
("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10 i 7/10)

Članak 1.
U članku 12. stavku 2. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o."
Članak 2.
U članku 13. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10) riječi
"KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o."
Članak 3.
U članku 20. stavcima 2. i 4. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br.
4/10) riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o."
Članak 4.
U članku 21. stavku 8. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o."
Članak 5.
U članku 22. stavku 6. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o."
Članak 6.
U članku 23. stavku 1. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o."
Članak 7.
U članku 28. stavku 1. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o."
Članak 8.
U članku 32. stavku 2. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o."
Članak 9.
U članku 35. stavcima 3. i 4. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br.
4/10) riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o."
Članak 10.
U članku 46. stavku 2. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o."
Članak 11.
U članku 67. stavku 2. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
mijenja se i glasi:
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"(1)Općinsko vijeće donosi Plan gospodarenja otpadom te osigurava uvjete za provođenje mjera
za postupanje s otpadom na području Općine.
(2) "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o." Vela Luka u skladu s Planom gospodarenja otpadom na
području općine Vela Luka i Zakonom o otpadu osigurava uvjete i obavlja sakupljanje, odvoz i
zbrinjavanje otpada."
Članak 12.
U članku 69. stavcima 1., 2. i 3. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka"
br. 4/10) riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.".
Članak 13.
U članku 70. stavcima 2. i 3. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br.
4/10) riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.".
Članak 14.
U članku 71. stavku 1. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.".
Članak 15.
U članku 72. stavku 8. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.".
Članak 16.
U članku 73. stavcima 1. i 2. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br.
4/10) riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.".
Članak 17.
U članku 74. stavku 1. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.".
Članak 18.
U članku 75. stavku 2. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o."

Članak 19.
U članku 76. stavku 1. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.".
Članak 20.
U članku 78. stavcima 1. i 2. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br.
4/10) riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.".
Članak 21.
U članku 79. stavku 3. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 4/10)
riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o.".
Članak 22.
U članku 81. stavcima 2. i 5. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br.
4/10) riječi "KOMUNALAC d.o.o." zamjenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o."
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Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Službenom glasniku općine Vela
Luka".
KLASA: 021-05/14-03/099
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12.2014. godine
Predsjednik
Dragiša Barčot,v.r.

Na temelju članka 30. Statuta općine Vela Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 6/13 –
pročišćeni tekst i 9/14) Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na svojoj 12. sjednici održanoj 04.12.
2014. godine donijelo je slijedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Vela Luka
("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 5/10, 6/10 i 4/12)
Članak 1.
Mijenja se članak 4. Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Vela Luka ("Službeni
glasnik općine Vela Luka" br. 5/10, 6/10 i 4/12) i sada glasi:
Komunalne djelatnosti koje će na području Općine Vela Luka obavljati "KOMUNALNE
DJELATNOSTI" d.o.o. kojemu je osnivač Općina Vela Luka jesu:
održavanje čistoće,
odlaganje komunalnog otpada,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
tržnice na malo,
održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
obavljanje dimnjačarskih poslova,
javna rasvjeta.
organizacija i naplata parkiranja
Komunalne djelatnosti koje će na području Općine Vela Luka obavljati "KOMUNALAC" d.o.o.
kojemu je osnivač Općina Vela Luka jesu:
3. opskrba pitkom vodom
4. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Službenom glasniku općine Vela
Luka".
KLASA: 021-05/14-03/100
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12.2014. godine
Predsjednik
Dragiša Barčot,v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta općine Vela Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 6/13 –
pročišćeni tekst i 9/14) Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na svojoj 12. sjednici održanoj 04.12.
2014. godine donijelo je slijedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Vela Luka
("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 7/10)
Članak 1.
Mijenja se stavak 2. članka 4. . Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Vela
Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 7/10) i sada glasi:
"Dimnjačarske poslove na području Općine Vela Luka obavljat će "KOMUNALNE DJELATNOSTI"
d.o.o. Vela Luka koje mora u radnom odnosu imati najmanje dvije osobe osposobljene za
obavljanje dimnjačarskih poslova."
Članak 2.
"Mijenja se članak 5. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Vela Luka
("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 7/10) i sada glasi:
"KOMUNALNE DJELATNOSTI" d.o.o. Dužno je osigurati obavljanje dimnjačarskih poslova
sukladno propisima i pravilima struke."
Članak 3.
Mijenja se stavak 1. članak 6. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Vela
Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 7/10) i sada glasi:
"Na temelju stvarnog stanja "KOMUNALNE DJELATNOSTI" d.o.o. Vela Luka dužno je izraditi
godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, te ga dostaviti Upravnom odjelu za
gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti."
Članak 4.
Mijenja se članak 10. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Vela Luka
("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 7/10) i sada glasi:
"U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje KOMUNALNE DJELATNOSTI" d.o.o. Obvezno
provodi redovite i izvanredne preglede i čišćenja.
Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i
pozitivnim propisima, a najmanje jedanput godišnje."
Članak 5.
Mijenja se stavak 1. članka 13. Odluke o obavljanju dimljačarskih poslova na području općine Vela
Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 7/10) i sada glasi:
"Naknada za obavljanje pregleda, čišćenja i ostalih dimnjačarskih usluga utvrđuje "KOMUNALNE
DJELATNOSTI" d.o.o. uz suglasnost općinskog načelnika."
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Službenom glasniku općine Vela
Luka".
KLASA: 021-05/14-03/101
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12.2014. godine
Predsjednik
Dragiša Barčot,v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta općine Vela Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 6/13 –
pročišćeni tekst i 9/14) Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na svojoj 12. sjednici održanoj 04.12.
2014. godine donijelo je slijedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o uređenju prometa na području općine Vela Luka
("Službeni glasnik općine Vela Luka br. 1/12)
Članak 1.
Članak 28. Odluke o uređenju prometa na području općine Vela Luka mijenja se i glasi:
"Očevidnik postavljenih prometnih znakova i uređaja za upravljanje prometom (katastar prometnih
znakova i uređaja za upravljanje prometom) vodi KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. U suradnji
sa Upravnim odjelom za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti (Prometni redar), a
održavanje (zamjena oštećenih) prometnih znakova obavlja KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Službenom glasniku općine Vela
Luka".
KLASA: 021-05/14-03/102
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12.2014. godine
Predsjednik
Dragiša Barčot,v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta općine Vela Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 6/13 –
pročišćeni tekst i 9/14) Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na svojoj 12. sjednici održanoj 04.12.
2014. godine donijelo je slijedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o organizaciji i načinu parkiranja na području općine Vela Luka
("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 5/10)
Članak 1.
Mijenja se stavak 3. članka 4. Odluke o organizaciji i načinu parkiranja na području općine Vela
Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 5/10) i sada glasi:
"Parkirališta i parkirna mjesta na njima, ograničenje trajanja i naplatu parkiranja, cijene parkirališnih
karata te cijene i uvjeti stjecanja prava na korištenje povlaštenih parkirališnih karata određuje
načelnik na prijedlog organizatora parkiranja "KOMUNALNE DJELATNOSTI" d.o.o. Vela Luka."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Službenom glasniku općine Vela
Luka".
KLASA: 021-05/14-03/103
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12.2014. godine
Predsjednik
Dragiša Barčot,v.r.
Na temelju članka 30. Statuta općine Vela Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 6/13 –
pročišćeni tekst i 9/14) Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na svojoj 12. sjednici održanoj 04.12.
2014. godine donijelo je slijedeću
ZAKLJUČAK
Daje se suglasnost na Pismo namjere Promo Perfectus d.o.o. za uređenje plaže u uvali Batalo
na otoku Proizd, budući se isto ne protivi namjerama Općine Vela Luka o načinu korištenja
područja Privala – Proizd, uz obvezu investitora da na uvid dostavi "idejni projekt uređenja"
te da o poduzetim radnjama obavještava Općinu Vela Luka.
Investitoru se uvjetuje realizacija ispunjavanjem najviših eko standarda te očuvanja krajobraza
pri obavljanju djelatnosti.
Podržava se inicijativa o zajedničkom nastupu Općine Vela Luka i Promo Perfectus d.o.o.
prema Državnom ureda za upravljanje državnom imovinom RH,a u realizaciji projekata
Općine Vela Luka vezanih uz korištenje područja Privala – Proizd.
Ovaj zaključak stupa na snagu osam dana o dana objave u "Službenom glasniku općine Vela
Luka".
KLASA: 021-05/14-03/104
URBROJ: 2138/05-02-14-01
Vela Luka, 05.12.2014. godine
Predsjednik
Dragiša Barčot,v.r.
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Na temelju članka 22. i 23. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010), Načelnik Općine Vela Luka, na
prijedlog Povjerenstva za stipendije u svezi sa 2. Natječajem za dodjelu stipendija za
školsku/akademsku godinu 2014/2015. od 24. studenog 2014.g., donosi slijedeću:
2. Odluku o dopuni Odluke
o broju i visini stipendija
za školsku/akademsku godinu 2014./2015.
Članak 1.
U Odluci o dopuni Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2014./2015.,
članak 1. mijenja se i glasi:
"Općina Vela Luka će za školsku/akademsku godinu 2014./2015., osigurati u okviru općinskog
Proračuna sredstva za:
5. 14 studentskih stipendija prema Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju
za deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010), u iznosu od 650,00 kn,
6. 3 učeničke stipendiju prema Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010), u iznosu od 650,00 kn."
Članak 2.
Ova Izmjena Odluke stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom Glasniku
Općine.
KLASA: 604-01/14-01/005
URBROJ: 2138/05-01-14-03
Vela Luka, 2. prosinca 2014.g.
Načelnik
Tonko Gugić Bakan,v.r.
Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela Luka (“Službeni glasnik” Općine Vela Luka br. 5/2009. i
03/2013) i Akcijskog plana za provedbu Županijske razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske
županije 2011.-2013., Načelnik Općine Vela Luka donosi slijedeće:
Rješenje o razrješenju i imenovanju Predsjednika stručnog Povjerenstva
za razvojni projekt „Arheološki park Vela spila“
(“Službeni glasnik” Općine Vela Luka br. 4/12)
I
Razrješuje se dužnosti dosadašnja predsjednica Povjerenstva za razvojni projekt "Arheološki park
Vela spila" :
- Tatjana Vučetić.
II
Za predsjednika Povjerenstva za razvojni projekt "Arheološki park Vela spila“ imenuje se:
- Zoran Manestar, zamjenik općinskog načelnika.
III
Ovo Rješenje će se objaviti u Službenom Glasniku Općine.
KLASA: 612-01/12-01/007
URBROJ: 2138/05-01-13-02
Vela Luka, 24.listopada 2013.g.
Načelnik
Tonko Gugić Bakan,v.r.
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Na temelju članka 40. Statuta općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 6/13 –
pročišćeni tekst 9/14) Načelnik Općine Vela Luka dana 02.12. 2014. godine donio je slijedeću
ODLUKU
o izmjeni Odluke (Klasa: 910-01/00-03/07, Urbroj: 2138/05-00-2-1)
Članak 1.
U točci 1. i 2. Odluke od 31. siječnja 2000. godine ( Klasa: 910-01/00-03/07, Urbroj: 2138/05-00-21 - "Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 1/00) riječi "KOMUNALAC d.o.o. Vela Luka",
zamijenjuju se riječima "KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. Vela Luka".
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vela
Luka.

KLASA: 363-02/14-01/019
URBROJ: 2138/05-01-14-01
Vela Luka, 02.12.2014.godine
Načelnik:
Tonko Gugić Bakan,v.r.
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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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