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Na temelju članka 98. Statuta Općine Vela Luka („Službeni 
glasnik Općine Vela Luka“ 6/13 – pročišćeni tekst i 9/14) i 
98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vela Luka („Službeni 
glasnik Općinskog vijeća Općine Vela Luka“ br. 5/13 – 
urednički pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vela Luka 
na 5. Sjednici održanoj 12. 2. 2018. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik 
Općinskog vijeća Općine Vela Luka za Izmjene i dopune 
Statuta Općine Vela Luka.

II.

U skladu s Odredbom Članka 101. Statuta Statutarna 
odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vela Luka 
izvršit će se bez prethodne javne rasprave s obzirom da se 
radi o usklađivanju odredaba Statuta sa Zakonom o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
br. 123/17).

III.

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Općine Vela Luka u tekstu koji je predložio 
Odbor za Statut i Poslovnik, koji čini sastavni dio ovog 
Zaključka smatra se konačnim prijedlogom Statutarne odluke 
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vela Luka.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Vela Luka“.

KLASA: 021-05/18-03/057 
URBROJ: 2138/05-02-18-01 
Vela Luka, 14. veljače 2018. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine br. 123/17) 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 5. sjednici 
održanoj 12. 2. 2018. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE VELA LUKA

Članak 1.

U članku 1. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik 
Općine Vela Luka“ 6/13 – pročišćeni tekst i 9/14) – dalje u 
tekstu Statut, dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose 
se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 2.

Članak 15. Statuta mijenja se i glasi:
„Općina Vela Luka može organizirati obavljanje pojedinih 

poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom 
jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 
samouprave, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje 
novčanih sredstava iz fondova Europske unije, osnivanjem 
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, 
zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati 
obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. 
ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Općinski 
načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog 
tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, 
odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i 
druga pitanja od značaja za to tijelo.“

Članak 3.

U Članku 18. stavak 5. Mijenja se i glasi:
„Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložilo 

20% ukupnog broja birača u Općini, Predsjednik Općinskog 
vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu 
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog 
prijedloga u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. 
Središnje tijelo će u roku od 60 dana od dostave utvrditi 
ispravnost podnesenog prijedloga odnosno utvrditi je li 
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li 
referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona, te 
odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje 
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, 
Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
odluke raspisati referendum.“

Članak 4.

U Članku 19. Stavku 5. Statuta broj „12“ zamjenjuje se 
brojem „6“.

Članak 5.

Članka 30 Statuta mijenja se i glasi:
„ Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine Vela Luka,
- donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja 

iz samoupravnog djelokruga Općine,
- donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
- donosi Proračun i odluku o izvršavanju proračuna, 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Vela Luka, te 
Polugodišnji i Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

- donosi Odluku o privremenom financiranju,
- donosi programe javnih potreba,
- donosi Odluku o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Općine Vela Luka,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 
pokretnina te drugom raspolaganju imovinom 
Općine većom od vrijednosti utvrđenih člankom 41. 
stavak 3. podstavak 6. ovog Statuta, ako je stjecanje 
i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo 
raspolaganje imovinom planirano u proračunu i 
provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- odlučuje o promjeni granice Općine Vela Luka,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug općinske uprave,
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- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika 
i načinu provođenja ocjenjivanja,

- osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge 
pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, 
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za 
Općinu Vela Luka, te odlučuje o njihovim statusnim 
promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova i 
izbor rukovodećih osoba, ukoliko zakonom ili odlukom 
o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji 
s drugim jedinicama lokalne samouprave, 
u skladu s općim aktom i zakonom,

- raspisuje referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog vijeća,
- osniva radna tijela u svrhu priprema odluka iz 

njegovog djelokruga, te bira i razrješava njihove 
članove,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene 
zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i 
posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- odlučuje o pokroviteljstvu,
- odlučuje o davanju koncesija,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za 

dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- utvrđuje kriterije, uvjete i postupak za davanje u 

zakup poslovnog prostora i javnih površina u 
vlasništvu Općine Vela Luka,

- utvrđuje kriterije, uvjete i način plaćanja općinskih 
poreza i naknada,

- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim 
propisom stavljeni u djelokrug.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno 
nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje 
odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su 
Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su 
Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne 
može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja 
Općinsko vijeće.“

Članak 6.

Članak 33. Statuta mijenja se i glasi:
„Mandat članova Općinskog vijeća počinje danom 

konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu 
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih 
redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, 
odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i 
područna (regionalna) samouprava.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik 
ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom 
odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni 

izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i 
njegovih radnih tijela.“

Članak 7.

Članak 39. Mijenja se i glasi:
„Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje 

prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave 
konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika, 
odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova 
iz nadležnosti Općinskog načelnika.“

Članak 8.

Članak 40. Statuta mijenja se i glasi:
„U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih i drugih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata 

Općinskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i odgovoran je 

za njegovo izvršenje,
- usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju 

poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, 
odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni 
Općini, te nadzire njihov rad,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim 
pravima u vlasništvu Općine Vela Luka, kao i njezinim 
prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim 
Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina 
i drugom raspolaganju imovinom Općine pojedinačne 
vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u 
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, 
ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te 
drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i 
provedeno u skladu sa zakonskim propisima. Ako je 
taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada je ovlašten 
odlučivati do 70.000,00 kuna.

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu 
proračuna Općine Vela Luka,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje 
pravnim osobama u većinskom izravnom ili 
neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti 
za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima 

javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih 
osoba osnovanih od strane Općine za obavljanje 
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od interesa za Općinu, osim ako posebnim 
zakonom nije drugačije određeno.

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove 

izmjene i dopune na temelju obrazloženih i 
dokumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi 
ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela 
mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i 
drugim propisima.
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Općinski načelnik dužan je tromjesečno izvijestiti Općinsko 
vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. 
alineje 8. ovog članka.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavak 
11. ovoga članka Općinski načelnik dužan je objaviti u prvom 
broju „Službenog glasnika Općine Vela Luka“ koji slijedi 
nakon donošenja te odluke.“

Članak 9.

Članak 45. Statuta mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li 

dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana 

od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest 
nadležnom upravnom tijelu Općine o tome na koji način će 
obnašati dužnost.

Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na 
način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da 
dužnost obavlja volonterski.

Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovoga 
članka smatra se dan početka mandata određen posebnim 
zakonom.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti 
način obavljanja dužnosti u tijeku mandata dostavom pisane 
obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom 
upravnom tijelu Općine.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana 
slIjedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz stavka 5. 
ovoga članka.

Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu 
promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja 
redovnih lokalnih izbora.“

Članak 10.

Članak 48. Statuta mijenja se i glasi:
„Osim u slučajevima iz članka 19. ovog Statuta, referendum 

se raspisuje i za opoziv Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
- 20% ukupnog broja birača Općine Vela Luka,
- 2/3 članova Općinskog vijeća.

Ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog 
broja birača Općine Vela Luka, Predsjednik Općinskog vijeća 
dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog propisanog broja 
birača u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li 
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog 
podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće 
raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
odluke središnjeg ureda državne uprave.

Ako raspisivanje referenduma za opoziv predloži 2/3 
članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma 
za opoziv donosi Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom 
glasova svih članova Općinskog vijeća.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za 
zamjenika Općinskog načelnika.

Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci 
od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, 
kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 
Općinskog načelnika.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se 
na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su 
glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog 
broja birača upisanih u popis birača u Općini Vela Luka.

Na referendum iz ovog članka. odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma i 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“

Članak 11.

Članak 71. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora 

obavlja Općinski načelnik, te na njegov prijedlog Općinsko 
vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono 
učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i 
ne izvršava povjerene mu poslove.“

Članak 12.

„U Članku 73. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju 
„gospodara“.

Članak 13.

Članak 74. Statuta mijenja se i glasi:
„Prihodi Općine su:

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba 

u vlasništvu Općine odnosno onih u kojima Općina 
ima udjele ili dionice,

- prihodi od naknada za koncesije,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za 

prekršaje koje propiše Općina Vela Luka u skladu 
sa zakonom,

- udio u zajedničkom porezu,
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena 

u Državnom proračunu,
- sponzorstvo, donacije i potpore,
- drugi prihodi određeni zakonom.“

Članak 14.

Članak 90. Statuta mijenja se i glasi:
„Prije nego što stupe na snagu svi opći i važniji pojedinačni 

akti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik objavljuju 
se u “Službenom glasniku Općine Vela Luka”.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave 
osim ako nije, zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom 
propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana 
objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.“

Članak 15.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Općine Vela Luka“.

KLASA: 021-05/18-03/057 
URBROJ: 2138/05-02-18-02 
Vela Luka, 14. veljače 2018. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar
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Općinsko vijeće Općine Vela Luka temeljem članka 14. i 
15. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja 
Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka, 
br. 7/2016) i članka 7. i 8. Statuta Općine Vela Luka 
(Službeni glasnik Općine br. 6/13 – pročišćen tekst i 9/14), na 
svojoj 5. sjednici, održanoj 12. 2. 2018. godine, na prijedlog 
Odbora za dodjelu javnih priznanja, donosi slijedeću

ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA 

OPĆINE VELA LUKA U 2018. GODINI

Članak 1.

Javno priznanje za životno djelo osobama zaslužnim za 
dobrobit Vele Luke dodjeljuje se č.s. Tješimiri Bešlić – 
redovnici reda sv. Dominika – za njezin doprinos društvenom 
životu mjesta i humana djela.

Članak 2.

Javno priznanje za kolektivno izvanredno postignuće u 
protekloj 2017. godini dodjeljuje se sestrama Ivani i Josipi 
Jurković – za osvojene zlatne medalje na europskom i 
svjetskom juniorskom prvenstvu u veslanju.

Članak 3.

Javno priznanje za dugogodišnje javno djelovanje za 
najmanje 20 godina kontinuiranog rada dodjeljuje se 
mješovitom plesnom odjelu “Mafrina” FD Kumpanija povodom 
40 godina rada.

Članak 4.

Javna priznanja iz članaka 1., 2. i 3. ove Odluke laureatima 
će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća uoči 
Dana općine – blagdana sv. Josipa 2018. godine.

Članak 5.

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

KLASA: 061-01/18-01/058 
URBROJ: 2138/05-02-18-01 
Vela Luka, 14. veljače 2018. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

Općinsko vijeće Općine Vela Luka temeljem članka 13. 
Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša  
Vele Luke (Službeni Glasnik Općine, br. 4/16) i članka 7. i 8. 
Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine br. 6/13 
– pročišćen tekst i 9/14), na svojoj 5. sjednici održanoj dana 
12. 2. 2018. godine, na prijedlog Odbora za šport, kulturu i 
tehničku kulturu, donosi slijedeću

ODLUKU
O IZBORU I PROGLAŠENJU NAJUSPJEŠNIJIH 

ŠPORTAŠA VELE LUKE U 2017. GODINI

I

Najuspješniji športaši Vele Luke u 2017. godini su:
- Antonio Šeparović, veslač, junior, VK Ošjak – 

najuspješniji sportaš Vele Luke za 2017. godinu;
- Josipa Jurković, veslačica, juniorka, VK Ošjak – 

najuspješnija sportašica Vele Luke za 2017. godinu;
- STK “Lučica” – muška seniorska ekipa u sastavu 

Deni Berković, Antonio Franulović, Ivan Šeparović, 
Nikola Žuvela, Mirko Dragojević, Marko Matas – 
najuspješnija muška sportska ekipa u 2017. godini;

- VK “Ošjak” – posada dvojca na pariće za mlađe 
juniore u sastavu Stipe Padovan i Antonio Burmas – 
najuspješnija sportska posada u 2017. godini.

II

Najuspješnijim sportašima Vele Luke u 2017. – pojedincima, 
ekipi i posadi uručiti će se plaketa Općinskog vijeća s 
odgovarajućim natpisom, na svečanoj sjednici općinskog 
vijeća u povodu Dana Općine 2018. godine.

III

Ova Odluka će se objaviti u Službenom Glasniku Općine.

KLASA: 021-05/18-03/059 
URBROJ: 2138/05-02-1-01 
Vela Luka, 14. veljače 2018. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar
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Na temelju članka 30. i članka 55. Statuta Općine Vela Luka 
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka” br. 6/13 – pročišćeni 
tekst i 9/14) Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 
5. sjednici održanoj 12. 2. 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O PODRUČJIMA, GRANICAMA I SJEDIŠTIMA 

MJESNIH ODBORA 
NA PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju područja, granice i sjedišta 
mjesnih odbora na području Općine Vela Luka te način 
njihove promjene.

II. PODRUČJA I GRANICE MJESNIH ODBORA

Članak 2.

Pod područjem mjesnog odbora, u smislu ove Odluke, 
razumijeva se zaokružena prostorna jedinica na području 
općine Vela Luka, s utvrđenim granicama.

Na području Općine Vela Luka osnovani su slijedeći 
mjesni odbori:

1. MJESNI ODBOR GRADINA
2. MJESNI ODBOR DONJA POTIRNA

Članak 3.

Mjesni odbor Gradina u cjelosti se nalazi u katastarskoj 
općini Vela Luka i obuhvaća ulice / uvale Mikulina luka, 
Tudorovica, Gradina, Stračinčica i Pelegrin.. To je prostor koji 
je na svom južnom dijelu omeđen morem, na svom zapadnom 
dijelu je omeđen zapadnim međašima kat.čest.zem. 
2430/1087, 2430/1088, 2430/1090, 2430/1092, 2430/1098 i 
2430/1207 sve K.O. Vela Luka.

Od zapada, granica prema istoku ide lokalnom cestom 
L69060 (uključujući cestu) do križanja navedene lokalne ceste 
i kat.čest.zem. 31603/4 K.O. Vela Luka na polju Bradat (cesta 
Bradat – Mikulina Luka)

Od polja Bradat, granica ide dalje cestom prema Mikulina 
Luci, odnosno istočnim međašem kat.čest.zem. 31603/4 K.O. 
Vela Luka do kat.čest.zem. 2428/1010 K.O. Vela Luka. Dalje 
granica ide na način da uključije kompletne Kat.čest.zem. 
2428/1010 i 2428/657 sve K.O. Vela Luka, te uključuje 
kompletno građevinsko podučje i pripadajuće pomorsko 
dobro u istočnom dijelu uvale Mikulina Luka.

Dalje granica ide na način da uključuje kompletne kat.
čest.zem. 2428/83, 2428/95, 2428/82, 2428/615, dio 31603/1, 
2428/613 i dio 2428/614 sve K.O. Vela Luka.

Otočić Gubeša u cjelosti pripada mjesnom odboru 
Gradina.

Mjesni odbor Donja Potirna obuhvaća ulice / uvale Triporte 
i Poplat. Dio mjesnog odbora Donja Potirna koji se nalazi u 
katastarskoj općini Vela Luka omeđen je granicom koja ide od 
sjevernog dijela plaže, u Veloj Lučici (Poplat), zapadnim 
međašom puta 31652 K.O. Vela Luka, te nastavlja dijelom 
južnog međaša č.z. 12878/484 K.O. Vela Luka, južnim međa-
šima č.z. 12878/485, 12878/486, 12878/487 K.O. Vela Luka, 

zatim sjevernim i istočnim međašom č.z. 12878/755 K.O. Vela 
Luka do jugozapadnog ugla č.z. 12878/742 K.O. Vela Luka. 
Granica dalje ide sjeverozapadnim međašom č.z. 12878/741 
K.O. Vela Luka, te nastavlja sjeveroistočnim međašom 
č.z. 12878/754 K.O. Vela Luka do granice katastarskih općina 
Vela Luka i Blato kojom nastavlja do mora u Maloj Lučici, te 
dalje nastavlja morem do sjevernog dijela plaže u Veloj Lučici.

Dio mjesnog odbora Donja Potirna koji se nalazi u 
katastarskoj općini Blato omeđen je granicom K.O. Blato, koja 
kreće od mora u Poplatu do političke granice, te dalje 
političkom granicom (Općine Vela Luka i Općine Blato) do 
uvale Slatina, zatim uključujući zapadnu stranu uvale Slatina, 
uvalu Široka i dio Triporta do č.zgr. *4634 K.O. Blato. Granica 
dalje ide rubom č.z. 12878/1 K.O. Blato do sjevernog ugla č.z. 
12878/1279 K.O. Blato. Granica dalje ide pravocrtno do 
jugozapadnog ugla č.z. 12878/541 K.O. Blato. Granica dalje 
ide sjevernim rubom č.z. 12878/1 K.O. Blato sve do mora. 
Ostatak granice do Male Lučice ide morem.

III. SJEDIŠTA MJESNIH ODBORA

Članak 5.

Sjedišta mjesnih odbora su:
Za Mjesni odbor GRADINA na adresi: 

 20 270 Vela Luka, Gradina 12
Za Mjesni odbor DONJA POTIRNA na adresi: 

 20 270 Vela Luka, Triporte 53.

IV PROMJENA GRANICA MJESNIH ODBORA

Članak 4.

Područje i granice mjesnog odbora mogu se mijenjati u 
slučaju:

- osnivanja novog mjesnog odbora,
- izdvajanja dijela područja mjesnog odbora iz 

mjesnog odbora,
- spajanja mjesnih odbora ili
- promjene granica općine.

O inicijativi i prijedlogu za promjenu područja i granica 
mjesnog odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom 
za osnivanje mjesnog odbora u suglasju s odredbama Zakona 
i Statuta.

Članak 6.

Prilog ove Odluke je kartografski prikaz granica područja 
Mjesnih odbora.

Članak 7.

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

KLASA: 021-05718-03/060 
URBROJ: 2138/05-02-18-01 
Vela Luka, 14. veljače 2018. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka (“Službeni 
glasnik Općine Vela Luka” broj 6/13 – pročišćeni tekst i 9/14) 
i članka 15. Odluke o općinskim porezima (“Službeni glasnik 
Općine Vela Luka” br. 14/17) Općinsko vijeće Općine Vela 
Luka je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 12. 2. 2018. 
godine donijelo slijedeću

ODLUKU
O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA POREZA 

ZA KUĆU ZA ODMOR

Članak 1.

Građani s prebivalištem na području Općine Vela Luka 
oslobođeni su u cijelosti plaćanja poreza na kuće za odmor za 
2018. godinu.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/18-03/062 
URBROJ: 2138/05-02-18-01 
Vela Luka, 14. veljače 2018. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji 
(„Narodne novine“, broj 153/13 i 20/17) 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 5. sjednici održanoj 14. 2. 2018. donijelo 
slijedeću

ODLUKU
O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA RADOVA 

NA PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA 
U 2018. GODINI

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom određuju vrste građevina te 
razdoblje i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani 
radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Članak 2.

(1) Razvrstavanje građevina propisano je Zakonom o 
gradnji (NN, br. 153/13 i 20/17, u nastavku teksta: Zakon), i 
one su razvrstane u pet skupina, s obzirom na zahtjevnost 
postupaka u vezi s gradnjom prema Zakonu.

(2) Zabrana iz članka 1. ove Odluke odnosi se na sve 
skupine građevina iz prethodnog stavka.

(3) Građenje je izvedba građevinskih i drugih radova 
(pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni te 
ugradnja građevinskih proizvoda, opreme ili postrojenja) 
kojima se gradi nova građevina, te rekonstruira, održava ili 
uklanjanja postojeća građevina.

(4) Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, 
izveden od svrhovito povezanih građevinskih proizvoda sa ili 
bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjima, samostalno 
postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem.

Članak 3.

(1) Razdoblje privremene zabrane izvođenja radova iz 
članka 1. ove Odluke je 2018. godina.

Članak 4.

(1) Vrijeme važenja zabrane uvjetovano je podjelom 
Općine Vela Luka na tri zone, i to:

I. zona: - područje u naselju Vela Luka, koje se nalazi na 
udaljenosti manjoj od 200 m od obalne crte;

- područje izvan naselja Vela Luka, koje se nalazi 
na udaljenosti manjoj od 600 m od obalne crte, 
uključujući obalni pojas unutar naselja Vela Luka, 
u predjelima Bili žal, Plitvine, Vranac, Kale i 
dijelu Pinskog rata u širini od 600 m od 
obalne crte;

II. zona: građevinsko područje naselja Vela Luka, 
koje se nalazi na udaljenosti većoj od 200 m 
od obalne crte

III. zona: ostatak teritorija Općine Vela Luka

Članak 5.

(1) Granice naselja Vela Luka su definirane Prostornim 
planom uređenja Općine Vela Luka. Zone iz članka 4. 
prikazane su na grafičkom prikazu u prilogu ove Odluke.

Članak 6.

(1) U I. zoni zabranjuju se radovi iz članka 1. ove Odluke, 
u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna.

(2) U II. zoni zabranjuju se radovi iz članka 1. ove Odluke, 
u vremenu od 15. srpnja do 15. kolovoza.

(3) U III. zoni dozvoljeno je izvođenje radova iz članka 1. 
ove Odluke, tijekom cijele godine.

Članak 7.

(1) Odredbe ove Odluke o privremenoj zabrani ne odnose 
se na:

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, 
odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske 
inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,

3. građenja građevina, odnosno izvođenja radova u 
godini u kojoj je Odluka stupila na snagu,

(2) Odredbe ove Odluke ne odnose se i na radove iz 
članka 1. ove Odluke u kojima je Općina Vela Luka investitor 
ili suinvestitor.

Članak 8.

(1) Načelnica može posebnom odlukom, na pisani i 
obrazloženi zahtjev investitora ili izvođača odobriti izvođenje 
radova u smislu članka 1. ove Odluke u slijedećim slučajevima:

- kada se radi o završetku određenih radova koji su 
započeli prije razdoblja zabrane, a završetak radova 
je bio planiran prije početka razdoblja zabrane, gdje 
se vrijeme trajanja radova u vrijeme zabrane može 
produžiti za najviše 15 dana;
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- kada se radi o radovima čije odgađanje bi prouzročilo 
veće štete Općini Vela Luka i djelatnostima u turizmu.

(2) Investitor i izvođač radova u trenutku postavljanja 
zahtjeva Općini Vela Luka, ne smiju biti dužnici Općine.

(3) Zahtjev je uredan ako sadrži:
- podatke o izvođaču (naziv ili ime i prezime, adresa 

sjedišta ili prebivališta, OIB) ,
- podatke o investitoru za čiji račun će se obavljati 

potrebni radovi, (naziv ili ime i prezime, adresa 
sjedišta ili prebivališta, OIB)

- opis planiranih radova,
- vrijeme (predviđenog) početka i (predviđenog) 

završetka radova,
- presliku akta kojim se odobrava građenje.

(4) Ako za izvođenje radova u vrijeme zabrane nije 
potreban propisani akt temeljem kojeg se mogu vršiti potrebiti 
radovi, onda je podnositelj zahtjeva dužan uz zahtjev priložiti 
ili u samom zahtjevu dati izjavu da se radovi mogu obavljati 
bez takvog akta ili priložiti o tome od nadležnog tijela 
odgovarajuću ispravu (potvrdu, uvjerenje i dr.).

(5) Ako zahtjev nije podnesen sukladno prethodnom 
stavku, nadležno upravno tijelo koje obrađuje zahtjev i 
priprema odluku Načelnika, pozvat će podnositelja da u roku 
od pet dana uredi svoj zahtjev.

(6) Ako podnositelj zahtjeva ne uredi svoj zahtjev u smislu 
prethodnog stavka, zahtjev će se odlukom nadležnog 
upravnog tijela odbaciti kao neuredan.

(6) Ako je zahtjev uredan, odnosno ako se zahtjev 
naknadno u određenom roku uredi, Načelnik je obvezan o 
istom donijeti odluku u roku od osam dana.

(7) U odobrenju za izvođenje radova, može se uvjetovati i 
vrijeme u toku dana u kojem se odobreni radovi mogu izvoditi.

(8) Ako Načelnik odobri izvođenje radova naplaćivat će se 
naknada za izvođenje radova kako slijedi:

-  500,00 kn dnevno prvih 5 dana,
-  1.000,00 kn dnevno idućih 10 dana.

(9) Naknada iz stavka 8. ovog članka je prihod Općine 
Vela Luka.

Članak 9.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni 
redar Općine Vela Luka.

(2) U obavljanju nadzora nad provedbom ove Odluke, 
komunalni redar ima ovlasti propisane zakonom kojim se 
uređuje ustroj i ovlasti komunalnog redarstva, odnosno 
Prekršajnim zakonom i ovom Odukom, i to:

1. rješenjem obustaviti izvođenje radova koji se 
obavljaju suprotno ovoj Odluci,

2. izdati obvezni prekršajni nalog,
3. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja 

prekršaja (mandatna kazna).

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu 
izvođača ako obavlja radove suprotno članku 6. ove Odluke.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se 
novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 2.000,00 kn i 
odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička 
osoba obrtnik koji je počinila u svezi obavljanja njegova obrta.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kn 
kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovog članka 
fizička osoba.

Članak 11.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kn 
kaznit će za prekršaj pravna osoba u svojstvu izvođača koja 
ne izvrši izvršno rješenje komunalnog redara o obustavi 
radova i nastavi obavljanje zaustavljenih radova (članak 9. 
stavak 2. točka 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se 
novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kn i 
odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn 
kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba 
obrtnik koji je počinio u vezi obavljanja njezina obrta.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 2.000,00 kn 
kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba.

(5) Novčana kazna, može se izreći, ako je potrebno, i više 
puta.

Članak 12.

(1) Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu 
na mjestu počinjenja prekršaja, bez izdavanja obveznog 
prekršajnog naloga, u visini polovice donje propisane novčane 
kazne za pravnu osobu i s njima izjednačene subjekte za 
prekršaje iz članka 10. i 11. ove Odluke, kada je prekršaj 
utvrđen obavljanjem nadzora u okviru svoje nadležnosti, 
neposrednim opažanjem, uporabom tehničkih uređaja ili 
pregledom vjerodostojne dokumentacije, uz izdavanje potvrde 
o tome.

Članak 13.

(1) Visina troškova izdavanja obaveznog prekršajnog 
naloga utvrđuje se u paušalnom iznosu od 100.00 kn.

Članak 14.

(1) Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku 
Općine Vela Luka, a stupa na snagu osmog dana od objave.

KLASA: 021-05/18-03/063 
URBROJ: 2138/05-02-18-01 
Vela Luka, 14. veljače 2018. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar



SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE   VELA LUKA

STRANICA 9 - BROJ 3 22. veljače 2018.

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 5. sjednici 
održanoj 12. 2. 2018. godine donijelo

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
OPĆINE VELA LUKA ZA 2018. GODINU

I

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 
Općine Vela Luka za 2018. godinu, dalje: Plan, donosi se na 
temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 
požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, te 
je time određen njegov sadržaj – opis i obim poslova koje će 
Općina provoditi u područjima koje obrađuje županijski Plan i 
to samo u dijelu u kojemu županijski Plan obvezuje izvršitelje 
iz točke II ovog Plana.

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, 

osiguravat će ih za svoje područje Plana izvršitelj.

III

U 2018. godini će se nastavit 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).

IV

Zatražit će se od DVD-a nastavak nabavki i postavljanje 
znakova upozorenja i zabrane u svrhu edukacije pučanstva i 
turista o prevenciji nastanka šumskih požara. Zatražit će se 
od DVD-a nastavak prakse upozoravanja građana preko 
lokalnih radio postaja tijekom svibnja o zabrani paljenja vatre 
na otvorenom.

V

Zatražit 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.

VI

Zatražit 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).

VII

Nastavit će se uobičajeno održavanje-čišćenje cestovnog 
pojasa nerazvrstanih prometnica (bankine, razdjelni pojas 
ceste uz šume i poljoprivredne površine) od raslinja.

Zatražit će se od voditelja javnih radova koji se u 2018.
godini odnose na šumske radove da ovom dijelu zaštite 
posvete pažnju.

VIII

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u 
Službenom glasniku Općine Vela Luka.

KLASA: 021-05/18-03/064 
URBROJ: 2138/05-02-18-01 
Vela Luka, 14. veljače 2018. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar
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