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Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 
391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 
30. st.1.alineja 9. Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik 
Općine Vela Luka br. 6/13 – pročišćeni tekst i 9/14), te članka 
5. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u 
vlasništvu Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela 
Luka br. 4/12, Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na svojoj 
3. sjednici, održanoj dana 27. 11. 2017. godine, donijelo je 
slijedeću

ODLUKU
O PRODAJI NEKRETNINA

I.

Općina Vela Luka će, u postupku javnog natječaja, prodati:
- čest. zemlje 2430/2533, Z.U. 5878, K.O. Vela Luka, 

u naravi građevinsko zemljište u uvali Gradina, 
površine 351 m2, procijenjene tržišne vrijednosti 
334.000,00 kuna.

- čest zemlje 2430/2534, Z.U. 5878, K.O. Vela Luka, 
u naravi građevinsko zemljište u uvali Gradina, 
površine 317 m2, procijenjene tržišne vrijednosti 
302.000,00 kuna.

II.

Prodaja navedenih nekretnina je planirana u proračunu za 
2017. godinu, a sredstva ostvarena prodajom se namjenski 
troše na kupnju drugih nekretnina ili ulaganja u komunalnu 
infrastrukturu, predviđenih u Proračunu i Programu gradnje 
komunalne infrastrukture Općine Vela Luka.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom 
glasniku Općine Vela Luka”.

KLASA: 021-05/17-03/027 
URBROJ: 2138/05-02-17-01 
Vela Luka, 28. studenoga 2017. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i 
naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, i 94/13), 
članka 21. Statuta Dječjeg vrtića RADOST Vela Luka, a na 
prijedlog Upravnog vijeća DJ RADOST Vela Luka,, članka 30. 
Statuta Općine Vela Luka (»Službeni glasnik Općine Vela 
Luka“ br. 6/13 - pročišćeni tekst i 09/14) Općinsko vijeće 
Vela Luka, na svojoj 3. sjednici održanoj dana 27. 11. 2017. 
godine, donijelo je slijedeće

RJEŠENJE
O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA 
RADOST VELA LUKA (NA ½ RADNOG VREMENA)

Članak 1.

Za Ravnateljicu Dječjeg vrtića RADOST Vela Luka (na ½ 
radnog vremena), imenuje se:

- MIRANDA OREB iz Vele Luke, 
Ulica 55 br. 20, OIB: 52440954636.

 Članak 2.

Ravnateljica Dječjeg vrtića RADOST Vela Luka, imenuje 
se na period od 4 godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u 
„Službenom glasniku Općine Vela Luka“.

KLASA: 021-05/17-03/028 
URBROJ: 2138/05-02-17-01 
Vela Luka, 28.studenoga 2017. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

Temeljem članka 30. Statuta Općine Vela Luka (“Službeni 
glasnik Općine Vela Luka” br. 06/13 – pročišćeni tekst i 09/14) 
i Članka 7. Pravilnika o potporama za obnovu zapuštenih 
poljoprivrednih površina na području Općine Vela Luka, 
Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na svojoj 3. sjednici, 
održanoj dana 27. 11. 2017. godine, donijelo je slijedeću

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

- ŽELJKA GUGIĆ.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u “Službenom glasniku općine Vela Luka”.

KLASA: 021-05/17-03/030 
URBROJ: 2138/05-02-17-01 
Vela Luka, 28. studenoga 2017. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar
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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 Odbora za 
izbor i imenovanja, na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 27. 11. 
2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA 

UREĐENJE OPĆINSKIH GRANICA

Članak 1.

Razrješavaju se članovi Odbora za uređenje općinskih 
granica izabrani su:

1. Nikša Petković
2. Dalibor Žuvela
3. Sreten Žuvela
4. Dragiša Barčot
5. Zdravko Žuvela
6. Boris Dragojević ”Koža”
7. Ante Stipković

Članak 2.

U Odbor za uređenje općinskih granica imenuju se:
1. Tonko Barčot
2. Nino Vlašić
3. Josip Cvitan
4. Tino Žuvela
5. Željka Gugić
6. Boris Dragojević
7. Ante Mirošević

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom glasniku Općine 
Vela Luka”.

KLASA: 021-05/17-03/031 
URBROJ: 2138/05-02-17-01 
Vela Luka, 28. studenoga 2017. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača 
(„Narodne novine“, br. 41/14 i 110/15) i članka 30. Statuta 
Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“, 
br. 06/13 – pročišćeni tekst i 09/14), Općinsko vijeće Općine 
Vele Luke je na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 27. 11. 2017. 
godine donijelo

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU 

SAVJETA POTROŠAČA

Članak 1.

Članak 2. Odluke o osnivanju Savjeta potrošača (“Službeni 
glasnik Općine Vela Luka” br. 14/10) mijenja se i glasi:

U „Savjet potrošača“ imenuju se:
- Dragiša Barčot, zamjenik Načelnice Općine Vela Luka.
- Branko Joković, pročelnik Upravnog odjela za 

društvene djelatnosti, gospodarstvo i poljoprivredu,
- Predstavnika Udruge za zaštitu potrošača imenovat će 

Udruga potrošača Općine Vela Luka.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u „Službenom glasniku Općine Vela Luka“.

KLASA: 021-05/17-003/032 
URBROJ: 2138/05-02-17-01 
Vela Luka, 28. studenoga 2017. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

Na temelju članka 30. Statuta Općinskog vijeća Općine 
Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” br. 6/13 – 
pročišćeni tekst i 09/14) Općinsko vijeće Općine Vela Luka, 
na 3. sjednici, održanoj dana 27. 11. 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA 

NA PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA
(“Službeni glasnik Općine Vela Luka” 

br. 5/11, 7/15, 08/15 i 02/16)

Članak 1.

Članak 8. Odluke o nerazvrstanim cestama na području 
Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ 
br. 05/11, 07/15 i 02/16) dopunjuje se i glasi:

„Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i jesu:
- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
- mjestimični popravci završnog sloja kolničke 

konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih 
elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke 
konstrukcije i posteljice,

- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine 
(tunel, potporni i obložni zid),

- čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa 
prometnih površina, bankina, rigola i jaraka,

- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava 
za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti i javno 
prometnoj površini,

- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka nerazvrstane 
ceste,

- uništenje nepoželjne vegetacije na nerazvrstanim 
cestama,

- zamjena i popravljanje prometnih znakova, signalizacije 
i opreme,

- uređenje bankina i bermi,
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- održavanje svjetlosne signalizacije,
- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja 

prometa i privremene regulacije prometa nastalih 
uslijed nepredvidljivih okolnosti,

- osiguranje prohodnosti i
- ostali radovi koji se obavljaju prilikom uređenja 

postojećih ili probijanja novih nerazvrstanih cesta pri 
čemu su vlasnici nekretnina uz trasu dužni ukloniti 
urušena stabala ili granje koje onemogućava 
prohodnost strojeva kojima se obavlja uređenje dionice. 
(Ukoliko to nisu u mogućnosti sami, Općina Vela Luka 
će putem DVD-a ili osoba koje ovlasti Općina Vela 
Luka, organizirati čišćenje i uklanjanje stabala i granja).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Općine Vela Luka“.

KLASA: 021-05/17-03/033 
URBROJ: 2138/05-02-17-01 
Vela Luka, 28. studenoga 2017. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne 
zaštite (Narodne novine broj 82/15) 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 3. sjednici, održanoj 27. 11. 2017. godine 
donijelo na prijedlog Općinske Načelnice donijeta je slijedeća

O D L U K A
O USVAJANJU GODIŠNJE ANALIZE STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA U 2017. GODINI

 I

Usvaja se Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite 
na području Općine Vela Luka u 2017. godini

 II

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine 
Vela Luka.

KLASA: 021-05/17-03/034 
URBROJ: 2138/05-02–17-01 
Vela Luka, 28. studenoga 2017. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o civilnoj zaštiti 
(Narodne novine 81/15), dalje: Zakon, Općinsko vijeće Općine 
Vela Luka je na svojoj 3. sjednici održanoj 27. 11. 2017. godine 
usvojilo

GODIŠNJI PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA U 2018. GODINI

I Uvod
Obveza predstavničkog tijela da, na prijedlog izvršnog 

tijela jedinice lokalne samouprave i u postupku donošenja 
proračuna, usvoji godišnji plana razvoja civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje određena je 
člankom 17. stavak 1. Zakona. 

Ovaj Godišnji Plan temelji se na usvojenoj “Godišnjoj 
analizi stanja sustava civilne zaštite na području općine 
Vela Luka u 2017. godini” (dalje: Godišnja analiza) i razmjeru 
opasnosti od velikih nesreća i katastrofa, utvrđenih 
“Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša Općine Vela Luka” (Općinsko vijeće, 
Službeni glasnik Općine Vela Luka 9/14).

II Operativne snage zaštite i spašavanja
Što se smatra operativnim snagama utvrđuje Zakon u 

članku 20. . Stanje tih snaga Općine Vela Luka utvrđeno je u 
točki III. Godišnje analize. 

II.1. Stožer civilne zaštite
Člankom 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te 

uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika i članova 
stožera civilne zaštite (Narodne novine 37/16 i 47/16 - 
ispravak) određeno je da članove stožera imenuje izvršno 
tijelo jedinice lokalne samouprave po stupanju na dužnost. 
Godina 2017. je bila izborna, Općinska načelnica je tako 
postupila. 

Člankom 17. stavkom 1. Zakona utvrđena je obveza 
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave usvojiti 
“smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju 
i usvajaju svake 4 godine”. Državna uprave za zaštitu i 
spašavanje (DUZS) skreće pozornost na ovu obvezu i 
predlaže da se ona “najprije raspravi na sjednicama stožera 
civilne zaštite”, kako bi se “ova obveza što kvalitetnije 
ispunila”. S obzirom na tumačenja kako spomenuti 
4-godišnji period treba vezati za mandat izvršnog i 
predstavničkog tijela, odnosno novog Stožera civilne zaštite, 
očekuje se da prijedlog 4-godišnjih smjernica Općinskom 
vijeću ponudi Općinska načelnica, nakon mišljenja Stožera, 
u prvoj polovini 2018.godine. Financijske obveze Općine koje 
bi za 2018-tu godinu mogle proizaći iz tih smjernica podmirit 
će se izmjenama proračuna.

Zakonom je propisano (članak 25.) da su članovi stožera 
dužni završiti osposobljavanje “koje provodi Državna uprava 
prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne 
zaštite koji donosi čelnik Državne uprave, u roku od godine 
dana od imenovanja u stožer civilne zaštite”. Potrebno je 
stoga u proračunu Općine Vela Luka za 2018. godinu 
predviditi 1.000,00 kuna koji će se pojaviti u postupku 
osposobljavanja novog stožera (troškovi putovanja i 
dnevnica, kao i refundacija plaća poslodavcima, prema 
“Uredbi o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih 
prava mobiliziranih pripadnika postrojbe civilne zaštite za 
vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite” 
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(Narodne novine 33/17) padaju na teret DUZS). Za svaku od 
3 godine (2018-2020.) predviditi će se po 1.000,00 kuna za 
troškove putovanja i dnevnica članova Stožera civilne zaštite 
Općine Vela Luka koji prebivaju izvan Vele Luke za vrijeme 
izvršavanja dužnosti člana Stožera.

II.2. Postrojba civilne zaštite
U Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada 

operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine 
69/16, u članku 18.) određeno je da jedinice lokalne 
samouprave “u pravilu raspoređuju 10% više pripadnika od 
broja utvrđenog planom popune postojbe koji se donosi 
na temelju Uredbe o sastavu i strukturi postrojbe civilne 
zaštite” (Uredba je stupila na snagu u travnju 2017. godine), 
pa treba ojačati postrojbu s najmanje 2 pripadnika.

U 2018.godini potrebno je donijeti odluke iz članka 16. 
stavka 3. istog Pravilnika o mobilizaciji... (odluke “nadležnih 
tijela” Općine “o određenim povlasticama povezanim s 
rasporedom u postrojbu civilne zaštite”).

U članku 31. istog Pravilnika o mobilizaciji... utvrđuje se 
potreba “provjere mobilizacijskih priprema” (a “provodi se 
inspekcijskim i upravnim nadzorom”), te će se radi provedbe 
obveznog “Plana vježbi za 2018. godinu” u proračunu za 
2018. godinu osigurati 6.000,00 kuna, na prijedlog Općinske 
načelnice. Na isti prijedlog Općinske načelnice, osigurati će 
se u istu svrhu za 2019. i 2020-tu godinu po 2.000,00 kuna.

Iznosi iz prethodnog stavka sadržavaju, osim direktnih 
troškova vježbe (kao što je gorivo i drugi materijali i usluge) 
još i izdatke koje predviđa Uredba o načinu i uvjetima za 
ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika 
postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima 
u sustavu civilne zaštite (Narodne novine 33/17). Ta Uredba... 
nalaže tijelu koje je naložilo mobilizaciju (i osposobljavanje-
vježbe!) izdatke:

- naknada po danu;
- posebni doprinos za mirovinsko osiguranje i posebni 

doprinos za zaštitu zdravlja;
- naknadu troškova prijevoza;
- naknada plaća poslodavcu;
- osiguranje od odgovornosti i/ili posljedica nesretnog 

slučaja;
- prehrana.
Nastavit će se opremanje postrojbe: u 2018-godini nabavit 

će se zaštitne kacige (3.200,00 kuna ukupno), dok se 
prijedlog o vrsti opreme koja će se nabaviti u 2019. i 2020-oj 
godini očekuje od Stožera. U svakom slučaju će se u 2019. i 
2020-oj godini nastaviti opremanje postrojbe osobnom 
opremom, s 1.000,00 kuna godišnje.

II. 3. Povjerenici civilne zaštite
Ne planira se povećanje njihovog broja. Ne planira se opre-

manje osobnom opremom.

III Planski dokumenti
III.1. Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara

Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10) u članku 
13. stavku 7. određuje obvezu jedinica lokalne samouprave 
da jednom u 5 godina uskladi procjenu ugroženosti od požara 
s novonastalim uvjetima. Kako je važeća Procjena ugroženosti 
od požara donesena 2013. godine (Službeni glasnik Općine 
Vela Luka 3/13), potrebno je u proračunu za 2018. godinu 
predviditi izdatak za izradu nove Procjene i Plana zaštite od 
požara. Očekuje se od Stožera da zaključi treba li izradu ovih 

dokumenata povjeriti uobičajenim izrađivačima na tržištu, ili 
svrsishodnijom smatra mogućnost da procjenu (i plan) izradi 
Općina. Stoga se neće osiguravati u proračunu izdatak za 
njihovu nabavu, osim ako bi takva okolnost, po preporuci 
Stožera, morala nastupiti, kada bi se financiranje osiguralo 
izmjenama proračuna.

III.2. Procjena rizika od velikih nesreća i plan djelovanja 
civilne zaštite
Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) u 

prijelaznim odredbama ostavio je na snazi procjene 
ugroženosti i planove zaštite i spašavanja jedinica lokalne 
samouprave koji su doneseni na temelju Zakona o zaštiti i 
spašavanju (više nije na snazi), dok ne donesu nove 
“procjene rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne 
zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu 
pravilnika iz članka 49. stavka 2. ... Zakona”. Radi se o 
pravilniku, kojega je potom donio ravnatelj Državne uprave 
(Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske 
i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
Narodne novine 65/16), kojim se propisuje “sadržaj, nositelji 
izrade procjena rizika te nositelji izrade i kriteriji za 
određivanje smjernica za izradu procjene rizika”, i koji u 
članku 2. navodi da je “Procjena rizika ... polazni dokument 
za donošenje planskih dokumenata na području civilne zaštite 
i provođenje zadaća definiranih Zakonom o sustavu civilne 
zaštite...”. Očekuje se od Stožera da zaključi treba li izradu 
ovih dokumenata povjeriti uobičajenim izrađivačima na tržištu, 
ili svrsishodnijom smatra mogućnost da procjenu (i plan) 
izradi Općina. Stoga se neće osiguravati u proračunu izdatak 
za njihovu nabavu, a ako bi do te obveze došlo, financiranje 
će se osigurati izmjenama proračuna, po preporuci Stožera.

IV Ulaganja u materijalno tehnička sredstva
Proračunom za 2018.godinu ne planira se ulaganje u 

materijalno tehnička sredstva, a neplanirana ulaganja osigurat 
će se izmjenama proračuna. Projekcija za 2019. i 2020-tu 
godinu financirat će se prema preporuci Stožera.

V Rekapitulacija ulaganja u trogodišnjem planskom 
razdoblju

 2018. 2019. 2020. Ukupno
Osposobljavanje novog Stožera 
 1.000   1.000
Ostali troškovi Stožera 
 1.000 1.000 1.000 3.000
Vježbe postrojbe Civilne zaštite 
 6.000 2.000 2.000 10.000
Opremanje postrojbe Civilne zaštite 
 3.200 1.000 1.000 5.200
Ukupno 11.200 4.000 4.000 19.200

VI

Ovaj Godišnji plan objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Vela Luka.

KLASA: 021-05/17-03/035 
URBROJ: 2138/05-02-17-01 
Vela Luka, 28. studenoga 2017. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar
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Temeljem članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10) i članka 30. 
Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka, br. 6/13 – pročišćeni tekst i 09/14), Općinsko vijeće Općine Vela 
Luka, na prijedlog Općinske Načelnice, na 3. sjednici održanoj dana 27. 11. 2017. g., donosi

ODLUKU
IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

(Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 16/10, 6/12, 13/14 i 4/16)

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 16/10, 6/12, 13/14 
i 4/16), u članku 2. stavku 1. mijenjaju se točke 7. i 8. na način da glase kako slijedi:

 R.br. Naziv radnog mjesta Klasifikacijski rang Koeficijent

 7. Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove 6. 2,00
 8. Viši stručni suradnik za informiranje, poljoprivredu i gospodarstvo 6. 2,10

Članak 2.

Ove izmjene stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Vela Luka.

KLASA: 021-05/17-03/029 
URBROJ: 2138/05-02-17-01 Predsjednik Općinskog vijeća 
Vela Luka, 28. studenoga 2017. godine Zoran Manestar

„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

Glavna i odgovorna urednica: Sanja Jurković  -  Priprema za tisak infogr@f Vela Luka
List izlazi po potrebi od 1993. u tiskanom izdanju, a u obliku mrežne publikacije od 2008.
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