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Na temelju članka 39. Statuta Općine Vela
Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka", br.
5/01 i 1/06) i članka 8. Odluke o komunalnom
doprinosu („Službeni glasnik Općine Vela
Luka“, br. 6/02 – pročišćeni tekst, 1/05 i 5/07),
Općinsko poglavarstvo na svojoj sjednici od
14.5.2009. godine donosi

PRAVILNIK
o oslobañanju od plaćanja komunalnog
doprinosa
Članak 1.
Ovim Pravilnikom se odreñuju način
oslobañanja
od
plaćanja
komunalnog
doprinosa u slučaju kada je investitor
istovremeno i vlasnik budućeg gospodarskog
objekta u Poduzetničkoj zoni Vela Luka, a
obrtnik je s prebivalištem u Veloj Luci ili je
pravna osoba sa sjedištem u Veloj Luci (u
daljnjem tekstu: investitor).
Članak 2.
Investitor
budućeg
gospodarskog
objekta u Poduzetničkoj zoni oslobodit će se
plaćanja 25% utvrñene obveze komunalnog
doprinosa, na traženje investitora.
Članak 3.
Oslobañanje od
plaćanja
dijela
komunalnog doprinosa utvrñuje Jedinstveni
upravni odjel u rješenju o utvrñivanju obveze
komunalnog doprinosa ili posebnim rješenjem.
Članak 4.
Oslobañanje
od
komunalnog
doprinosa ne može ostvariti investitor koji
gospodarski objekt gradi radi obavljanja
djelatnosti trgovine, bankarstva, financijskog
posredovanja, osiguranja i sličnih djelatnosti,
kao glavne djelatnosti.
Članak 5.
Odredbe ovog Pravilnika primijenit će
se na sve zahtjeve za oslobañanjem od
plaćanja komunalnog doprinosa investitora koji
do trenutka stupanja na snagu zadnje izmjene
ili dopune Odluke o komunalnom doprinosu
nisu bili ishodili akt na temelju kojega se može
graditi, a bilo im je dostavljeno rješenje o
plaćanju komunalnog doprinosa.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog
dana od objave u „Službenom glasniku Općine
Vela Luka“.
KLASA: 363-03/09-03/001
URBROJ: 2138/05-03-09-01
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Vela Luka, 14.05.2009. godine
Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić, v.r.

Općina Vela Luka od sredine 2006. godine
zapošljavanjem arhivista započinje intenzivan
rad na sabiranju, očuvanju i obradi arhivskog
gradiva stvaratelja s područja Općine. Do
početka 2009. godine sakupljeno je 140 d/m
arhivskog gradiva, od čega je veći dio i
obrañen, popisan u inventarima. U kolovozu
2007. pokrenut je zahtjev prema Državnom
arhivu u Dubrovniku za stvaranjem posebne
jedinice Sabirnog arhivskog centra KorčulaLastovo u Veloj Luci. U listopadu 2007.
delegacija
iz
Dubrovnika
predvoñena
ravnateljem Državnog arhiva obilazi spremište
te prihvaća prijedlog Općine Vela Luka. U
prosincu 2007. Općinsko poglavarstvo donosi
Odluku kojom se pokreće postupak davanja
dijela Zadružnog doma na trajno korištenje
Državnom arhivu u Dubrovniku za potrebe
smještaja arhivske jedinice u Veloj Luci.
Raspravljajući o daljnjim aktivnostima na
postizanju navedenog cilja, a s ciljem trajnog
zadržavanja
sakupljenog
i
obrañenog
arhivskog gradiva, Općinsko poglavarstvo
temeljem članka 39. Statuta Općine Vela Luka
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“, br. 5/01 i
1/06), na svojoj 94. sjednici održanoj dana
14.5.2009. godine donosi

ODLUKU
o pridruživanju Arhiva Općine Vela
Luka Sabirnom arhivskom centru
Korčula-Lastovo kao njegove zasebne
jedinice u Veloj Luci
1. Arhiv Općine Vela Luka sa sakupljenim
arhivskim gradivom, dijelom Zadružnog
doma i diplomiranim arhivistom pridružuje
se Sabirnom arhivskom centru KorčulaLastovo kao njegova zasebna jedinica u
Veloj Luci.
2. Isključuje se parcijalno tumačenje kojim
Sabirni arhivski centar Korčula-Lastovo u
budućnosti temeljem ove Odluke može
polagati pravo na arhivsko gradivo Arhiva
Općine Vela Luka bez obveze njegove
pohrane u arhivskoj jedinici u Veloj Luci.
3. Odluka
se
prosljeñuje
Hrvatskom
arhivskom vijeću i Državnom arhivu u
Dubrovniku s ciljem ishoñenja njihove
preporuke za njeno provoñenje.
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4. Ova Odluka stupa na snagu osam dana po
objavi u “Službenom glasniku Općine Vela
Luka”.
KLASA: 036-01/07-01/004
URBROJ: 2138/05-03-09-07
Vela Luka, 14.5.2009.
Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić, v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Općine Vela
Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br.
5/01 i 1/06), članka 13. Odluke o ureñenju
prometa na području Općine Vela Luka
(“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br. 2/06)
I članka 3. Odluke o izmjenama Odluke o
odreñivanju dijelova javnih prometnih površina
na području Općine Vela Luka za autobusna i
autotaksi stajališta donijetoj na sjednici
Općinskog poglavarstva dana 14.5.2009.
godine, Općinsko poglavarstvo donosi sljedeću

ODLUKU
o odreñivanju dijelova javnih prometnih
površina na području Općine Vela Luka
za autobusna i autotaksi stajališta
(pročišćeni tekst)
Članak 1.
Ovom se Odlukom odreñuju dijelovi
javnih prometnih površina na području Općine
Vela Luka za autobusna i autotaksi stajališta.
Članak 2.
Dijelovi javnih prometnih površina iz
prethodnog članka posebno će se obilježiti
horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.
Članak 3.
Autobusno stajalište obilježit će se na
istočnom početku trajektnog pristaništa, s tri
stajališna mjesta.
Članak 4.
Jedno autotaksi stajališno mjesto
obilježit će se na istočnom početku trajektnog
pristaništa neposredno uz autobusno stajalište.
Drugo autotaksi stajališno mjesto obilježit će
se na istočnom završetku Vele rive.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u “Službenom glasniku
Općine Vela Luka”
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KLASA: 340-01/06-01/001
URBROJ: 2138/05-03-09-08
Vela Luka, 15.5.2009.
Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić, v.r.

Temeljem članka 84. Zakona o prostornom
ureñenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07
i 38/09) i članka 39. Statuta Općine Vela Luka
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“, br. 5/01 i
1/06) Općinsko poglavarstvo na 94. sjednici
održanoj 15. svibnja 2009. godine, donosi

ZAKLJUČAK
1. Na temelju Nacrta prijedloga izmjena i
dopuna Prostornog plana Općine Vela
Luka i Nacrta prijedloga urbanističkog
plana ureñenja PODUZETNIČKE ZONE 1
i PODUZETNIČKE ZONE 2 te Izvješća o
prethodnoj raspravi Općinsko poglavarstvo
utvrñuje Nacrt prijedloga izmjena i dopuna
Prostornog plana Općine Vela Luka i Nacrt
prijedloga urbanističkog plana ureñenja
PODUZETNIČKE
ZONE
1
i
PODUZETNIČKE ZONE 2.
2. Radi kvalitetnijeg uvida u Prostorni plan i
usklañenja urbanističkog plana ureñenja
PODUZETNIČKE
ZONE
1
i
PODUZETNIČKE ZONE 2 sa Izmjenama i
dopunama Prostornog plana utvrñuje se
da javni uvid traje 30 dana.
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
Općine Vela Luka da objavi javnu raspravu
o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna
Prostornog plana Općine Vela Luka i
Nacrtu prijedloga urbanističkog plana
ureñenja
PODUZETNIČKE ZONE 1 i
PODUZETNIČKE ZONE 2 za javnu
raspravu u službenom glasilu Općine, u
dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajeni
način najmanje osam dana prije početka
javne rasprave.
4. Objava iz točke 2. ovog zaključka mora
sadržavati mjesto, datum početka i trajanje
javnog uvida u Nacrt prijedloga izmjena i
dopuna Prostornog plana Općine Vela
Luka i u Nacrt prijedloga urbanističkog
plana ureñenja PODUZETNIČKE ZONE 1
i PODUZETNIČKE ZONE 2 i za javnu
raspravu, mjesto i datum jednog ili više
javnih izlaganja te rok u kojemu se
nositelju
izrade
dostavljaju
pisana
očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe
na Nacrte prijedloga.
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KLASA: 970-01/08-01/012
URBROJ: 2138/05-03-09-24
Vela Luka, 16.05.2009. godine
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Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 970-01/08-01/012
URBROJ: 2138/05-03-09-24
Vela Luka, 16.5.2009.
Na temelju članka 85. i 86. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07 i
38/09) i Zaključka Općinskog poglavarstva od 14.05.2009. godine objavljuje

JAVNU RASPRAVU
NACRTA PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE VELA LUKA
i
NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREðENJA PODUZETNIČKE ZONE 1 i
PODUZETNIČKE ZONE 2
1. Javni uvid počinje 30. svibnja 2009. godine i završava 30. lipnja 2009. godine. Tijekom uvida,
grafički i tekstualni dio Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Vela Luka
i Nacrta prijedloga urbanističkog plana ureñenja PODUZETNIČKE ZONE 1 i PODUZETNIČKE
ZONE 2 za javnu raspravu, bit će izloženi u prostorijama vijećnice u zgradi Općine Vela Luka,
Obala 3 broj 19. U Veloj Luci, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.
2. Javno izlaganje održat će se dana 4. lipnja 2009. godine u vijećnici Općine Vela Luka, Obala 3
br. 19 u Veloj Luci, s početkom u 14.00 sati.
3. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe dostavljaju se na adresu:
OPĆINA VELA LUKA
20 270 Vela Luka
Obala 3 broj 19
ili upisuju u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Nacrte prijedloga, zaključno do
30. lipnja 2009. godine.

„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ je službeni list Općine Vela Luka
Izdavač:
Općina Vela Luka
www.velaluka.hr

Uredništvo:
Obala 3, br. 19,
tel. 020/812-609; fax. 813-033;
e-mail: opcina-vela-luka@du.t-com.hr

List izlazi po potrebi od 1993. u tiskanom
izdanju, a u obliku mrežne publikacije od
2008.

v.d. glavnog i odgovornog urednika:
Tonko Barčot

