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Na temelju članka 30. i Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 4/18 – pročišćeni tekst) Općinsko 
vijeće Općine Vela Luka na svojoj 15. sjednici održanoj 28. 2. 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O PRIMANJU NA ZNANJE

„INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA ZA PRIPREMU TURISTIČKE SEZONE U 2019.“

Članak 1.

Prima sa na znanje „Informacija o aktivnostima za pripremu turističke sezone 2019.“.

Članak 2.

Ovaj će se Zaključak objaviti u „Službenom glasniku Općine Vela Luka“.

KLASA: 021-05/19-03/135 
URBROJ: 2138/05-02-19701 
Vela Luka, 1. ožujka 2019. godine
 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE VELA LUKA
INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA ZA PRIPREMU TURISTIČKE SEZONE U 2019. GODINI

1. TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA U 2018. GODINI
Za 2018. godinu na području Općine Vela Luka bilo je 30 937 dolazaka ili 2% više nego u 2017. godini.
U pogledu broja noćenja ostvareno je ukupno 189 943 noćenja što je 1% više nego u 2017. godini (187 370).
Privatni smještaj zabilježio je 4 % više noćenja, a hotelski isti broj noćenja kao i 2017. godine.
Povećanja su zabilježena u dijelu hotelskog smještaja tj. u hotelima Posejdon (25%) i Adrija (7%), dok je manje gostiju bilo u 

hotelu Korkyra (10%) te posebno u Pansionu Jadran u kojemu je ostvareno 50% manje noćenja. 
Po državama statistika je slična 2017. godini tj. najviše noćenja ostvarili su Slovenci 30 290 ili čak 25% više, zatim Nijemci 

28 224 ili 4% više, dok su unatoč padu od 25% na trećem mjestu Poljaci.
To su ujedno i tri destinacije prema kojima će TZ ubuduće usmjeriti najveći dio svojih promotivnih aktivnosti. 
Vjerujemo da će ova 2019. godina biti također pozitivna s planiranim povećanjem za cca. 3%.
Dio statističkih podataka možete dobiti na linku www.tzvelaluka.hr/hr/novosti/statistika-za-2018-godinu

2. INVESTICIJE OPĆINE VELA LUKA ZA RAZVOJ I PODRŠKU TURIZMU
Godine 2016. donesena je „Strategija razvoja turizma Općine Vela Luka“ kojom je definiran strateški okvir budućeg razvoja 

Vele Luke i iz njega izvedene vodeće strategije kao i procjena modula rasta turizma do 2025. godine. Više o Strategiji može se 
pročitati na sljedećem linku: www.velaluka.hr/files/velaluka.hr/dokumenti/SRT.pdf

Građenje komunalne infrastrukture obveza je jedinica lokalne samouprave odnosno osoba na koje je ta obveza prenesena u 
skladu sa ZKG ili posebnim zakonom. Programom građenja komunalne infrastrukture utvrđuje se komunalna infrastruktura koja se 
planira graditi u periodu 2019. g. do 2021. g., a sukladno članku 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu Program sadržava 
procjenu troškova građenja pojedine komunalne infrastrukture sa naznakom izvora financiranja u 2019. godini. Investicije Općine 
Vela Luka koje utječu na poboljšanje turističke destinacije:

- Izgradnja trafostanica
 Općina Vela Luka radi na unaprjeđenju svoje opće infrastrukture (dovođenje vode i struje do svih dijelova mjesta, te 

osiguranje adekvatne cestovne infrastrukture posebice do turističkih atraktivnih zona). U 2019. godini Općina Vela Luka 
zajedno sa Elektrojugom nastavlja sa sufinanciranjem izgradnje budućih trafostanica u 2019. godini. Sredinom veljače 
započeli su radovi na izgradnji TS Pičena. Radovi se planiraju završiti krajem ožujka,najkasnije početkom travnja. 
Početkom travnja krenuti će radovi na izgradnji TS Stani. Završetak radova očekuje se u svibnju. Izvođač je dužan vratiti 
ceste u prvobitno stanje. Cesta prema Pičeni je u jako lošem stanju te je potrebno asfaltirati navedenu dionicu. S obzirom na 
dužinu navedene trase, tijekom svibnja asfaltirati će se najkritičnije dionice. Radovi na izgradnji TS Gradina Bad su završeni. 
U tijeku je izvršavanje potrebnih mjerenja i ispitivanja opreme. Do 1. lipnja očekuje se puštanje u pogon TS Gradina Bad, 
TS Stani, TS Pičena i TS Guvno što će uvelike unaprijediti život i razvoj kvalitetnog privatnog smještaja u navedenim 
uvalama i centru mjesta.
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- Uređenje i održavanje nerazvrstanih cesta
 Općina Vela Luka će do lipnja 2019. godine odraditi radove na uređenju nerazvrstanih cesta i posipanje jalovine prema 

neasfaltiranim uvalama. U svibnju 2019. g. proširit će se i asfaltirati cesta odnosno dio Ulice 4, od Kali do Pinskog rata. 
Navedenom dionicom rasteretiti će se promet u centru mjesta prilikom održavanja određenih ljetnih manifestacija. 
Lokalna cesta 69017 (cesta prema Triportima) ima različitih oštećenja kao npr. udarne rupe, oštećeni rubovi asfalta, udubine 
i izbočine itd. Navedena cesta je u nadležnosti Županijske uprave za ceste. Zajedno sa ŽUC-om dogovoreno je popravak 
navedene dionice na području Općine Vela Luka koje će se izvršiti krajem svibnja, početkom lipnja 2019. godine.

- Uređenje šetnica
 U 2019. godini nastavili smo sa uređenjem šetnica u strogom centru Vele Luke. Radovi na izgradnji gravitacijskog kolektora 

središnjeg dijela naselja, uređenje šetnice i postavljanje mozaika (ispred malog Konzuma) u centru mjesta biti će završeni 
do 31. ožujka 2019. godine. Nakon završetka radova na novouređenoj dionici postavit će se stupići i kante.

- Sanacija rive ispred Ožbalta
 Radovi na sanaciji porušene rive ispred Ožbalta započeti će početkom ožujka i planiraju se završiti do travnja 2019. godine. 

Tijekom veljače raspisan je Natječaj za izvođenje radova i odabran izvođač. Čeka se pravomoćnost Odluke o izboru 
najpovoljnijeg izvođača.

- Uređenje park šume Ošjak
 Zajedno sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske 

županije, Turističkom zajednicom, Hrvatskim šumama i DVD-om Vela Luka posebna pažnja usmjerit će se na održavanju 
park šume Ošjak. Dogovoren je sastanak na ovu temu sa svim navedenim dionicima koji će se održati početkom ožujka, 
a na kojem će se dogovoriti izrada idejnog projekta kao i konkretne aktivnosti koje je potrebno napraviti do svibnja 2019.godine.

- U suradnji Općine Vela Luka, Komunalca i Komunalnih djelatnosti do kraja godine urediti će se javna površina na potezu 
od restorana Skalinada do trgovine Konzum u Kalima nakon čega bi se prostor napravio urednijim i moglo bi se pristupiti 
pripremama za organiziranu naplatu parkiranja.

3. KOMUNALNI RED
AKTIVNOSTI NA PRIPREMI TURISTIČKE SEZONE

- Nadzor nad korištenjem javnih površina s posebnim naglaskom na neovlaštena i nedozvoljena deponiranja raznih predmeta 
i materijala na istima, neregistriranih vozila i poduzimanje radnji za njihovo uklanjanje

Rok: tijekom cijele godine
Način realizacije: radio obavijesti i pisane obavijesti putem oglasnih ploča (upute o načinu korištenja javnih površina 

i poziv za otklanjanje nepravilnosti):
- pisane obavijesti većim gospodarskim subjektima i javnim ustanovama, obrtnicima i svima koji se 

pojavljuju kao učestali kršitelji Odluke o komunalnom redu;
- usmena upozorenja, zapisnici, rješenja, prisilna uklanjanja, novčane kazne, prekršajni nalozi.

 Posebna aktivnost posvetiti će se dugogodišnjim problemima (ulaz i izlaz iz mjesta, obalni pojas, širi centar naselja).

- Kontrola okućnica i pročelja zgrada koji znatno utječu na urbani izgled mjesta, s naglaskom na obalni pojas, 
uži i širi centar naselja
 Rok: tijekom cijele godine

Način realizacije: radio obavijesti i pisane obavijesti putem oglasnih ploča,
- nakon utvrđivanja stvarnih vlasnika ili posjednika (izdavanje usmenih upozorenja, zapisnici, rješenja).

- Kontrola pomorskog javnog dobra, plaža i obalnih šetnica sa uklanjanjem svih nepropisnih predmeta i smeća, 
kontrola koncesijskih odobrenja
 Rok: tijekom ožujka, travnja, svibnja, preventivno: lipanj, srpanj, kolovoz, rujan

Način realizacije: poziv poznatim vlasnicima za uklanjanje
- čišćenje u suradnji sa komunalnim poduzećem, turističkom zajednicom, javni radovi.

- Kontrola urbane opreme, prometne signalizacije, reklama i slično a koji se nalaze na javnim površinama.
 Rok: tijekom cijele godine

Način realizacije: kontrola izdanih odobrenja, poziv poznatim vlasnicima i korisnicima za otklanjanje eventualnih 
nepravilnosti.

- Nadzor nad korištenjem javnih površina u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti 
(ugostiteljski štekati, štandovi, pokretne naprave i slično)
 Rok: tijekom cijele godine

Način realizacije: kontrola izdanih odobrenja (osiguranje nesmetanog korištenja javne površine za pješake)
- usmena upozorenja, zapisnici, rješenja, prisilna uklanjanja, novčane kazne, prekršajni nalozi.
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- Nadzor nerazvrstanih cesta (asfaltiranih i makadamskih) i pojasa uz ceste
 Rok: tijekom ožujka, travnja, svibnja

Način realizacije: saniranje pojedinačnih rupa i kritičnih dionica uz suradnju i putem komunalnog poduzeća, javni radovi, 
putem građevinskih izvođača,

- utvrđivanje vlasnika i poziv za uklanjanjem suhog i posječenog raslinja i granja nastalog pri sječi 
stabala i čišćenju poljoprivrednih kultura (maslina), a koje je deponirano na parcelama uz prometnice, 
kao i uklanjanje drugog glomaznog i neprimjerenog otpada uz prometnice.

AKTIVNOSTI TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE:
- Nadzor nad provođenjem Odluke o zabrani radova u turističkoj sezoni

 Rok: od 15. svibnja do 30. rujna,2019. godine
Način realizacije: radio obavijesti i pisane obavijesti putem oglasnih ploča

- tijekom ožujka poznate izvođače radova (na koje se odnosi Odluka) putem pisane obavijesti upoznati 
s Odlukom i pozvati da svoje poslovanje tijekom turističke sezone organiziraju u skladu sa Odlukom;

- Nadzor i organizacija prodaje na javnim površinama (štandovi)
 Rok: tijekom turističke sezone (prema izdanim odobrenjima),

Način realizacije: određivanje lokacija, razmještanje uz osiguran nesmetan prolaz pješaka;

- Reguliranje komunalnog reda pri organizaciji manifestacija i drugih događanja čiji je organizator Općina
 Rok: tijekom turističke sezone (prema Programu događanja „Luško lito - 2019.“),

Način realizacije: u dogovoru sa Udrugom Luško lito i organizatorima manifestacija.

DODATNE MJERE I AKTIVNOSTI ZA PROVOĐENJE:
- Kontinuirano provođenje i postupanje sukladno Odluci o komunalnom redu na području Općine Vela Luka (Službeni glasnik 

br. 4/10.), drugim Odlukama Općinskog vijeća vezanim za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti, Odlukama 
Općinske Načelnice iz ove djelatnosti, kao i Zakonima RH koji uređuju ove djelatnosti i prenose određene ovlasti na jedinice 
lokalne samouprave i komunalno redarstvo. Sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, do kolovoza 2019.
godine donijeti će se nova odluka o komunalnom redu iz članka 104. stavka 1 navedenog zakona.

- Ažurirati će se Plan korištenja javnih površina koji će se prilagoditi stvarnim potrebama i tehničkim uvjetima određenih 
lokacija (temeljem zahtjeva i iskustva iz 2018. godine – osiguranje električne energije, veliki i mali štandovi, pokretne 
naprave), regulirati prodaju voća i povrća izvan područja tržnice, te prodaju drugih prehrambenih proizvoda i brze hrane 
izvan trgovina i ugostiteljskih objekata.

- Organizirati će se sastanak u ožujku sa Županijskom lučkom upravom Vela Luka na temu korištenja i održavanja 
komunalnog reda na području lučkog područja i obalnog pojasa u nadležnosti ŽLU.

- Ukoliko se otvori Program javnih radova kao i prošlih godina, iskoristiti će se mogućnost poduzimanja određenih radnji na 
održavanju komunalnog reda kroz navedeni program “javnih radova”, posebno u pripremi i tijekom turističke sezone 
(npr. na način da se određeni broj djelatnika angažira na čišćenju i održavanju plaža, te sakupljanju glomaznog otpada).

- Kontinuirano će se raditi na educiranju, obavještavanju i pozivanju svih građana i drugih korisnika u prostoru na postupanje 
i pridržavanje u skladu sa Odlukom o komunalnom redu. U planu je izrada promidžbenog letka na kojem će se građani, 
poduzetnici i javne ustanove upoznati sa Odredbama odluke o komunalnom redu i pozvati na poštivanje komunalnog reda, 
a isti letak podijeliti uz račune za komunalne usluge, u suradnji sa Turističkom zajednicom (putem e-mail: svim evidentiranim 
iznajmljivačima) i osobno putem obilaska i kontrole terena.

- Uvesti će se preraspodjela radnog vremena tako da se radno vrijeme komunalnog redara uskladi sa pojedinim aktivnostima 
i predvidljivim kršenjima Odluke o komunalnom redu, a koja se odgađaju izvan radnog vremena i neradnim danima 
(vikendima).
Od 1. siječnja uvedena je aplikacija ZAKRPAJ.to koja ubrzava otklanjanje komunalnih problema, arhivira sve prijave i tijek 

rješavanja, ali i unaprjeđuje interakciju između mještana i Općine. Preko aplikacije umreženi su Općina i Komunalne djelatnosti.

4. PROMETNI RED
Aktivnosti na pripremi turističke sezone:

- Uređenje javno-prometnih površina na području Općine Vela Luka:
- Tijekom ožujka napraviti će se popis oštećenih dionica (rupa) koje je potrebno betonirati ili asfaltirati od strane 

Komunalnih djelatnosti.
- Tijekom svibnja napraviti će se iscrtavanje horizontalne signalizacije (središnje crte, pješački prijelazi, parking mjesta, 

zaustavne crte, strelice za usmjeravanje prometa itd.). Iscrtavanje će napraviti Komunalne djelatnosti d.o.o.
- Kontrola postojećih i eventualno postavljanje novih prometnih znakova (tijekom cijele godine).
- Tijekom travnja i svibnja napraviti će se kontrola postojeće i nabava nove turističke signalizacije na mjestima 

gdje je to potrebno (hoteli, kampovi, uvale).
- Do lipnja postaviti će se prometni stupići na mjestima gdje su pješaci najugroženiji 

(ispred Bistro Beppo, cesta ispred Doma za starije osobe Vela Luka).



SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE   VELA LUKA

STRANICA 5 - BROJ 4 15. ožujka 2019.

- Poduzeti mjere za smanjivanje broja vozila u centru mjesta:
- Poskupljenje cijene povlaštene parkirališne sezonske karte od strane Komunalnih djelatnosti 

(ovu mjeru smatramo najvažnijom, jer povećanjem cijene smanjujemo broj „domaćih vozila“ i dajemo priliku gostu 
da pronađe parkirališno mjesto). U tijeku je izrada prijedloga novog cjenika od strane Komunalnih djelatnosti kojim bi se 
uvela naplata parkinga cijelu godinu;

- Osiguravanje besplatnog parkirališnog prostora u relativnom centru mjesta u svrhu smanjivanja broja vozila u centru 
(ispod Vatrogasnog doma).

- Predvidjeti probleme u prometu i reagirati na mjestima gdje se stvaraju svakodnevno gužve u istom vremenskom periodu:
- Dostavna vozila 

(organizirati će se sastanak sa predstavnicima trgovina, dostavnih vozila i dr. Sastanak će inicirati Općina Vela Luka u 
suradnji sa Komunalnim djelatnostima d.o.o. sa ciljem bolje koordinacije. Sastanak će se održati u ožujku);

 Autobusi (okretanje oko Vele rive, parkiranje, tankanje goriva, odlazak / dolazak do hotela);
- Pumpna stanica (dolasci / odlasci gostiju, ponedjeljak / petak);
- Trajektno pristanište (dolazak / odlazak trajekta);
- Smjene gostiju (petak / subota);
- Vozila za iznajmljivanje (ukrcaj / iskrcaj / sređivanje papirologije);
- Plovila za iznajmljivanje (ukrcaj / iskrcaj / sređivanje papirologije);
- Manifestacije na javnom prostoru u centru mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi (ribarske večeri, večeri folklora, 

ragata sv. Ivana, noć Vele Spile, Vela Luka Outdoors, Dani maslinovog ulja, i sve druge manifestacije na pijaci, 
rukometnom igralištu, ambalaži ili centru za kulturu);

- Tijekom ožujka poslati će se dopisi za čišćenje dionica uz ceste u nadležnosti Županije 
(posebno dionica prema donjim bandama i prema Sitnici i dalje prema Triportima);

- Poslati će se i službeni dopis Domu zdravlja u svezi nedostatka i osiguravanja parkirališnog prostora koji stvara probleme 
tijekom cijele godine, a pogotovo tijekom turističke sezone;

- Tijekom veljače i ožujka napraviti će se očevid s zapovjednikom vatrogasnog društva u svezi problema na koje oni 
nailaze u turističkoj sezoni a vezano je za promet cisterni (dostava vode).

- Nadzor / sankcioniranje / nabava:
- Pojačati će se nadzor najfrekventnijih prometnica od strane prometnog redara;
- Pojačati nadzor policijskih službenika prilikom odlaska / dolaska trajekta 

(posebice petkom i subotom za vrijeme smjene gostiju);
- Pojačati nadzor naplate parkinga od strane kontrolora;
- Ukoliko bude moguće zaposliti će se još jedan prometni redar tijekom turističke sezone (od 15. 6 do 15. 9.);
- Uvesti će se jedinica prometne (školske) mladeži (usmjeravanje, informiranje, upozoravanje vozača) 

od 1. srpnja do 1. rujna;
- Uvesti će se preraspodjela radnog vremena tako da se radno vrijeme prometnog redara poklapa s vremenskim 

razdobljem kad se stvaraju najveće prometne gužve.
Prema dopisu Policijske postaje Korčula, PP Korčula će tijekom turističke sezone poduzimati mjere i radnje u sklopu 

„OA TURS“ (od 1. 5. do 30. 9.) u cilju što sigurnijeg boravka posjetitelja i gostiju na području otoka Korčule. U sklopu navedene 
akcije zatražiti će se ispomoć u ljudstvu za provedbu zadaća PP Korčula, a zadaće akcije su usmjerene na sprječavanje vršenja 
svih oblika KD-a koja se gone po službenoj dužnosti, počinjenja prekršaja a posebno iz domene JRM-a. Nadalje pojačat će se 
nazočnost policijskih službenika na prometnicima i sankcioniranja prekršaja iz domene ZSCP-a s naglaskom na „četiri prekršaja 
ubojica“ (alkohol, brzina, pojas i mobitel). O pojedinim aktivnostima koje će se provode, PP Korčula upoznati će lokalne vlasti prije 
provođenja same akcije.

5. PLAN AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VELA LUKA
Aktivnosti Turističke zajednice Općine Vela Luka temelje se na Programu rada i Financijskom planu za 2019. godinu, 

donesenom na sjednici Skupštine Turističke zajednice Općine Vela Luka dana 14. 12. 2018. godine.
Plan sadrži sve potrebne elemente i stavke zacrtane Zakonom o Turističkim zajednicama kao neprofitnim organizacijama.

DIZAJN VRIJEDNOSTI - planirani trošak tijekom 2019. godine iznosi  ................................................................  270.000,00 kuna
Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unaprjeđenja uvjeta boravka turista, (osim izgradnje komunalne 

infrastrukture koja TZ -ovima zakonski nije dozvoljena). Poseban naglasak je na ranijem izvršavanju planiranih aktivnosti zbog sve 
većeg broju dolazaka gostiju u predsezoni. Aktivnosti koje su prije svega usmjerene kao potpora Općini i Komunalnom poduzeću 
su slijedeće:

- donacije sadnica cvijeća privatnim iznajmljivačima, te u dogovoru s Komunalnim djelatnostima cvijeće za parkove 
(ožujak - svibanj);

- potpora uređenju lokalnih plaža HUM HT d.d. te uređenje plaža po uvalama u suradnji sa privatnim iznajmljivačima 
(ožujak - svibanj);

- uređenje i markiranje novih pješačkih i ostalih staza u suradnji s HPD Mareta i Općinom Vela Luka 
(kontinuirano od veljače do svibnja);
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- potpora košenju lokalnih prometnica prema uvalama DVD-u u dogovoru s Općinom ili putem Javnih radova ukoliko isti budu 
provedeni (travanj, svibanj);

- nastavak postavljanja solarnih rasvjetnih tijela (kontinuirano već 4 godine), zamjena dijela klupa, te košenje staze od hotela 
Posejdon prema hotelu Adrija (ožujak, travanj);

- akcija čišćenja podmorja Vele Luke i plaža na Proizdu u suradnji sa DSRR Zubatac (svibanj);
- izrada natpisa o zabrani bacanja smeća, čistoće mjesta i zabrana za pse (svibanj, lipanj);
- organizacija velikog broja akcija čišćenja uvala i plaža (travanj, svibanj)
- proširenje energetskog parka na Proizdu (travanj, svibanj);
- sufinanciranje ugovora za čišćenje uvala i plaža tijekom ljeta (TZ, Komunalne, Općina) (lipanj - rujan);
- ostale potpore na uređenju mjesta tijekom godine u dogovoru prije svega sa Općinom (travanj, svibanj);

Dizajn vrijednosti uključuje i manifestacije za koje je izdvojeno 180.000,00 kuna o čemu je više rečeno u poglavlju 8. 
“Kulturne, zabavne i sportske manifestacije“.

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - planirana sredstva iznose  ............................................................................. 170.000,00 kuna.
Komunikacija vrijednosti uključuje stavke onnline i offline promidžbu te izradu i postavljanje nove smeđe signalizacije 

Onnline komunikacije
- Pharos promocija - oglašavanje putem video materijala na desetak trajekta i katamarana (travanj - listopad);
- Facebook marketing kampanja Vele Luke (travanj - rujan);
- promocija Tiptravel magazin u suradnji sa ostalim TZ-ima na otoku Korčuli (ožujak);
- internet oglašavanje u suradnji sa ostalim TZ-ima na otoku (Pointers travel, Eshlay Colburn isl.) (travanj - rujan);
- postavljanje digitalnog displaya (travanj);
- ostalo internet oglašavanje tijekom cijele godine (Facebook, web i sl.).

Offline komunikacija
- reprint uz određene izmjene brošure Vele Luke (odrađeno je tijekom siječnja 2019. godine);
- tijekom svibnja tiskanje novog Turističkog vodiča otoka Korčule za 2019. godinu (TZ-i otoka Korčule);
- reprint uz potrebne godišnje izmjene u planu - mapi mjesta Vela Luka (ožujak);
- tiskanje letka Kulturno - zabavnih događanja za otok Korčulu u suradnji sa ostalim TZ-ima otoka (lipanj);
- karta otoka Korčule sa pješačkim i biciklističkim stazama i karta županije sa grafičkim prikazom Proizda i Vele spile. 

Naklada 30 000 primjeraka (distribucija po TZ-ima, agencijama, uredima Jadrolinije, zračnim lukama i sl.) (svibanj, lipanj);
- dizajn i tiskanje raznih plakata događanja prije održavanja manifestacija kao npr. Stajuna od Lumblije te nekoliko događanja 

u sklopu Adventa, sl.
Planirana je izrada i postavljanje nove smeđe signalizacije za biciklističke staze i obnova postojeće za uvale i plaže u suradnji 

sa HPD Mareta i Općinom Vela Luka (ožujak, travanj).
Turistička zajednica objavila je na svojoj web stranici tijekom siječnja nove sadržaje postojećih biciklističkih ruta, na kojima se 

radilo još od kraja ljeta protekle godine. One uključuju nove tekstove, fotografije, GPS tragove, karte i sl. a sve u cilju bolje 
informiranosti naših gostiju posebno u pred i postsezoni.

DISTRIBUCIJA VRIJEDNOSTI, INTERNI MARKETING I MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA  .........  planirano 45.000,00 kuna
- posjet novinarskih ekipa kontinuirano godišnje prema najavama (Belgija, Njemačka, Češka, Slovenija...);
- u nemogućnosti samostalnog prezentiranja na sajmovima, u suradnji sa TZŽ kontinuirano tijekom godine dostavljamo 

promidžbene materijale Vele Luke i otoka Korčule na velikom broju turističkih sajmova u svijetu 
(za sada Prag, Celje, Stockholm, London, Helsinki, Berlin i sl.);

- posebne prezentacije na nivou otoka Korčule (TZG Korčule, TZ Lumbarde, Smokvice, Blata i Vele Luke);
- snimanje i izrada video materijala otoka Korčule (travanj, svibanj);
- izrada video materijala Vele Luke koji je snimljen u 2018. godini (ožujak, travanj);
- banka fotografija za dodatne promidžbene potrebe u 2019. i narednim godinama (lipanj - rujan);
- besplatne edukacije za privatne iznajmljivače i ugostitelje (veljača - travanj).

6. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐENJE MJESTA
Temeljem članka 22. ZKG, komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su: održavanje 

nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne 
odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 
održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete. Nabrojene 
komunalne djelatnosti iz članka 22. ZKG obavlja trgovačko društvo Komunalne djelatnosti d.o.o.

Po pitanju uređenja mjesta moramo istaknuti projekt „Tajni gost” koji je agencija Heraklea provela na zahtjev Turističke 
zajednice Općine Vela Luka tijekom srpnja 2018. godine. Osim ocijenjenih 15-ak pretežno turističkih subjekata koji su mogli vidjeti 
svoje prednosti i nedostatke, posebno su na nivou mjesta istaknute nedovoljno uređene i čiste javne površine, (parkovi, ulice, 
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šetnice) te problem sa nedostatkom parking prostora. Navedene kritike uzele su se obzir prilikom pripremanja mjera za turističku 
sezonu od strane Komunalnih djelatnosti d.o.o. kako bi u što većoj mjeri otklonili navedene nedostatke.

Planirane aktivnosti vezane za pripremu i realizaciju turističke sezone 2019. godine:

VELJAČA
- Obrezivanje palmi na potezu od caffe bara Casablanca do caffe bara Cesarica;
- Obrezivanje palmi kraj crkve Gospe od zdravlja;
- Narudžba i obrada drva za klupe na Tranulovom mostu (3 kom.) i Vrancu (1. kom);
- Očekuje se raspisivanje FLAG natječaja za uređenje ribarnice na koji će se javiti Komunalne djelatnosti d.o.o. 

Vrijednost radova je 100.000,00 EUR. Trenutno je teško odrediti početak radova kao i njihov završetak. 
Potrebno je dogovoriti način pružanja usluga na ribarnici i tržnici u slučaju radova na istoj;

- Podnošenje zahtjeva za elektroenergetsku suglasnost u svrhu povećanja priključne snage električne mreže na lokaciji 
Vela riva. Povećanje priključne snage je nužno izvesti radi čestih iskapčanja električne mreže usred povećanog korištenja 
električne energije u razdoblju nautičke sezone. Zahtjev će se podnijeti u suradnji sa Županijskom lučkom upravom Vela Luka 
i svaka strana će snositi polovicu troška.
Vrijednost povećanja priključne snage zajedno sa radovima je cca 90.000,00 kn.

OŽUJAK
- Bojanje metalnih dijelova klupa u Žardinu, Tranulovom mostu i Vrancu;
- Pregled i popravak sprava za igru u Žardinu;
- Obrezivanje palmi na potezu od PBZ-a do restorana Pod bore;
- Priprema za postavljanje sustava za navodnjavanje u dijelu Žardina;
- Početak radova na Veloj rivi potrebnih za realizaciju povećanja priključne snage električne mreže;
- Nasipanje zemlje i obnova zelene površine oštećene tijekom radova Konstruktora Hotine d.d. ispred trgovine Konzum 

u centru mjesta.

TRAVANJ
- Betoniranje i asfaltiranje dijela oštećenog asfalta u sljedećim ulicama: Ulica 1, Ulica 30, Ulica 31, Ulica 35, Ulica 41, Ulica 42, 

Ulice 47 i Ulice 65, Bradat i Gabrica, predviđeni trošak cca 20.000,00 kn:
- Obnavljanje dijela horizontalne i vertikalne signalizacije na javnim prometnim površinama;
- Popravak i bojanje graničnika kod Centra za kulturu;
- Plan aktivnosti na lokacijama zelenih javnih površina (tablica u nastavku).

Tablica 1. Pozicije odvijanja radova i mjesta gdje će se posaditi cvijeće prema hodogramu aktivnosti.

      zalijevanje  
 lokacija motokultivator košnja obrezivanje sadnja (po potrebi)

 1. spomenik + + + sezonsko cvijeće kom 600 + 
      trajnice kom 20
 2. Žardin + + + nove trajnice +
 3. Općina + + + sezonsko cvijeće kom 150 +
 4. park Konzum / mozaik  + +  +
 5. Baltoni  + +  +
 6. Mozaik (benzinska) + + + sezonsko cvijeće kom 160 +
 7. Zadružni dom + + + sezonsko cvijeće kom 100 +
 8. Centar za kulturu  + + sezonsko cvijeće kom 50 +
 9. pitari /Studenac/ ispod crkve   + nadopuna +
 10. pitari / parking Korkyra   + nadopuna +
 11. pizzeria Nautica  + + sezonsko cvijeće kom 24 +
 12. pitari škola / PBZ   + trajnica +
 13. Fjaka + + + trajnice kom 50 +
 14. Inglezo   +  +
 15. maslina (riva Bad) +  + nadopuna 
 16. Riva Bad gornji dio + + +  +
 17. Riva Bad donji dio  + +  +
 18. Vela Riva   + nadopuna +
 19. Karaka   + trajnice kom 4 +
 20. okretište trajektno +  +  +
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      zalijevanje  
 lokacija motokultivator košnja obrezivanje sadnja (po potrebi)

 21. pitari trajektno   + nadopuna dotrajalih +
 22. pitari trajektno (cesta)    nadopuna dotrajalih +
 23. Pod Boriće  + +  +
 24. uvala Kale + +   +
 25. okretište bazen  + + trajnice kom 20
 26. palme škola   prema potrebi
 27. palme Pumpna stanica   prema potrebi
 28. palme riva Bad
 29. palme parking trajektno   prema potrebi
 30. palme Gospa od zdravlja   +

Predviđeni troškovi (netto):
- cvijeće:  ................................. cca 10.000,00 kn,
- ostalo:  ................................... cca 20.000,00 kn.

SVIBANJ
- Tijekom svibnja će se obavljati dio poslova koji su se obavljali i u travnju;
- Obnavljanje i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na parkiralištima na kojima se vrši organizirana 

naplata parkinga;
- Održavanje i ažuriranje sustava parkirališnih automata;
- Bojanje, popravak ili zamjena ograda ili stupića (polukugla) uz pješačke komunikacije;
- U ovom razdoblju se očekuje isporuka novog kamiona sa dizalicom Mitsubishi Fusso (580.000,00 kn).

LIPANJ
- Sa Facta vera d.o.o. potpisat će se sporazum za obnavljanje poslova sakupljanja i odvoza otpada sa otočića Proizd 

(cijena: 2.000,00 kn netto / mjesečno u periodu od 1. 7. do 31. 8.);
- U suradnji Općine Vela Luka, TZO Vela Luka i Komunalnih djelatnosti d.o.o organizirat će se brodica za period 

od 15. 6. - 15. 9. za čišćenje plaža u uvalama Plitvine, Sokolić, Mikulina Luka, Tudorovica, Gradina, Gabricija, Pičena 
te po potrebi ostale uvale u zaljevu Vela Luka;

- U ovom periodu TZO Vela Luka će koordinirati sa zainteresiranim subjektima (Komunalne djelatnosti d.o.o., 
privatni pomorski prijevoznici, udruga Zubatac, HPD Mareta i dr.) radi čišćenja dijela javnog pomorskog dobra, uvala, 
puteva očišćenih putem javnih radova na području Općine Vela Luka. Kad te aktivnosti budu organizirane Komunalne 
djelatnosti d.o.o. će sudjelovati na način da će zbrinuti sakupljeni otpad;

- Predviđen je najam ili kupnja brodice (gumenjaka) za prikupljanje otpada iz uvala te za naplatu i prikupljanje otpada 
sa plovila na sidrištima i bovama.

Potrebno je istaknuti da je groblje sv. Roka nakon smrti Olivera Dragojevića često odredište domaćih i stranih gostiju. U veljači 
je na groblju posađeno 30 tuja smaragd. Uređena je površina ispred mrtvačnice na ulazu u groblje. Planira se sadnja Oleandera 
kod križa u gornjem dijelu groblja. Površina je očišćena i priprema se za sadnju (ožujak). U tijeku je izrada dvije table s skicom 
(mapom) groblja.

Vezano za funkcioniranje sustava javne odvodnje, u ljetnom periodu se očekuje povećani broj turističkih gostiju kao i sezonskih 
gostiju koji koriste kuće za odmor te je za očekivati da će u tom periodu doći i do povećanja protoka u kanalizacijskom sustavu 
kao i do pojačanog rada pumpi u crpnim stanicama. Stoga će se do lipnja obaviti čišćenje svih crpnih bazena po crpnim stanicama 
od zaostalih nečistoća kako bi se osigurao nesmetan rada pumpi. Također će se obaviti kontrola svih prekidnih okana na tlačnim 
cjevovodima kao i kontrola sifonskog bazena te samog podmorskog ispusta.

7. VELA SPILA (CENTAR ZA KULTURU)
Plan rada za 2019. godinu predviđa da Vela spila bude otvorena od 1. svibnja do kraja listopada. Radno vrijeme, osim u svibnju 

i listopadu, biti će od 9 sati ujutro do 20 sati navečer, uključujući vikend i državne praznike. Zaposliti će se dva sezonca, a pomagati 
će im jedna osoba na stručnom osposobljavanju. Planira se svakoga dana raditi vodstva na hrvatskom i/ili engleskom jeziku. 
Vođenje će biti u određeni sat i biti će besplatno. U Veloj spili će se na adekvatan način (bez zauzimanja prostora) postaviti izložba 
koja se sastoji od nekoliko panoa s likovnim prikazom biljnog i životinjskog svijeta, reljefa, klime, materijalne i duhovne kulture s 
naglaskom na njihovom mijenjaju tijekom razdoblja od 20 000 godina. Turistička zajednica će reklamirati Velu spilu preko 
Jadrolinijinih ekrana u trajektima i katamaranima. U vremenu koje prethodi glavnoj sezoni raditi će se na hortikulturnom uređenju 
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Plavog puta. U funkciji će biti oba audio vodiča (MendTheGap i Srednja škola) te će se tiskati ulaznice i promotivni letak za 
Velu spilu. Obnoviti će se „planinarske oznake“ od restorana „Pod bore“ do špilje, isto i info tabele na putu od Doma za starije 
osobe do špilje, u suradnji sa Turističkom zajednicom. Ukoliko nam se odobri financiranje projekta sredstvima Europske unije, 
urediti će se prilaz Veloj spili, plato ispred spile, virtualni postav unutar spile kao i ostale aktivnosti sukladno planu predloženom 
za financiranje put DUNEA-e.

8. KULTURNE, ZABAVNE I SPORTSKE MANIFESTACIJE
Centralni događaj ovog ljeta biti će višednevna manifestacija „Trag u beskraju“ posvećena Oliveru Dragojeviću. Ova 

manifestacija će na visokoj razini i kroz što više oblika umjetničkog izraza oživiti različite aspekte njegova stvaralaštva. Na prvu 
godišnjicu njegove smrti, 29. srpnja 2019. otvorit će se dokumentarna izložba u Centru za kulturu Vela Luka. Središnji događaj 
30. srpnja bit će koncert Oliveru u čast na kojemu će uz pratnju simfonijskog orkestra nastupiti njegovi najbliži prijatelji i 
suradnici iz glazbenog svijeta: Gibonni, Zorica Kondža, Tedi Spalato, Ante Gelo, Dupini... Idućih godina obuhvatili bi se i drugi 
Oliverovi glazbeni suradnici i poklonici. Istog tjedna održati će se i Jazz festival, kojeg je Oliver Dragojević podupirao i na njemu 
više puta nastupao. Glavni organizator manifestacije „Trag u beskraju“ je Općina Vela Luka uz podršku Turističke zajednice, 
Centra za kulturu, udruge Luško lito i Oliverovih najbližih prijatelja i suradnika.

U organizaciji udruge Trtajun, Općine Vela Luka, Centra za kulturu i Turističke zajednice održati će se manifestacija „Dani Vele spile“.
Početkom rujna održati će se večer Baroknog festivala u crkvi sv. Josipa. U suradnji Općine, Turističke zajednice Vela Luka, 

Turističke zajednice grada Korčule i FD Kumpanija planira se manifestacija „Zatvaranje festivala viteških igara“ tijekom rujna koja 
će osim same manifestacije uključiti i izložbu FD Kumpanija iz Vele Luke.

Od 19. do 22. rujna održati će se manifestacija Vela Luka Outdoors – Dani pustolovnog turizma, a u tijeku je planiranje novih 
sadržaja za navedenu manifestaciju. Večeri veloluškog foklora održavati će se utorkom, a ribarske večeri četvrtkom. U programu 
su i Ragata sv. Ivana, Večer kupusa na tabak i Eko etno večer otoka Korčula.

Dogovori za pripremu i realizaciju kulturno zabavnog programa „Luško lito 2019.“ su još uvijek u tijeku.
Na temelju čl. 7. i 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva 

(Službeni glasnik 13/2018) objavljen je financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama, u skladu sa Proračunom Općine 
Vela Luka za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka, br. 17/2018), kao i programska područja (djelatnosti) u okviru kojih 
će se raspisivati natječaji, kako slijedi:

I) U okviru programa javnih potreba u športu za 2019. godinu:
Financiranje športskih manifestacija - 15.000,00 kn. Natječaj će biti objavljen u travnju.

II) U okviru programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu:
Financiranje manifestacija i projekata udruga - 55.000,00 kn. Natječaj će biti objavljen u travnju.

Turistička zajednica je za 2019. godinu povećala financijska sredstva za manifestacije i potpore udrugama koje realiziraju 
dio programa za cca. 20% u odnosu na lani te će sudjelovati organizacijski i financijski u velikom dijelu događanja „Luškog lita”, 
čiji je nositelj udruga „Luško Lito” - kontinuirano od lipnja do rujna.

Pri Centru za kulturu, od ožujka planira se zapošljavanje osobe na stručnom osposobljavanju koja će uz vodstva na Veloj spili 
biti i koordinator između Centra za kulturu, Luškog lita, Turističke zajednice i Općine po pitanju programa Luškog lita (pomoć pri 
osmišljavanju programa,vođenje web i facebook stranice Centra za kulturu, Vele spile i Facebook profila udruge Luško lito).

Izložbeni prostori Centra za kulturu (Arheološka zbirka, Galerija i ex Dječji vrtić) biti će otvoreni radnim danom od 9 do 13 sati 
i poslijepodne od 19 do 21 sat, te vikendom.

Izložbe u Centru za kulturu biti će sljedeće:
- Udruga Hyla – „Vlažna otočna staništa“ povodom Dana planeta zemlje u travnju;
- Međunarodni dan muzeja (u tijeku je definiranje teme);
- Izložba Matrib (inspiracija materijalnom) u lipnju;
- Franica Mandić „Izložba rukotvorina“ i Frane Franulović „Izložba plaža“ u srpnju;
- Dana 29. srpnja otvorit će se dokumentarna izložba u sklopu manifestacije „Trag u beskraju“ posvećena Oliveru Dragojeviću 

koja će trajati do kraja kolovoza;
- Nikola Skokandić „Izložba iz recentnog slikarskog opusa“ u rujnu;
- Mari Mitrović i Ivana Marinović – iz ciklusa „Pogled u nepoznato“ krajem rujna;
- Izložba FD Kumpanija Vela Luka – rujan;
- Predstavljanje romana „Duple mudante“ Nedjeljka Šeparovića biti će u rujnu.

9. ZAŠTITA OD POŽARA
DVD Vela Luka nadolazeću protupožarnu sezonu dočekati će sa 12 sezonaca vatrogasaca i kompletno repariranom vatro-

gasnom autocisternom Man od 8m3 vode starosti 24 godine čime je bilo neophodno pristupiti sanaciji i reparaciji kompletne 
nadogradnje i vozila. Cijeli zahvat na vozilu u potpunosti će se odraditi u vatrogasnom domu DVD-a Vela Luka čime su ušteđena 
značajna sredstva. Po završetku radova na navedenoj autocisterni u planu je nabavka polovne kamionske šasije na koju bi se 
prebacila vatrogasna nadogradnja sa otpisane autocisterne Mercedes koja više nije u voznom stanju čime bi se nastavilo sa 
pomlađivanjem voznog parka koji je od iznimne važnosti za rad i djelovanje ovog DVD-a.

PP Korčula poduzimati će posebne mjere u cilju zaštite od požara. O pojedinim aktivnostima koje će provesti upoznati će 
lokalne vlasti detaljnije prije provođenja same akcije.
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10. ZDRAVSTVO
Dom zdravlja „Dr. Ante Franulović“ Vela Luka organizirati će jednu turističku ambulantu u Veloj Luci koja bi pružala medicinske 

usluge turistima od 1. srpnja do 31. kolovoza 2019. godine. Turistička ambulanta bi kao i prethodne godine radila od ponedjeljka 
do petka u vremenskom periodu od 8 do 16 sati. Općina Vela Luka sufinancirati će rad turističke ambulante sa cca 20.000,00 kuna, 
dok bi ostatak do punog iznosa (63.600,00 kuna kako je bila u 2018. godini) sufinancirala Dubrovačko-neretvanska županija.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju “Kalos” kao zdravstvena ustanova ne donosi Plan mjera i aktivnosti za turističku 
sezonu kao pisani dokument već su iste u dijelu djelatnosti tj.pružanja zdravstvenih usluga u turizmu sastavnica Financijskog plana 
za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. g. (dostupan na web stranici Bolnice), dio svakodnevnog tekućeg poslovanja i 
djelokruga radnog mjesta određenog broja zaposlenika Bolnice budući ih pružaju tijekom cijele godine.

11. VODOOPSKRBA
Planirane aktivnosti Vodovod d.o.o. Blato za 2019. godinu:
- osiguranje dodatne količine pitke vode tijekom cijele godine, a posebno za vrijeme turističke sezone na već uobičajene 

načine, s tom razlikom da su izvršene sve pripreme za aktivniju realizaciju:
- smanjenje gubitaka u sustavu započetom realizacije projekta sanacije gubitaka na cijelom vodopskrbnom području 

s osiguranim sredstvima zajedno sa Hrvatskim vodama te općinama Blato, Vela Luka i Smokvica. Realizacija radova 
odvijat će se prema prioritetima uvtrđenim stvarnim mjerenjem. Projekt je dugoročan (4 godine);

- preuzimanje vode iz regionalnog NPKLM vodovoda Korčula rješeno je teneljem usmenih dogovora te potpisanog 
Ugovora između Vodovoda d.o.o. Blato i NPKLM vodovod te se čitavu godinu preuzima voda iz NPKLM vodovoda. 
Zimi manje količine cc 1 l/sec radi održavanja sustava, a ljeti smo spremni na preuzimanja vode bez obzira da li će 
biti potrebno;

- Hrvatske vode ulažu u dogradnju sustava NPKLM s ciljem osiguranja dodatne količine vode na način da je izgrađena 
premosnica u Mokalu te su u tijeku pripremne radnje za izgradnju PC u Trsteniku, te bi dovršetkom ovih objekata NPKLM 
trebao osigurati cca 5-8 l/sec u srcu sezone, no preuzimanje većih količina vode iziskuje i korekciju cijene;

- dodatne količine vode iz izvorišta Vodovod d.o.o. Blato nastojim osigurati istražujući polje Blato te izradom novih 
bušotina, aktiviranjem i dodatnim opremanjem postojećih bušotina u svrhu praćenja kratnja i kvalitete vode s ciljem 
dobivanja informacija prije nego se nešto dogodi u samim izvorištima (predmetni istražni radovi obavljaju i financiranju 
Hrvatske vode);

- vezano uz vodoopskrbni cjevovod Sjeverna obala (Plitvine - Tudorovica - Gradina - Stračinčica) isti je izgrađen kao i 
veći dio priključaka te završena I faza, te je u 2018. godini započela II faza i to izrada projektne dokumentacije za 
vodospremu Stani za koju se očekuje u 2019. godini izrada projektne dokumentacije. Također je započet postupak dijela 
III faze i to izrada projektne dokumentacije za procrpnu stanicu u Veloj Luci. Ujedno u 2019. godini planirano je 
započinjanje izrade projektne dokumentacije vodoospkrbe naselja Potirna, Garma, Nova, Slatina i Tri porte;

- u pogledu stručne ekipiranosti poslovnica Vela Luka stanje nije zadovoljavajuće te je pokrenut postupak pronalaženja 
odgovarajućeg rješenja odnosno kvalificiranog vodoinstalatera kako bi usluga Vodovod d.o.o. Blato na području Općine 
Vela Luka bila na višem nivou.

12. RED U LUCI
Luka nautičkog turizma bi trebala početi sa radom u lipnju.
Ured Lučke kapetanije tijekom sezone obavljati će na tjednoj bazi kontrole plovnih objekata i pomorskog dobra.

KLASA: 021-05/19-01/002 
URBROJ: 2138/05-01-19-11 
Vela Luka, veljača 2019.
 Načelnica 
 Katarina Gugić
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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 Vela Luka“ br. 4/18 – pročišćeni 
tekst), na svojoj 15. sjednici, održanoj 28. 2. 2019. godine, 
na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja, donosi 
slijedeću

ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA 

OPĆINE VELA LUKA U 2019. GODINI

Članak 1.

Javno priznanje za životno djelo osobama zaslužnim za 
dobrobit Vele Luke dodjeljuje se Vinku Prižmiću – za njegov 
humanitarni rad i doprinos razvoju društvenog i gospodarskog 
života mjesta.

Članak 2.

Javno priznanje za kolektivno izvanredno postignuće 
u protekloj 2018. godini dodjeljuje se Udruzi „Lanterna“ – 
za pokretanje i izdavanje drugog broja časopisa Lanterna.

Članak 3.

Javno priznanje za pojedinačno izvanredno postignuće 
u protekloj 2018. godini dodjeljuje se Domenici Žuvela – 
za ostvarene zapažene rezultate u javnom djelovanju na 
estradnoj sceni.

Članak 4.

Javno priznanje za dugogodišnje javno djelovanje za 
najmanje 20 godina kontinuiranog rada dodjeljuje se 
Domu za starije osobe Vela Luka povodom 30 godina rada.

Članak 5.

Javna priznanja iz članaka 1., 2. 3. i 4. ove Odluke 
laureatima će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog 
vijeća uoči Dana općine – blagdana sv. Josipa 2019. godine.

Članak 6.

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

KLASA: 021-05/19-03/136 
URBROJ: 2138/05-02-19-01 
Vela Luka, 1. ožujka 2019. 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. 4/18 
– pročišćeni tekst), na svojoj 15. sjednici održanoj dana 
28. 2. 2019. godine, na prijedlog Odbora za sport, kulturu i 
tehničku kulturu, donosi slijedeću

ODLUKU
O IZBORU I PROGLAŠENJU NAJUSPJEŠNIJIH 

SPORTAŠA VELE LUKE U 2018. GODINI

I

Najuspješniji športaši Vele Luke u 2018. godini su:
- Nikola Šeparović - veslač, kadet, VK OŠJAK – 

najuspješniji sportaš Vele Luke za 2018. godinu;
- Lucija Usmiani – veslačica, mlađa kadetkinja, 

VK OŠJAK – najuspješnija sportašica Vele Luke 
za 2018. godinu

- ŽRK Vela Luka, ekipa mlađih kadetkinja – 
najuspješnija ženska sportska ekipa u 2018. godini

- STK Lučica, seniorska ekipa u sastavu: 
Deni Berković, Antonio Franulović, Nikola Žuvela, 
Mirko Dragojević, Marko Matas i Boris Dragojević – 
najuspješnija muška sportska ekipa u 2018. godini .

II

Najuspješnijim sportašima Vele Luke u 2018. – pojedincima, 
ekipi i posadi uručiti će se plaketa Općinskog vijeća s 
odgovarajućim natpisom, na svečanoj sjednici općinskog 
vijeća u povodu Dana Općine 2019. godine.

III

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

KLASA: 021-05/19-03/137 
URBROJ: 2138/05-02-19-01 
Vela Luka, 1. ožujka 2019. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar
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Na temelju članka 38. 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. 4/18 – pročišćeni tekst), Općinsko 
vijeće Općine Vela Luka na svojoj 15. sjednici održanoj 
dana 28. 2. 2019. 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 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“.

KLASA: 021-05719-03/138
URBROJ: 2138/05-02-19-01
Vela Luka, 1. ožujka 2019. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu: Zakon o javnoj 
nabavi) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni 
glasnik Općine Vela Luka“ broj 4/18 – pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 15. sjednici, 
održanoj dana 28. 2. 2019. godine donijelo je

ODLUKA O IZMJENI
PRAVILNIKA O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE

(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 6/18)

Članak 1.

U članku 3. stavak 6. Pravilnika o provedbi jednostavne 
nabave („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 6/18) iza 
riječi „naručitelja“ stavlja se točka, a riječi „od kojih najmanje 
1 (jedan) mora imati važeći certifikat iz područja javne 
nabave, u smislu važećeg Zakona o javnoj nabavi“, brišu se.

Članak 2.

U članku 12. stavak 4. Pravilnika o provedbi jednostavne 
nabave („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 6/18) 
briše se, a dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 3.

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

KLASA: 021-05/19-03/139 
URBROJ: 2138/05-02-19-01 
Vela Luka, 1. ožujka 2019. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

PRAVILNIK
O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

(urednički pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te 
zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih 
sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji 
prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, 
radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna 
za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za 
nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) 
za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne 
postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. U ovom 
Pravilniku korišteni pojam “jednostavna nabava” ima isto 
značenje kao i u Zakonu o javnoj nabavi.

Iznosi procijenjene vrijednosti nabave, kao i iznosi 
vrijednosti jednostavne nabave u ovom Pravilniku ne 
uključuju porez na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV). 
Pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave naručitelj mora 
uzeti u obzir ukupnu vrijednost nabave, koja uključuje sve 
opcije i moguća obnavljanja ugovora.

U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga osim 
ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće 
zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se 
odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih 
zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o gradnji 
i dr.).

II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 2.

O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe Zakona o javnoj nabavi.
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III. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA 
JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 3.

Postupci jednostavne nabave vrijednosti do 20.000,00 kuna
Priprema i provedba jednostavne nabave vrijednosti 

do 20.000,00 kuna provodi se sukladno članku 6. ovog 
Pravilnika.

Postupci jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće 
20.000,00 kuna, a manje od 100.000,00 kuna

Pripremu i provedbu jednostavne nabave vrijednosti 
jednake ili veće 20.000,00 kuna, a manje od 100.000,00 kuna 
provode službenici upravnih tijela po nalogu Načelnika/ce, 
prema Planu nabave naručitelja.

Postupci jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće 
od 100.000,00 kuna

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave 
vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna provode 
ovlašteni predstavnici naručitelja koje imenuje Načelnik/ca 
odlukom o početku postupka jednostavne nabave, te 
određuje njihove obveze i ovlasti u postupku jednostavne 
nabave.

Ovlašteni predstavnici naručitelja mogu biti i osobe koje 
nisu zaposlenici naručitelja, ako imaju utjecaj na odlučivanje 
i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom jednostavne 
nabave.

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:
- priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko 

uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja 
dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih 
specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih 
dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,

- provedba jednostavne nabave: slanje Poziva na 
dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv 
način, slanje i objava Poziva na dostavu ponuda na 
web stranici naručitelja, otvaranje pristiglih ponuda, 
sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjena 
ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir 
ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude 
sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim 
dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili 
poništenje postupka.

U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave 
jednake ili veće od 100.000,00 kuna moraju sudjelovati 
najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika naručitelja.

Članak 4.

Jednostavna nabava vrijednosti jednake ili veće od 
20.000,00 kuna mora biti usklađena s Planom nabave 
naručitelja.

Članak 5.

Načelnik/ca donosi Odluku o početku postupka 
jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 
100.000,00 kuna, koja obavezno sadrži:

- naziv predmeta nabave,
- procijenjenu vrijednosti nabave,
- podatke o ovlaštenim predstavnicima naručitelja, 

te njihove obveze i ovlasti,
a može sadržavati i podatke o ponuditeljima kojima će se 
uputiti poziv na dostavu ponude te ostale bitne podatke.

IV. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE 
NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA 
VRIJEDNOSTI MANJA OD 20.000,00 KUNA

Članak 6.

Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti 
manje od 20.000,00 kuna, provodi se izdavanjem 
narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s jednim 
gospodarskim subjektom po vlastitom izboru.

Narudžbenica obavezno sadrži podatke o vrsti roba/
radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju 
jedinica mjere, količina, jediničnih cijena, te podatke o 
gospodarskom subjektu - dobavljaču. Narudžbenicu potpisuje 
Načelnik/ca.

Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama 
koje sklapaju ugovor, mjestu sklapanja ugovora, predmetu 
ugovora, cijeni i ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno 
Zakonu o obveznim odnosima. Ugovor potpisuje Načelnik/ca.

V. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE 
NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST 
JEDNAKA ILI VEĆA OD 20.000,00 KUNA, 
A MANJA OD 100.000,00 KUNA

Članak 7.

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti 
jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manja od 100.000,00 
kuna, naručitelj provodi pozivom na dostavu ponuda od 
najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji 
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane 
gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće 
o uspješnom slanju telefaksom, potvrda o zaprimanju 
e-mailom, itd.).

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: 
naziv javnog naručitelja, opis predmeta nabave, troškovnik, 
procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, 
uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se 
traži), rok za dostavu ponude i način dostavljanja ponuda, 
kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5 dana od 
dana upućivanja poziva.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda 
koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Odluku o odabiru potpisuje Načelnik/ca, a ista se bez 
odgode mora dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način 
(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju 
telefaksom, potvrda e-mailom) u primjerenom roku.

Jednostavna nabava vrijednosti jednake ili veće od 
20.000,00 kuna, a manja od 100.000,00 kuna, provodi se 
izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s 
odabranim gospodarskim subjektom. Narudžbenicu i ugovor 
potpisuje Načelnik/ca.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog 
natjecanja, poziv na dostavu ponude može se uputiti najmanje 
1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, 
kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava 
na temelju posebnih Zakona i dr. propisa;
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- kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, 
javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih 
usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, 
projektantskih usluga konzervatorskih usluga, usluga 
vještaka, poštanskih usluga;

- kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova 
na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili 
prostornih cjelina;

- kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost, 
te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja;

- za dodatne radove čija ukupna vrijednost ne prelazi 
30% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili 
uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, 
ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za 
izvođenje radova opisanih u njima, pod uvjetom da se 
ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava 
osnovni ugovor;

- za dodatne usluge čija ukupna vrijednost ne prelazi 
30% vrijednosti osnovnog ugovora, koje nisu bile 
uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor, 
ali su zbog nepredviđenih okolnosti postale nužne 
za pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom 
da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom 
koji izvršava osnovni ugovor,

- za dodatne isporuke robe od dobavljača iz osnovnog 
ugovora ako bi promjena dobavljača obvezala 
Naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke 
značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili 
nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i 
održavanju i uz uvjet da povećanje vrijednosti ne prelazi 
30% vrijednosti osnovnog ugovora.

VI. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE 
NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST 
JEDNAKA ILI VEĆA OD 100.000,00 KUNA, 
A MANJA OD 200.000,00 (500.000,00) KUNA

Članak 8.

Kod postupaka jednostavne nabave vrijednosti jednake 
ili veće od 100.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna 
za nabavu robu i usluga odnosno do 500.000,00 kuna za 
radove, istodobno sa objavom poziva za dostavu ponuda na 
svojim internetskim stranicama naručitelj može poslati i poziv 
na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska 
subjekta po vlastitom izboru.

Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama 
najmanje 30 dana od dana njegove objave. Poziv na dostavu 
ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje 
da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta 
(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju 
telefaksom, potvrda e-mailom).

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv 
javnog naručitelja, opis predmeta nabave i troškovnik, 
procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, 
uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), 
rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), način dostavljanja 
ponuda, adresu na koje se ponude dostavljaju, internetsku 
adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna 
dokumentacija ako je potrebno, kontakt osobu, broj telefona i 
adresu elektroničke pošte, datum objave poziva na 
internetskim stranicama.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 10 dana 
od dana upućivanja odnosno objavljivanja poziva za 
dostavu ponuda.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda 
koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog 
natjecanja, poziv na dostavu ponude može se uputiti najmanje 
1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, 
kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava 
na temelju posebnih Zakona i dr. propisa;

- kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, 
javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih 
usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, 
projektantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga 
vještaka, usluga tekućeg održavanja skloništa kod kojih 
je uvjet da ponuditelj posjeduje ovlaštenje za obavljanje 
poslova;

- kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na 
dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili 
prostornih cjelina;

- kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost 
te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja;

- za dodatne radove čija ukupna vrijednost ne prelazi 
30% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili 
uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su 
zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje 
radova opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor 
sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni 
ugovor;

- za dodatne usluge čija ukupna vrijednost ne prelazi 
30% vrijednosti osnovnog ugovora, koje nisu bile 
uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su 
zbog nepredviđenih okolnosti postale nužne za 
pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom da se 
ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava 
osnovni ugovor,

- za dodatne isporuke robe od dobavljača iz osnovnog 
ugovora ako bi promjena dobavljača obvezala 
Naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke 
značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili 
nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i 
održavanju i uz uvjet da povećanje vrijednosti ne prelazi 
30% vrijednosti osnovnog ugovora;

Poziv na dostavu ponuda koji se upućuje najmanje 1 
(jednom) gospodarskom subjektu u iznimnim slučajevima iz 
prethodnog stavka ovog članka ne objavljuje se na internetskim 
stranicama naručitelja.

VII. RAZLOZI ISKLJUČENJA, 
UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA

Članak 9.

Za jednostavne nabave, vrijednosti jednake ili veće od 
20.000,00 kuna, naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda 
odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja 
uz odovarajuću primjenu Zakona o javnoj nabavi, te u tom 
slučaju svi dokumenti koje naručitelj traži ponuditelji mogu 
dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis 
elektroničke isprave.
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Članak 10.

Za jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 
20.000,00 kuna, naručitelj u postupku jednostavne nabave 
može od gospodarskih subjekata tražiti jamstvo za ozbiljnost 
ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za 
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i jamstvo o 
osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti na koje se 
na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj 
nabavi.

VIII. IZRADA, DOSTAVA I ZAPRIMANJE PONUDA

Članak 11.

Ponude se izrađuju i dostavljaju prema uvjetima koje 
naručitelj definira u pozivu na dostavu ponuda.

Za jednostavne nabave ponude se zaprimaju na 
protokol naručitelja do kraja dana koji je određen kao krajnji 
rok za dostavu ponuda. Ukoliko je u pozivu na nadmetanje 
određeno da će se ponude otvarati na javnom otvaranju, onda 
se ponude moraju dostaviti do početka javnog otvaranja. 
Ponude se dostavljaju u pisarnicu naručitelja na dokaziv način 
(email, fax, osobna dostava, poštom i sl.).

IX. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA

Članak 12.

Otvaranje ponuda kod postupaka jednostavne nabave, 
vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, može biti javno 
ako tako odredi naručitelj u pozivu za dostavu ponuda. 
Za postupke jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće 
od 100.000,00 kuna, otvaranje ponuda mora biti javno, prema 
uvjetima koje naručitelj definira u pozivu za dostavu ponuda.

Kod postupaka jednostavne nabave, vrijednosti jednake ili 
veće od 100.000,00 kuna, najmanje 2 (dva) ovlaštena 
predstavnika naručitelja otvaraju i pregledavaju ponude, te o 
tome sastavljaju zapisnike. Ovisno o složenosti predmeta 
nabave, ovlašteni predstavnici naručitelja mogu napraviti 
jedan zapisnik koji obuhvaća sadržaj zapisnika o otvaranju i 
zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Isti zapisnici se ne 
moraju sastavljati za postupke jednostavne nabave 
vrijednosti manje od 100.000,00 kuna

U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se primjenjuje 
odredbe važećeg Zakona o javnoj nabavi. Ovlašteni 
predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na 
temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na dostavu ponuda.

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju stručne 
osobe i /ili stručne službe naručitelja, te ako je potrebno 
neovisne stručne osobe.

X. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Članak 13.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski 
najpovoljnija ponuda. Ukoliko je kriterij odabira ekonomski 
najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i 
npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne 
osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, 
datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i dr. te je u 
zapisnicima o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno 
obrazložiti razloge odabira ponude.

XI. ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA

Članak 14.

Kod jednostavne nabave, naručitelj na osnovi rezultata 
pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru 
najpovoljnije ponude koji se temelji na kriteriju za odabir 
ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži:
1. podatke o naručitelju,
2. predmet nabave za koje se donosi obavijest,
3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana 

za sklapanje ugovora o nabavi,
4. razloge odbijanja ponuda, ako je primjenjivo
5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude naručitelj je 
obvezan bez odgode dostaviti svakom ponuditelju na 
dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom 
slanju telefaksom, potvrda emailom, objavom na internetskim 
stranicama naručitelja). Kod jednostavne nabave, vrijednosti 
jednake ili veće od 100.000,00 kuna, osim Odluke o odabiru, 
naručitelj je obvezan svim ponuditeljima, na isti način 
dostaviti i presliku zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni 
ponuda.

Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude 
iznosi 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj objavom (na svojim službenim internetskim 
stranicama) Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno 
njenom izvršenom dostavom na dokaziv način, stječe uvjete 
za sklapanje ugovora o nabavi.

Članak 15.

Naručitelj može poništiti postupak jednostavne nabave 
iz razloga propisanih odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne 
nabave, naručitelj bez odgode donosi Odluku o poništenju 
postupka jednostavne nabave. U Odluci o poništenju 
postupka jednostavne nabave, naručitelj navodi:

1. podatke o naručitelju,
2. predmet nabave,
3. obavijest o poništenju,
4. obrazloženje razloga poništenja,
5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Rok za donošenje Odluke o poništenju postupka 
jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu 
ponuda.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave s 
preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 
naručitelj je obvezan bez odgode dostaviti svakom 
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće 
o uspješnom slanju telefaksom, potvrda emailom, objavom 
na internetskim stranicama naručitelja).
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XII. IZMJENE UGOVORA 
O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Članak 16.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o jednostavnoj nabavi 
tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka 
jednostavne nabave radi nabave dodatnih radova, robe ili 
usluga, od ugovaratelja iz osnovnog ugovora. Dodatni radovi, 
roba ili usluge koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili 
uključeni u prvotnu nabavu, odnosno osnovni ugovor, smiju 
se ugovoriti ako promjena ugovaratelja:

- nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga
- prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećala 

troškove za naručitelja.
Ukupna vrijednost dodatnih radova, robe ili usluga, ne smije 

biti veće od 30% vrijednosti osnovnog ugovora, bez obzira 
koliko je sklopljeno dodataka osnovnom ugovoru.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti 
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 
(Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 1/17).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik će se objaviti u Službenom glasniku Općine 
Vela Luka, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

Temeljem odluke o grbu i zastavi Općine Vela Luka i 
Članka 30. Statuta Općine Vela Luka ( „Službeni glasnik 
Općine Vela Luka“ br. 4/18, Općinsko vijeće Općine Vela Luka 
raznatrajući Molbu za davanjem suglasnosti za korištenje 
zastave i grba (znakovlja) Općine Vela Luka na svojoj 
15. sjednici održanoj dana 28. 2. 2019. godine donijelo je 
slijedeću

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI 

ZA KORIŠTENJE ZASTAVE I GRBA (ZNAKOVLJA) 
OPĆINE VELA LUKA

Članak 1.

Udruzi mažoretkinja Vela Luka, Obala 1 br. 15, 
20270 Vela Luka, daje se suglasnost za korištenje zastave i 
grba (znakovlja) Općine Vela Luka u plesnoj koreografiji 
udruge mažoretkinja Vela Luka.

Članak 2.

Odobrenje za uporabu grba i zastave (znakovlja) 
Općine Vela Luka u smislu Članka 1. Ove odluke odobrava 
se bez naknade.

Općina Vela Luka i Udruga mažoretkinja Vela Luka 
sklopit će Ugovor kojim će se regulirati međusobne odnose 
kojim će definirati:

- rok na koji se daje suglasnost na korištenje zastave 
i grba (znakovlja) Općine Vela Luka,

- način i prigode na kojim se može koristiti zastava 
i grb (znakovlja) Općine Vela Luka,

- ograničenja vezano uz korištenje zastave i grba 
(znakovlja) Općine Vela Luka.

Članak 3.

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

KLASA: 021-05/19-03/140 
URBROJ: 2138/05- 02-19-01 
Vela Luka, 1. ožujka 2019. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar
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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 4/18 – pročišćeni 
tekst), Općinsko vijeće Općine Vela Luka je na svojoj 
15. sjednici održanoj 28. 2. 2019. godine donijelo

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
OPĆINE VELA LUKA ZA 2019. GODINU

I

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 
Općine Vela Luka za 2019. godinu, dalje: Plan, donosi se 
na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja 
zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 
2019. 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 2019. godini će se nastaviti 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

Programom održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Vela Luka u 2019. godini (točka 2.11. - 
subvencije DVD-u, Službeni glasnik Općine Vela Luka 17/18) 
predviđena su sredstva za uobičajeno održavanje - čišćenje 
cestovnog pojasa nerazvrstanih prometnica (bankine, 
razdjelni pojas ceste uz šume i poljoprivredne površine) 
od raslinja. Trase koje će se na ovaj način održavati u 2019.
godini DVD će izabrati u suradnji s Upravnim odjelom za 
gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti.

VIII

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

KLASA: 021-05/19-03/141 
URBROJ: 2138/05-02-19-01 
Vela Luka, 1. ožujka 2019. .godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 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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