br. 1/15

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA

03.03.15

ISSN 1846-8713

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE VELA LUKA
Godina XXII

Vela Luka, 03. 03. 2015.

Broj 1

SADRŽAJ
OPĆINSKO VIJEĆE

• ODLUKA o dodjeli javnih priznanja Općine Vela Luka u 2015. godini ………………………………………..2
• GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN unapređenja zaštite od požara Općine Vela Luka za 2015.godinu………2
• ZAKLJUČAK o realizaciji projekta
"Izgradnja Luke posebne namjene – Luka nautičkog turizma Vela Luka"………………………………………..5
• ZAKLJUČAK o pokretanju inicijative za uspostavom dijaloga sa Općinom Blato……………………………..5
• ODLUKA o imenovanju Ravnateljice Narodne knjižnice "ŠIME VUČETIĆ" Vela Luka……………………….6

OPĆINSKI NAČELNIK
• PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vela Luka za 2015.godinu……………………….7
• ODLUKA o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika……………………………………………..10

1

br. 1/15

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA

03.03.15

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 14.
sjednici, održanoj 26.02.2015. godine, na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja, donosi
slijedeću
ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
OPĆINE VELA LUKA U 2015. GODINI
I
Javno priznanje za životno djelo dodjeljuje se Dinku Prižmiću Ćirku za njegov doprinos razvoju
veslačkog sporta i sportskih djelatnosti u Veloj Luci.
II
Javna priznanja za izvanredna postignuća u 2014. godini dodjeljuju se:
1. Darku Oreb Šipanu – za humanitarne aktivnosti i suradnju sa roditeljima i djecom sa posebnim
potrebama okupljenim u udruzi "Cvitić";
2. Ekipa Školskog sportskog društva "Val" Osnovne škole Vela Luka (u sastavu Deni Berković,
Antonio Franulović, Ivan Šeparović, Nikola Žuvela i voditelj Mirko Šeparović Musa) – za osvojeno
1. mjesto na Državnom prvenstvu školskih športskih društava Republike Hrvatske u Poreču.
III
Javno priznanje za dugogodišnje uspješno javno djelovanje dodjeljuje se Eskadrili transportnih
helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a (Divulje, Split) – za dugogodišnje
djelovanje na hitnim medicinskim letovima
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: 021-05/15-03/129
URBROJ: 2138/05-02-15-01
Vela Luka, 26.02.2015. godine

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 i 9/14),
Općinsko vijeće Općine Vela Luka je na svojoj 14. sjednici održanoj 26.02.2015.godine donijelo
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
Općine Vela Luka za 2015.godinu
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I
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Vela Luka za 2015.godinu, dalje:
Plan, donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
Dubrovačko-neretvanske županije za 2015.godinu, te je time određen njegov sadržaj – opis i obim
poslova koje će Općina provoditi u područjima koje obrađuje županijski Plan.
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 i njihovu stalnu dostupnost vatrogasnim
vozilima. Provjera ispravnosti hidranata u 2015.godini prepustiti će se "Vodovodu" 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:
1. zoniranje: utvrđivanje namjene prostora te, temeljem prihvaćenih metoda za utvrđivanje
požarnih sektora unutar zona, utvrđivanje zona zaštite s požarnim zaprekama (vatrobranim
pojasevima);
2. mjere sprječavanje širenja požara na susjedne građevine;
3. mjere omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i
otvorenom prostoru: građevina mora imati vatrogasni pristup, a prilikom gradnje ili
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rekonstrukcije vodovodne mreže, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska
mreža;
4. planirati skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova u skladu s propisima;
5. kod planiranja objekata na turističkom području, potrebno je poštivati odredbe Pravilnika o
zaštiti ugostiteljskih objekata (Narodne novine 100/99 i 92/10);
6. na trasama dalekovoda ne dopustiti gradnju objekata.
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 2015.godini će se poduzeti pripremne aktivnosti u svrhu izrade popisa šuma i šumskog zemljišta
šumoposjednika, uz pripadajuće zemljovide i po stupnjevima opasnosti od šumskog požara, sve
sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara (Narodne novine 33/14).
VIII
Zatražiti će se od DVD-a nastavak nabavki i postavljanje znakova upozorenja i zabrane u svrhu
edukacije pučanstva i turista o prevenciji nastanka šumskih požara. Zatražiti će se od DVD-a
nastavak prakse upozoravanja građana preko lokalnih radio postaja tijekom svibnja o zabrani
paljenja vatre na otvorenom.
IX
Zatražiti će se od DVD-a nastavak prakse upoznavanja 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.
X
Zatražiti će se od DVD-a nastavak prakse upoznavanja vlasnika i korisnika šuma i poljoprivrednog
zemljišta s obvezama koje za njih proističu iz odredbi članka 24. Pravilnika o zaštiti šuma od
požara (Narodne novine 33/14).
XI
Zatražiti će se od DVD-a čišćenje cestovnog pojasa nerazvrstanih cesta (bankine, razdjelni pojas
ceste uz šume i poljoprivredne površine) od raslinja.
Obim poslova ovisiti će 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.
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Predsjednik
Dragiša Barčot, v.r.

KLASA: 021-05/15-03/133
URBROJ: 2138/05-02-15-01
Vela Luka, 26.02.2015.godine

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 6/13 i
9/14), Općinsko vijeće Vela Luka na 14. sjednici održanoj dana 26.02.2015. godine donijelo je
slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Općina Vela Luka poduzeti će sve potrebne radnje iz nadležnosti Općine, a vezano za
realizaciju projekta "Izgradnja Luke posebne namjene – Luka nautičkog turizma Vela
Luka".
2. Prihvaća se predloženi tekst dopisa koji će Načelnik i Predsjednik Općinskog vijeća
uputiti Vladi Republike Hrvatske.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Općine Vela Luka".
Predsjednik
Dragiša Barčot, v.r.

KLASA: 021-05/15-03/130
URBROJ: 2138/05-02-15-01
Vela Luka, 26.02.2015. godine

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 6/13 –
pročišćeni tekst i 9/14), Općinsko vijeće Vela Luka na 14. sjednici održanoj dana 26.02.2015.
godine donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
•

Pokreće se inicijativa za uspostavom dijaloga sa Općinom Blato vezano uz realizaciju
zajedničkih projekata i nalaženja zadovoljavajućih rješenja za sva otvorena pitanja.

•

Prihvaća se prijedlog teksta dopisa kojim će Načelnik i Predsjednik općinskog vijeća uputiti
Općini Blato za uspostavu dijaloga.

•

Utvrđuje se sastav "pregovaračkog tima Općine Vela Luka" za dijalog sa predstavnicima
Općine Blato kako slijedi:
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Tonko Gugić – Načelnik Općine,
Dragiša Barčot – Predsjednik Općinskog vijeća,
Nikša Petković - Predsjednik Odbora za uređenje granica,
Tonko Barčot,
Sreten Žuvela i
Dinko Radić.
•

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Općine Vela Luka".
Predsjednik
Dragiša Barčot, v.r.

KLASA: 021-05/15-03/13
URBROJ: 2138/05- 02-15-01
Vela Luka, 26.02.2015. godine

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
članka 18. Statuta narodne knjižnice ŠIME VUČETIĆ Vela Luka i 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 14. sjednici održanoj dana 26.02.2015. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o imenovanju Ravnateljice Narodne knjižnice "ŠIME VUČETIĆ" Vela Luka
Članak 1.
Za Ravnateljicu Narodne knjižnice ŠIME VUČETIĆ Vela Luka imenuje se :
ANITA BOROVINA iz Vele Luke, Ulica Ulica 9 br. 16, OI 103044362, OIB 70322779968,
diplomirana učiteljica razredne nastave/magistra knjižničarstva .
Članak 2.
Ravnateljica Ustanove imenuje se na period od 4 godine, a dužnost će obavljati 2 sata dnevno.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Vela Luka“.
Predsjednik
Dragiša Barčot, v.r.

KLASA: 021-05/15-03/132
URBROJ: 2138/05-02-15-01
Vela Luka, 26.02.2015.godine
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Temeljem odredaba članka 10., 11. i 12. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne
novine” broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 40.
Statuta Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” broj 6/13 – pročišćeni tekst),
Načelnik Općine Vela Luka donosi
PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vela Luka za 2015.godinu
I UVODNE NAPOMENE
1.
Pod redovnim upravljanjem pomorskim dobrom, u smislu ovog plana, smatra se briga o zaštiti i
održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi, koju će Općine Vela Luka provoditi putem Upravnog
odjela za opće i imovinsko-pravne poslove, komunalnog redara, koordinirano i uz pomoć policije,
lučke kapetanije, Županijske lučke uprave Vela Luka, lučkih redara, prometnog redara, državnog
inspektorata i ostalih nadležnih tijela.
2.
U 2015.godini Općina Vela Luka će poduzimati mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra i to
hortikulturno uređenje, uređenje i održavanje šetnica, održavanje čistoće uvala i otoka, postava
znakova i signalizacije, postava urbane opreme, osiguranje pristupačnosti plaži osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, i drugo.
Ovaj Plan ne sadržava poslove koje planira Županijska lučka uprava Vela Luka na pomorskom
dobru kojim upravlja, ni koncesionari na svom dijelu pomorskog dobra, ali od njih zahtijeva zaštitu
kupača i uopće sigurnost na moru.
Obim zaštite i održavanja pomorskog dobra iz ove točke određuje se Programom održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2015.godini i ovim Planom.
II SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM
1.
Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom sredstva će se osigurati iz slijedećih
izvora:
• iz naknada za koncesije na pomorskom dobru na području Općine Vela Luka u dijelu kojemu
pripadaju Općini Vela Luka
• sredstva za naknadu za koncesijska odobrenja
• ostala sredstva iz Proračuna Općine Vela Luka
• sredstva komunalnog poduzeća “Komunalne djelatnosti” d.o.o. Vela Luka u visini i namjeni
određenima Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u
2015.godini.
2.
Zaštita kupača na plažama ispred hotela “Posejdon” i “Adria” i na kupalištu "Vranac" obveza je
hotelskih kuća koje će preuzeti brigu o ograđivanju tih plaža na moru na uobičajen način, isto kao i
brigu o održavanju čistoće tih plaža. Iste će se hotelske kuće upozoriti na odredbe članka 26.
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Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
("Narodne novine" 78/13, "Ulaz u vodu na plaži i na bazenu").
Zaštita kupača na kupalištu "Pod boriće" obveza je Županijske lučke uprave Vela Luka, koja će
preuzeti brigu o ograđivanju na moru na uobičajen način, kao i o drugim postupcima u cilju
sigurnosti kupača.
3.
Održavanje čistoće šetnica provodit će komunalno poduzeće “Komunalne djelatnosti” d.o.o. u
skladu s svojim uobičajenim rasporedom.
4.
Održavanje javne rasvjete na pomorskom dobru u općoj upotrebi sastavni je dio Proračuna Općine
za 2015.godinu u dijelu ukupnog održavanja javne rasvjete na području Općine.
III POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA
POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU
OPĆINE VELA LUKA
1.
Na pomorskom dobru na područjima opisanima u točki III.2. mogu se obavljati sve djelatnosti koje
su navedene u Tablici 2. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru (Prilog 1B Uredbi o
postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru).
2.
Djelatnosti iz prethodne točke (za koje je Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja dužno odrediti
mikrolokaciju na morskoj obali) mogu se obavljati:
-

Od kupališta "Vranac" do početka područja Luke Vela Luka (uključivo pristan za brodicu za
prijevoz putnika ispod hotela "Posejdon")
Od završetka područja Luke Vela Luka (zapadni završetak bivše tvornice "Jadranka 1892")
do (i uključujući) uvale Poplat
Uvala Triporte do (i uključujući) uvale Slatina
Od kupališta "Vranac" do uvale Meja (do početka područja posebne namjene)
Od zapadne punte uvale Zaklopatica do istočne punte uvale Sprtiška
Otoci Ošjak, Gubeš i Proizd

Djelatnost “Aqua park i drugi morski sadržaji” može se obavljati samo na mikrolokacijama zapadno
od crte koja spaja završetak područja Luke Vela Luka (iza bivše tvornice “Jadranka 1892”) i “Zlu
puntu”.
3.
Pri određivanju mikrolokacije Vijeće će, ovisno o zatraženoj djelatnosti, prvenstveno imati na umu
sigurnost na moru.
4.
U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj
mikrolokaciji, Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev primljen
ranijeg datuma.
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Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj mikrolokaciji zaprimljeno istog dana, koncesijsko
odobrenje izdat će se podnositelju koji zahtijeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu
pomorskog dobra.
5.
Ukoliko je zatražena mikrolokacija već dodijeljena koncesijom ili je dio Luke Vela Luka, Vijeće za
davanje koncesijskih odobrenja će bez odgode obavijestiti podnositelja zahtjeva da nije nadležno
za rješavanje zahtjeva i uputiti ga na ovlaštenika koncesije ili na Županijsku lučku upravu Vela
Luka, te na mogućnost odabira druge mikrolokacije iz popisa iz točke III.2. Ovog Plana.
6.
Naknada za obavljanje svih djelatnosti iz točke III ovog Plana naplaćuje se u najvišem iznosu
predviđenom u Tablici 2. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru u skladu s
razvrstajem mjesta Vele Luke u A razred, a prema “Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i
gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede” (Narodne novine br.122/09, 9/10, 61/10,
82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 110/13) odnosno njegovim daljnjim
izmjenama.
7.
Vijeće se odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje
naknade za koncesijsko odobrenje izdano u proteklim godinama.
8.
U cilju uspostave reda u obavljanju djelatnosti iz točke III.1. ovog Plana na cijelom području općine
Vela Luka i sprječavanja nelojalne konkurencije, preporučiti će se Županijskoj lučkoj upravi Vela
Luka utvrđivanje uvjeta obavljanja tih djelatnosti na području Luke Vela Luka istovjetnima onima
kojima se rukovodi Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja
IV ZAKLJUČNE ODREDBE
1.
Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom nije obuhvaćeno ovim Planom, a sredstva za sanaciju
pomorskog dobra izvan luka od šteta nastalih izvanrednim događajima (oštećenja u nevremenima,
pomorske havarije i drugo) osiguravaju se u skladu s člankom 11. stavkom 5. Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama.
2.
Ovaj Plan stupa na snagu 8 dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Vela Luka”, osim
odredbi o davanju koncesijskih odobrenja koje stupaju na snagu danom primitka potvrde
nadležnog tijela u županiji da je usklađen s županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim
dobrom u pogledu plana koncesioniranja.
Načelnik
Tonči Gugić, dipl.iur.
KLASA: 934-01/14-01/006
URBROJ: 2138/05-01-14-01
Vela Luka, 17.12.2014.godine
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Temeljem članka 9. st. 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
28/10), te članka 40. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 6/13),
Načelnik, dana 26.02.2015. godine, donosi slijedeću
ODLUKU
o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika
("Službeni glasnik" br. 16/10 i 12/13)
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Vela Luka se
utvrđuje u visini od 3.040,00 kuna.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Vela Luka", a
primjenjuje se počevši od plaće za veljaču, koja će biti obračunata i isplaćena u ožujku 2015.
godine.
O b r a z l o ž e nj e:
Načelnik Općine Vela Luka je Odlukom o smanjenju osnovice za obračun plaće službenika i
namještenika od 26. studenog 2013. godine, smanjio osnovicu za obračun plaće službenika i
namještenika za 10% i to privremeno, a najdulje do usvajanja Izvještaja o izvršenju proračuna
općine, s iskazanim prenesenim viškom prihoda i primitaka.
Slijedom navedenog, predmetno umanjenje se smanjuje i sad iznosi 5%.

Tonči Gugić, dipl.iur., v.r.
KLASA: 112-01/ 13-01/008
URBROJ: 2138/05-01-15-03
Vela Luka, 26.02.2015.god.

„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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