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Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti 
i spašavanju (“Narodne novine”, br. 174/04 i 
79/07) i članka  27. Statuta Općine Vela Luka 
(“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br.     
5/01 i 1/06), a na prijedlog Poglavarstva 
Općine Vela Luka, Općinsko vijeće Općine 
Vela Luka na 28. sjednici održanoj dana 
2.3.2009. godine, donosi 
 

ANALIZU STANJA 

sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Vela Luka u 2007. i 
2008. godini i u razdoblju siječanj-

veljača 2009. godine 
 
 
I. UVOD 
 Sustav zaštite i spašavanja je oblik 
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike 
nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i 
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i 
spašavanja u prevenciji, reagiranju na 
katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i 
posljedica katastrofa. 
 Jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, u okviru svojih prava 
i obveza utvrñenih Ustavom i zakonom, 
ureñuju, planiraju, organiziraju, financiraju i 
provode zaštitu i spašavanje.  
 Člankom 28. Zakona o zaštiti i 
spašavanju (“Narodne novine”, br. 174/04 i 
79/07) definirano je da predstavnička tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri 
donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju 
stanje sustava zaštite i spašavanja, donose 
smjernice za organizaciju i razvoj istog na 
svom području, utvrñuju izvore i način 
financiranja, te obavljaju i druge poslove 
zaštite i spašavanja utvrñene zakonom. 
 
 
II. STANJE  SUSTAVA ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA 
 Dosadašnje stanje organiziranosti 
sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Vela Luka karakterizira činjenica da je 
isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju 
(“Narodne novine”, br. 174/04), bio organiziran 
i provoñen sukladno odredbama Zakona o 
unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na 
Civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, 
Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od 
elementarnih nepogoda i podzakonskim 
propisima donešenim temeljem navedenih 
zakona. 

 Do donošenja Zakona o zaštiti i 
spašavanju Općina Vela Luka, kao i nakon 
njegovog stupanja na snagu, te nakon 
ustrojavanja i organizacije rada Državne 
uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem 
Područnog ureda u Dubrovniku, te donošenja 
novih podzakonskih propisa na temelju Zakona 
o zaštiti i spašavanju, Općina Vela Luka je 
izradila, donijela i provodila sljedeće akte iz 
područja zaštite i spašavanja: 
 
• Procjenu ugroženosti od požara Općine 

Vela Luka (ažurirana 04.10.2007. godine) 
• Plan zaštite od požara (ažuriran 

04.10.2007. godine) 
• Odluku o osnivanju Povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
• Zaključak o potvrñivanju zapovjednika i 

zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog  
vatrogasnog društva Vela Luka 

• Odluku o imenovanju članova 
Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine 
Vela Luka 

• Odluku o imenovanju članova 
zapovjedništva Civilne zaštite Općine Vela 
Luka (sada van snage zbog izmjene propisa 
koji reguliraju ustroj Civilne zaštite) 

• Odluku o agrotehničkim mjerama na 
poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite 
od požara na poljoprivrednom zemljištu, 
šumama i šumskom zemljištu i mjerama za 
ureñivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina  

• Odluku o osnivanju postrojbe Civilne 
zaštite Općine Vela Luka 

• Plan preventivno uzgojnih mjera za šume 
razvrstane u I. i II. stupanj ugroženosti od 
požara koje su u vlasništvu fizičkih osoba 
za 2008.-2009. godinu 

• Plan evakuacije i zbrinjavanja turista  
• Kartografski prikaz mreže hidranata na 

području Općine Vela Luka 
• Rješenje Općinskog načelnika o osnivanju i 

ustroju interventnih grupa grañana za gašenje  
požara 

• Plan provoñenja posebnih mjera i 
zadataka za zaštitu od požara za ljetnu 
sezonu 2007. na području Općine Vela 
Luka 

• Plan provoñenja posebnih mjera i 
zadataka za zaštitu od požara za ljetnu 
sezonu 2008. na području Općine Vela 
Luka. 

 
 Općina Vela Luka je u 2007. i 2008. 
godini najmanje u zakonom propisanom 
opsegu financirala troškove zaštite i 
spašavanja iz područja protupožarne zaštite. 
 Grañani su upoznati o uvoñenju i 
značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 
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112, a u objektima u kojima se okuplja veći 
broj ljudi postavljeni su na vidljivom mjestu 
obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje. 
 
 
III. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA 
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
1. Operativne snage zaštite i spašavanja  
 
1.1. Zapovjedništvo zaštite i spašavanja  
 
 U travnju 2006. godine Načelnik 
Općine je donio Odluku o imenovanju članova 
Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine 
Vela Luka. Odluka je zamijenila raniju, a 
trebalo ju je donijeti temeljem odredbi 
Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(“Narodne novine”, br. 25/06). Zapovjedništvo 
je brojilo 11 članova od čega je dvoje bilo 
odreñeno po dužnosti ispred Područnog ureda 
za zaštitu i spašavanje Dubrovnik. Sukladno 
članku 6. Zakona o izmjenama zakona o zaštiti 
i spašavanju (“Narodne novine”, br. 79/07), 
zapovjedništva su preimenovana u stožere za 
zaštitu i spašavanja. Donošenjem novog 
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja (“Narodne novine”, 
br. 40/08 i 44/08), odreñeno je da se stožer 
zaštite i spašavanja osniva u svakoj jedinici 
lokalne samouprave, a sukladno članku 9. 
stavku 3. Zakona o zaštiti i spašavanju članove 
stožera imenuje predstavničko tijelo jedinica 
lokalne samouprave, i to nakon svakih lokalnih 
izbora najkasnije u roku od 60 dana od dana 
njihovog konstituiranja. Meñutim, radi mišljenja 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje – 
Službe za civilnu zaštitu iz lipnja 2008. godine, 
potrebno je da Općinsko vijeće donese 
rješenje o imenovanju neovisno o vremenu 
održavanja izbora, s obzirom da su se 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 
zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”, br. 
79/07) znatnije izmijenile nadležnosti 
Općinskog načelnika. Od članova koji se u 
stožer imenuju po dužnosti odreñen je (članak 
5. Zakona) sada samo zapovjednik 
vatrogasnog društva u Veloj Luci.  
 Stoga je Općinsko vijeće na svojoj 28. 
sjednici od 02.03.2009. godine donijelo 
Rješenje o imenovanju članova zaštite i 
spašavanja Općine Vela Luka, u kojega su 
imenovani: 
 
• Željka Gugić, zamjenica Općinskog 

načelnika, kao načelnik Stožera zaštite i 
spašavanja, sukladno odredbi članka 5. 
stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja (“Narodne novine”, br. 40/08 i 
44/08) 

• Ivica Barčot, Lučka kapetanija – Ispostava 
Vela Luka 

• Adnan Rašidagić, Veterinarska stanica 
„Korčula“ – Vela Luka 

• Dr. Ivo Prizmić, Dom zdravlja „Dr. Ante 
Franulović“ 

• Nadja Golja – Franulović, Specijalna 
bolnica „Kalos“ 

• Maki Markov, PU Dubrovačko-
neretvanska, Policijska postaja Korčula 

• Ivica Padovan – Brigela, zapovjednik DVD 
Vela Luka, po dužnosti. 

 
 Zapovjedništvo zaštite i spašavanja 
osniva se za upravljanje i usklañivanje 
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i 
materijalnih resursa zajednice u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i velike 
nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i 
otklanjanja posljedica katastrofe i velike 
nesreće. 
        
1.2. Postrojba Civilne zaštite 
 
 Ustroj i broj pripadnika organiziranih 
snaga Civilne zaštite Općine odreñuje se na 
temelju važeće Procjene ugroženosti 
pučanstva i materijalnih dobara od opasnosti i 
posljedica prirodnih tehničko-tehnoloških i 
ekoloških nesreća te ratnih razaranja na 
području jedinice lokalne samouprave. 
Procjena ugroženosti za područje Općine Vela 
Luka nije izrañena. 
 Postrojbe Civilne zaštite osnivaju se 
kao potpora za provoñenje mjera zaštite i 
spašavanja kojih su nositelji operativne snage 
zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne 
djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za 
provoñenje mjera Civilne zaštite. 
 Na temelju članka 35. stavka 2. 
Zakona o zaštiti i spašavanju ravnatelj Državne 
uprave za zaštitu i spašavanje donio je 
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju 
postrojbe Civilne zaštite i postrojbi za 
uzbunjivanje (“Narodne novine”, br. 111/07).  
 Bez obzira što Procjena ugroženosti 
za područje Općine Vela Luka nije donesena, 
Poglavarstvo je na svojoj 90. sjednici donijelo 
Odluku o osnivanju postrojbe Civilne zaštite 
Općine Vela Luka, što je obveza koju 
Poglavarstvu nalaže odredba članka 3. 
Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju 
postrojbi Civilne zaštite i postrojbi za 
uzbunjivanje (“Narodne novine”, br. 111/07), a 
slijedom odredbi članka 29. stavka 1. alineje 5. 
Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne 
novine”, br. 174/04 i 79/07), a prema strukturi 
iz članka 8. citiranog Pravilnika do procijenjene 
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veličine, dok će konačni ustroj, veličina i 
struktura ove postrojbe biti odreñena nakon 
donošenja Procjene ugroženosti. 
 Navedenim dokumentom u Općini je 
osnovana postrojba Civilne zaštite, od jednog 
tima koji u sastavu ima 2 skupine, koje čine po 
2 ekipe s po 3 pripadnika, što znači da 
postrojbu sačinjava 15 ljudi (zapovjednik tima, 
2 zapovjednika skupina i 12 pripadnika ekipa).  
 
2. Skloništa 
           
 Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, 
materijalnih dobara i okoliša smanjile na 
najmanju moguću mjeru, potrebno je 
uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja 
sa stanovišta prostornog planiranja, ureñenja, 
organizacije, razvoja i izgradnje prostora. 
 Općina je obvezna na svom području 
osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, 
kulturnih  i drugih dobara, pa stoga Općinsko 
vijeće u Odluci o donošenju Prostornog plana 
Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine 
Vela Luka”, br. 2/07), u poglavlju 9.2.1. „Mjere 
zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih 
opasnosti“ propisalo uvjete za planiranje i 
oblikovanje skloništa, pri čemu je broj 
sklonišnih mjesta potrebno planirati u skladu s 
člankom 43. Pravilnika o mjerama zaštite od 
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u 
prostornom planiranju i ureñivanju prostora 
(“Narodne novine”, br. 29/83, 36/85 i 42/86). 
 Arhiv Općine Vela Luka posjeduje 
popis prostora koji su se u vrijeme trajanja 
oružanog napada na Hrvatsku 1991. godine 
koristili kao skloništa. 
 
3. Vatrogastvo  
 
 Na području Općine Vela Luka djeluje 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Vela Luka 
(dalje: DVD). 
 DVD u svom sastavu ima 2 
profesionalca (zapovjednik i zamjenik 
zapovjednika), 30 stalnih operativnih članova i 
22 plaćena sezonca u periodu 6-10 mjesec. 
Profesionalci su u operativnoj pripravnosti 
cijele godine, sva 24 sata. U slučaju potrebe 
spremno je intervenirati 12 profesionalnih i 
dobrovoljnih vatrogasaca u jednoj smjeni. 
 U ljetnoj sezoni se vrši dežurstvo, u 2 
dnevne smjene, a noćnu smjenu vrše 
protupožarne osmatračnice i dežurni vezist u 
prostorijama DVD-a.  
 DVD je opremljen prema Pravilniku o 
minimumu tehničke opreme i sredstava 
vatrogasnih postrojbi (“Narodne novine”, br. 
43/95), a izmeñu ostalog raspolaže sa 
sljedećim vozilima: 
 

• 1 autocisterna „Mercedes“ (10 m3 vode) 
• 1 autocisterna „MAN“ (8 m3 vode) 
• 1 kombi vozilo 
• 1 šumsko vozilo Unimog – U 110 L (1,5 m3 

vode) 
• 1 šumsko vozilo Unimog – U 1200 (1,2 m3 

vode) 
• 1 šumsko vozilo TAM 110 T (1,5 m3 vode) 
• 1 zapovjedno vozilo (visokotračni modul – 

250 l. vode) 
 
 Sva vozila tehnički su ispravna, 
registrirana i opremljena radio vezom i 
potrebnom opremom. 
 Prije početka ljetne sezone 2007. i 
2008. godine Poglavarstvo je donijelo Plan 
provoñenja posebnih mjera i zadataka za 
zaštitu od požara za ljetnu sezonu na području 
Općine Vela Luka. Oba su se Plana u cijelosti 
izvršila od strane izvršitelja DVD Vela Luka. 
 Općinsko vijeće je godišnjim 
proračunom za 2007. godinu osiguralo 
460.000 kn, a u 2008. godini 440.000 kn, za 
potrebe djelovanja DVD-a. Ta sredstva, 
zajedno s ostalim prihodima DVD-a, pokazala 
su se dostatnima za financiranje godišnjih 
potreba DVD-a, uključujući i provoñenje Plana 
provoñenja posebnih mjera i zadataka za 
zaštitu od požara u ljetnoj sezoni. 
 Može se zaključiti da DVD zadovoljava 
sve kriterije koji su propisani Zakonom i 
podzakonskim aktima. Takoñer se ističe da je 
DVD efikasno obavio svoje zadatke u 2007. i 
2008. godini, što je rezultiralo uspješnim 
stanjem protupožarne zaštite na području 
Općine Vela Luka. 
 Uspješnom stanju protupožarne zaštite 
na području Općine Vela Luka pridonijelo je i 
donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama 
na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite 
od požara na poljoprivrednom zemljištu, 
šumama i šumskom zemljištu i mjerama za 
ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 
(listopad 2008. godine), te donošenje Plana 
preventivno uzgojnih mjera za šume 
razvrstane u I. i II. stupanj ugroženosti od 
požara koje su u vlasništvu fizičkih osoba 
(srpanj 2008. godine). Stalna briga Općine 
Vela Luka za održavanje putova i 
protupožarnih prosjeka, s izgradnjom novih, 
naročito doprinosi održavanju zaštite od 
požara. 
 Općinski načelnik je u srpnju 2003. 
godine donio Rješenje o osnivanju i ustroju 
interventnih grupa grañana za gašenje požara, 
s pripadajućom evidencijom grañana 
sposobnih za vatrogasne intervencije. Rješenje 
je i dalje na snazi, a ažuriranje evidencije 
grañana sposobnih za vatrogasne evidencije 
izvršeno je u jesen 2008. godine. U 2007. i 
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2008. godini nije bilo potrebe za djelovanjem 
ovih interventnih grupa. 
 
4. Udruge grañana od značaja za zaštitu i 
spašavanje 
 
 U 2007. i 2008. godini Općina Vela 
Luka je u svom proračunu osiguravala dio 
sredstava koji su potrebni za rad udruga 
grañana od značaja za zaštitu i spašavanje, a 
na području Općine Vela Luka udrugama ovog 
značaja smatraju se naročito: 
 
- ECRA – Europski centar radio amatera 
- Društvo sportskih ribolovaca i ronilaca 

„Zubatac“  
 
 Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi 
spašavanja („Narodne novine“, br. 79/06) 
odreñen je ustroj, djelatnost i financiranje 
Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).  
HGSS Stanica Orebić osnovana je u ožujku 
2008. godine, s područjem djelovanja i na 
otoku Korčuli. Člankom 25. Zakona odreñeno 
je da služba i jedinica lokalne samouprave 
utvrñuju zajednički interes za djelovanje 
stanice, te odreñuju način i uvjete za njezino 
financiranje. Stanica Orebić je pismom od 
05.11.2008. godine dostavila svoj Program 
aktivnosti za 2009. godinu, kao i prijedlog 
sporazuma kojim se utvrñuje zajednički interes 
za djelovanje stanice na području Općine Vela 
Luka. Na svojoj 85. sjednici Poglavarstvo je 
donijelo Odluku kojom se je odobrilo sklapanje 
Sporazuma o zajedničkom interesu za 
djelovanje HGSS Stanice Orebić na prostoru 
Općine Vela Luka, poglavito na nepristupačnim 
prostorima izvan naselja i javnih prometnica, a 
Općinsko vijeće je u proračunu za 2009. 
godinu odobrilo financiranje djelovanja HGSS 
Stanice Orebić s godišnjim iznosom od 
5.000,00 kn. 
 
 
5.  Službe i pravne osobe koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u okviru redovne 
djelatnosti 
 
 Službe i pravne osobe koje se 
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine Vela 
Luka. Takve, ali i druge službe i pravne osobe 
koje mogu po naravi svog posla (zdravstvo i 
dr.) imati zadaće u sustavu zaštite i 
spašavanja, imaju obvezu uključivanja u 
sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu 
djelatnost, a posebno u slučajevima njihovog 
angažiranja prema Planu zaštite i spašavanja 
Općine Vela Luka ili planovima djelovanja 

Civilne zaštite, kada ti dokumenti budu 
doneseni.  
 Posebno treba naglasiti ulogu u 
sustavu zaštite i spašavanja na području 
Općine Vela Luka sljedećih službi i pravnih 
osoba: 
 
- Dom zdravlja, s privatnim liječnicima koji 

mu gravitiraju 
- Specijalna bolnica „Kalos“ 
- Centar za socijalnu skrb Korčula 
- Hrvatska vojska 
- Lučka kapetanija – Ispostava Vela Luka 
- Zavod za javno zdravstvo, 
- Hrvatske šume, Blato 
- Veterinarska stanica „Korčula“, Vela Luka 
- „Vodovod“ d.o.o. Blato 
- Poduzeće „Komunalac“ d.o.o. 
- DVD Vela Luka  
- Hrvatske ceste 
- Županijska uprava za ceste  
- HEP Elektrojug, Blato 
- Hrvatske vode, Opuzen 
- Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Korčula 
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 

Dubrovnik (Centar 112). 
           
 
IV. ZAKLJUČAK 
 
 Temeljem ove analize stanja sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine Vela 
Luka daje se zaključak: 
 
1. Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se 

zadovoljavajućim. 
2. Iz analize je vidljivo da općinskim aktima 

još nisu regulirani svi segmenti sustava 
zaštite i spašavanja potrebni za njegovo 
učinkovito djelovanje. 

3. Smjernicama za razvoj i organizaciju 
sustava zaštite i spašavanja Općine Vela 
Luka za 2009. godinu potrebno je utvrditi 
potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i 
financijska sredstva s ciljem njegovog što 
kvalitetnijeg razvoja. 

 

KLASA: 021-05/09-03/148 
URBROJ: 2138/05-02-09-01 
Vela Luka, 5.3.2009. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Nikola Oreb, v.r. 
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Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti 
i spašavanju (“Narodne novine”, br. 174/04 i 
79/07) i članka  27. Statuta Općine Vela Luka 
(“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br.     
5/01 i 1/06), Općinsko vijeće Općine Vela Luka 
na 28. sjednici održanoj dana 2.3.2009. godine 
donosi 

SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Vela 

Luka 
 
 
1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja 
na području Općine 
 
Cilj: definiranje snaga i materijalno-tehničkih 
sredstava kojima Općina raspolaže u slučaju 
pojave ugroze i uspostava sustava jasnih 
ovlasti i nadležnosti, odnosno jasne 
koordinacije djelovanja sustava.  
 
 Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju 
sudionici zaštite i spašavanja su: 
 
- fizičke i pravne osobe 
- izvršna i predstavnička tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) 
samouprave 

- središnja tijela državne uprave 
- operativne snage, kao izvršni dio sustava 

zaštite i spašavanja. 
 
 Jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, u okviru svojih prava 
i obveza utvrñenih Ustavom i zakonom, 
ureñuju, planiraju, organiziraju, financiraju i 
provode zaštitu i spašavanje.  
 U cilju učinkovitog i racionalnog 
izvršavanja tih zadaća, Općina Vela Luka treba 
definirati: 
 
- resurse, 
- izvršitelje, 
- provesti usklañivanje djelovanja svih 

snaga. 
 
 
2. Opremanje, osposobljavanje i 
usavršavanje operativnih snaga zaštite i 
spašavanja 
 
Cilj: povećanje i unapreñenje osposobljenosti i 
razvoj operativnih snaga za reagiranje u 
katastrofama i velikim nesrećama. 
 
 Operativne snage zaštite i spašavanja 
na području Općine Vela Luka čine službe i 

pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem 
bave u svojoj redovitoj djelatnosti (uključujući 
zdravstvene ustanove), Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Vela Luka, Stožer zaštite i 
spašavanja Općine, postrojba Civilne zaštite i 
udruge grañana od značaja za zaštitu i 
spašavanje. 
  
a) Obveze Stožera zaštite i spašavanja 
 
Provoñenje: 
- organiziranja sustava zaštite i spašavanja 
- praćenja, planiranja i usklañivanja 

aktivnosti sustava zaštite i spašavanja 
- zapovijedanja snagama zaštite i 

spašavanja. 
 
b) Obveze Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Vela Luka  
 
- izvršiti opremanje, osposobljavanje i 

usavršavanje prema Planu zaštite od 
požara. 

 
c) Obveze udruga grañana od značaja za 
zaštitu i spašavanje 
 
- stalno opremanje, osposobljavanje i 

usavršavanje. 
 
d) Obveze službi i pravnih osoba koje se 
zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj 
djelatnosti 
 
- održavanje spremnosti, osposobljenosti i 

usavršavanje. 
 
 
3. Izvršavanje zadaća Općine u mjerama 
zaštite od požara 
 
Cilj: stalno unapreñenje protupožarne zaštite. 
 
- Program aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku donosi Vlada 
Republike Hrvatske svaku godinu. Izvršiti 
razradu prema zadaćama koje će za 2009. 
godinu donijeti Vlada Republike Hvatske. 

- Temeljem članka 5. Zakona o zaštiti od 
požara (“Narodne novine”, br. 58/93) 
Općinsko vijeće će u 2009. godini 
preispitati sadržaj Plana zaštite od požara 
Općine Vela Luka, time ocijeniti 
usklañenost Plana s novonastalim 
uvjetima (urbanističkim i drugim), te prema 
potrebi pristupiti njegovom ažuriranju. 

- Prije početka ljetne sezone Poglavarstvo 
Općine Vela Luka će donijeti Plan 
provoñenja posebnih mjera i zadataka za 
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zaštitu od požara za ljetnu sezonu 2009. 
godine na području Općine Vela Luka. 

 
 
4. Izrada i usvajanje procjene ugroženosti i 
planova zaštite i spašavanja 
 
Cilj: utvrñivanje organizacije, aktiviranja i 
djelovanja sustava zašite i spašavanja, zadaća 
i nadležnosti, ljudskih snaga i potrebnih 
materijalno-tehničkih sredstava te mjera i 
postupaka za provedbu zaštite i spašavanja. 
 
 Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i 
spašavanju, predstavnička tijela jedinica 
lokalne samouprave donose procjenu 
ugroženosti i plan zaštite i spašavanja. 
Državna Uprava za zaštitu i spašavanje je na 
temelju članka 29.b stavka 6. Zakona o zaštiti i 
spašavanju objavila u Narodnim novinama (br. 
8/09) „Popis pravnih osoba kojima je izdana 
suglasnost za obavljanje stručnih poslova u 
području planiranja zaštite i spašavanja“. 
Općinsko vijeće je u Proračunu za 2009. 
godinu na poziciji 170 i 171 osiguralo sredstva 
za izradu procjene ugroženosti i plana zaštite i 
spašavanja, te nema zapreka da Poglavarstvo 
Općine Vela Luka u 2009. godini predloži 
Općinskom vijeću, u skladu s člankom 29. 
Zakona o zaštiti i spašavanju, nacrt procjene 
ugroženosti, ako se na nacrt blagovremeno 
pribavi suglasnost Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje. 
 
 
5. Financiranje sustava zaštite i spašavanja 
 
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito 
djelovanje sustava zaštite i spašavanja. 
 
 Prema članku 28. Zakona o zaštiti i 
spašavanju, predstavnička tijela jedinica 
lokalne samouprave „u proračunu osiguravaju 
sredstva namijenjena za financiranje sustava 
zaštite i spašavanja u narednoj godini“. 
 
- Općinsko vijeće je izvršilo ovu obvezu 

(Proračun Općine Vela Luka za 2009. 
godinu, “Službeni glasnik Općine Vela 
Luka”, br. 10/08). 

- zatražiti pisano izvješće od korisnika ovih 
sredstava o utrošku odobrenih sredstava. 

 
 
6. Sustav uzbunjivanja grañana 
 
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. 
 
 Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje obavlja poslove obavještavanja i 

uzbunjivanja stanovništva i koordinira 
jedinstveni sustav uzbunjivanja. 
 
- izvršiti pregled opremljenosti novim 

znakovima za uzbunjivanje u objektima u 
kojima se okuplja veći broj ljudi. 

 
 
7. Izobrazba stanovništva na području 
zaštite i spašavanja 
 
Cilj: podizanje razine svijesti grañana kao 
sudionika sustava zaštite i spašavanja. 
 
 Zbog umanjenja posljedica 
nepravilnog reagiranja (panika i dr.) na 
nesreće, potrebno je stalno informirati 
stanovništvo o djelovanju sustava zaštite i 
spašavanja: 
 
- provoditi informiranje grañana putem 

sredstava javnog informiranja, 
- prezentirati rad redovnih snaga zaštite i 

spašavanja. 
 

KLASA: 021-05/09-03/149 
URBROJ: 2138/05-02-09-01 
Vela Luka, 5.3.2009. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Nikola Oreb, v.r. 
 

 
Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i 
spašavanju (“Narodne novine”, br. 174/04 i 
79/07), članka 10., u vezi članka 6. Pravilnika o 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja (“Narodne novine”, br. 
40/08 i 44/08) i članka 39. Statuta Općine Vela 
Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br. 
5/01 i 1/06), Općinsko vijeće Općine Vela Luka 
na svojoj 28. sjednici održanoj 2.3.2009. 
godine donosi 
 

RJEŠENJE 

o imenovanju članova Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Vela Luka 

 
 

I. 
 Imenuje se Željka Gugić, zamjenica 
Oćinskog načelnika, načelnicom Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Vela Luka. 
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II. 
 Imenuje se Ivica Barčot, lučki kapetan, 
zamjenikom načelnice Stožera zaštite i 
spašavanja. 
 

III. 
 Za članove Stožera zaštite i 
spašavanja imenuju se: 
 
- Adnan Rašidagić, Veterinarska stanica 

„Korčula“ – Vela Luka 
- Dr. Ivo Prizmić, Dom zdravlja „Dr. Ante 

Franulović“ 
- Nadja Golja – Franulović, Specijalna 

bolnica „Kalos“ 
- Maki Markov, PU Dubrovačko-

neretvanska, Policijska postaja Korčula 
- Ivica Padovan – Brigela, zapovjednik DVD 

Vela Luka, po dužnosti. 
 
 

IV. 
 Ovim se rješenjem imenuje Stožer 
zaštite i spašavanja Općine Vela Luka (dalje: 
Stožer) kao stručno, operativno i koordinativno 
tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema 
akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi i 
koje koordinira Načelnik Općine Vela Luka. 
 Stožer se aktivira kada se proglasi 
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike 
nesreće. 
 

V. 
 Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže 
Načelnik Općine Vela Luka. Članovi Stožera 
pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog 
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 
Dubrovnik ili na način utvrñen Planom zaštite i 
spašavanja Općine Vela Luka. 
 

VI. 
 Sredstva za rad Stožera osiguravaju 
se u Proračunu Općine Vela Luka. 
 Administrativno-tehničke poslove za 
Stožer obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Vela Luka. 
 

VII. 
 Stupanjem na snagu ovog Rješenja 
prestaje važiti Odluka o imenovanju članova 
Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine 
Vela Luka od 27.04.2006. godine. 
 

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

KLASA: 021-05/09-03/150 
URBROJ: 2138/05-01-09-01 

Vela Luka, 5.3.2009. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Nikola Oreb, v.r. 

 

 
Općinsko vijeće je, temeljem članka 27. 
Statuta Općine Vela Luka (“Službeni glasnik 
Općine Vela Luka”, br. 5/01 i 1/06), na svojoj 
28. sjednici, održanoj 2.3.2009. godine, 
donijelo sljedeći  
 

ZAKLJUČAK 
 
 Prima se na znanje - kao informacija - 
Odluka Općinskog poglavarstva o osnivanju 
postrojbe Civilne zaštite Općine Vela Luka. 
 

KLASA: 021-05/09-03/151 
URBROJ: 2138/05-02-09-01 
Vela Luka, 10.3.2009. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Nikola Oreb, v.r. 

 

 
Općinsko vijeće je, temeljem članka 14. i 15. 
Pravilnika o radu Odbora za dodjelu javnih 
priznanja Općine Vela Luka (“Službeni glasnik 
Općine Vela Luka”, br. 1/94, 3/03) i članka 7. 
Statuta Općine Vela Luka, na svojoj 28. 
sjednici, održanoj 2.3.2009. godine, 
prihvaćajući prijedlog Odbora za dodjelu javnih 
priznanja, usvojilo sljedeću 

ODLUKU 

o dodjeli javnih priznanja Općine Vela 
Luka u 2009. godini 

 
I. 

 Javno priznanje za životno djelo 
dodjeljuje se Aleksandru Šeparoviću iz Vele 
Luke za iznimna postignuća u razvoju turizma, 
a posebno zdravstvenog turizma u Veloj Luci.  
 

II. 
 Javna priznanja za izvanredna 
postignuća u 2008. godini dodjeljuju se: 
- Velolučkom pučkom teatru – Vela Luka 

za uspješnu prezentaciju velolučkog 
dramskog amaterizma   

- Nevenu Orebu za izuzetno postignuće u 
razvoju maslinarstva. 
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III. 
Javno priznanje za dugogodišnje uspješno 
javno djelovanje dodjeljuje se VK Ošjak – Vela 
Luka – za 60-godišnje uspješno promicanje 
veslačkog sporta. 
 

IV. 
 Javna priznanja iz točke I., II. i III. ove 
Odluke će se laureatima dodijeliti na svečanoj 
sjednici Općinskog vijeća uoči Dana Općine. 
 

V. 
 Ova Odluka stupa na snagu odmah, a 
javno će se objaviti u "Službenom glasniku 
Općine Vela Luka”. 
 

KLASA: 021-05/09-03/152 
URBROJ: 2138/05-02-09-01 
Vela Luka, 6.3.2009. 
 

       Predsjednik Općinskog vijeća 
       Nikola Oreb, v.r. 
 

 
Općinsko vijeće je, temeljem članka 14. 
Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih 
sportaša Vele Luke i članka 27. Statuta Općine 
Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela 
Luka”, br. 5/01 i 1/06), na svojoj 28. sjednici, 
održanoj 2.3.2009. godine, prihvaćajući 
prijedlog Odbora za sport, kulturu i tehničku 
kulturu, donijelo sljedeću  

ODLUKU 

o izboru i proglašenju najuspješnijih 
sportaša Vele Luke u 2008. godini 

 
I. 
 

 Najuspješniji sportaši Vele Luke u 
2008. godini su: 

 
-     SANDA TASOVAC – najuspješnija 

sportašica - rukometašica seniorske ekipe 
Ženskog rukometnog kluba „Vela Luka“ 

 
- ŽENSKI  RUKOMETNI  KLUB „VELA 

LUKA“  (seniorska ekipa) -  najuspješnija 
ženska sportska ekipa 

 
-     MARIO PADOVAN – najuspješniji 

sportaš - veslač Veslačkog kluba „Ošjak“ 
 
 

II. 
 

 Najuspješnijim sportašima će se 
priznanja dodijeliti na posebnoj sjednici 

Općinskog vijeća, u sklopu programa 
obilježavanja Dana Općine Vela Luka. 
 

KLASA: 021-05/09-03/153 
URBROJ: 2138/05-02-09-01 
Vela Luka, 5.3.2009. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Nikola Oreb, v.r. 

 

 
Općinsko vijeće je, temeljem članka 27. 
Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik 
Općine Vela Luka”, br. 5/01 i 1/06), na svojoj 
28. sjednici, održanoj 2.3.2009. godine, 
donijelo sljedeći  
 

ZAKLJUČAK 
 
 
1. Općinskoj imovini, a naročito nekretninama, 
treba posvetiti više pažnje i zadužiti osobu koja 
će se baviti isključivo tim poslom. 
 
2. Potrebno je raditi na: 
- postupku uknjižbe općinskih nekretnina 
- procjeni vrijednosti nesporne općinske 

imovine. 
 
3. Zadužuje se Općinsko poglavarstvo za 
izvršenje ovog zaključka, te je dužno dva puta 
godišnje podnositi izvješće Vijeću o izvršenom. 
 

KLASA: 021-05/09-03/154 
URBROJ: 2138/05-02-09-01 
Vela Luka, 10.3.2009. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Nikola Oreb, v.r. 
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Općinsko vijeće je, temeljem članka 27. 
Statuta Općine Vela Luka (“Službeni glasnik 
Općine Vela Luka”, br. 5/01 i 1/06), na svojoj 
28. sjednici, održanoj 2.3.2009. godine, 
donijelo sljedeću  

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o izradi izmjena i 
dopuna Prostornog plana ureñenja 

Općine Vela Luka i Urbanističkog plana 
ureñenja „Industrijske zone 1“ i 

„Industrijske zone 2“ 
 

Članak 1. 
  U naslovu i cijelom tekstu Odluke riječi 
„industrijska zona“ treba promijeniti u 
„poduzetnička zona“. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka će se javno objaviti u 
“Službenom glasniku Općine Vela Luka”.  
 

KLASA: 021-05/09-03/155 
URBROJ: 2138/05-02-09-01 
Vela Luka, 6.3.2009. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Nikola Oreb, v.r. 

 

 
Temeljem odredaba članka 10., 11. i 12. 
Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
(“Narodne novine”, br. 158/03, 100/04 i 
141/06), članka 5. Uredbe o postupku 
izdavanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru (“Narodne novine”, br. 36/04 
i 63/08) i članka 39. Statuta Općine Vela Luka 
(“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br. 5/01 i 
1/06), Poglavarstvo Općine Vela Luka na 87. 
sjednici održanoj dana 30.12.2008. godine, 
donosi 

PLAN 

upravljanja pomorskim dobrom na 
području Općine Vela Luka za 2009. 

godinu 
 
 
I. UVODNE NAPOMENE 
 
 Ovim planom ureñuje se: 
 
• plan redovnog upravljanja pomorskim 

dobrom 

• sredstva za redovno upravljanje 
pomorskim dobrom 

• popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa 
djelatnosti koje se mogu obavljati na 
području Općine Vela Luka 

• mikrolokacije za obavljanje djelatnosti. 
 
 
II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA 
POMORSKIM DOBROM 
 

1. 
 U smislu ovog plana, pod redovnim 
upravljanjem pomorskim dobrom smatra se 
briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u 
općoj uporabi, koju će Općina Vela Luka 
provoditi putem Jedinstvenog upravnog odjela 
(komunalnog redara), koordinirano i uz pomoć 
policije, lučke kapetanije, lučkih redara, 
grañevinskog inspektora i ostalih nadležnih 
tijela. 
 

2. 
 U 2009. godini Općina Vela Luka će 
poduzeti mjere na zaštiti i održavanju  
pomorskog dobra i to: 
 
• hortikulturno ureñenje 
• ureñenje i održavanje šetnica 
• ureñenje i održavanje plaža 
• održavanje čistoće uvala i otoka 
• postava zaštita za kupače 
• postava znakova i signalizacije 
• postava sanitarnih objekata. 
 
 
III. SREDSTVA ZA REDOVNO 
UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM 
 

1. 
 Za provedbu mjera redovnog 
upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke 
II. ovog Plana, sredstva će se osigurati iz 
sljedećih izvora: 
 
• iz naknada za koncesije na pomorskom 

dobru na području Općine Vela Luka koje 
pripadaju Općini Vela Luka 

• sredstva za naknadu za koncesijska 
odobrenja na području Općine Vela Luka 

• sredstva iz Proračuna Općine Vela Luka 
• sredstva Turističke zajednice Općine Vela 

Luka 
• sredstva komunalnog poduzeća 

“Komunalac” d.o.o. Vela Luka. 
 

2. 
 Zaštita kupača na plažama ispred  
hotela “Posejdon” i “Adria” obveza je hotelske 
kuće koja će preuzeti brigu o ograñivanju tih 
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plaža na moru na uobičajen način, isto kao i 
brigu o održavanju čistoće tih plaža. 
 

3. 
 Održavanje čistoće šetnica provodit će 
komunalno poduzeće “Komunalac” d.o.o. u 
skladu sa svojim uobičajenim rasporedom. 
 

4. 
 Održavanje javne rasvjete na 
pomorskom dobru u općoj upotrebi sastavni je 
dio Proračuna Općine za 2009. godinu u dijelu 
ukupnog održavanja javne rasvjete na 
području Općine. 
 
 
IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG 
POPISA DJELATNOSTI NA  POMORSKOM 
DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA 
PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA 
 

1. 
 Na području Općine Vela Luka mogu 
se obavljati sljedeće djelatnosti iz tablice 2. 
Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom 
dobru, za koje je Vijeće za davanje 
koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: 
Vijeće) dužno odrediti mikrolokaciju na morskoj 
obali: 
 
• Iznajmljivanje sredstava 
• Ugostiteljstvo i trgovina 
• Komercijalno-rekreacijski sadržaji. 
 

2. 
 Djelatnost iznajmljivanja sredstava u 
smislu točke IV 1.a) ovog Plana mogu se 
obavljati iznajmljivanjem sredstava kako slijedi: 
 
• brodica na motorni pogon 
• jedrilica, brodica na vesla 
• skuter 
• dječji skuter do 2 kW 
• sredstvo za vuču s opremom (banana, 

tuba, guma, skije, padobran i sl.) 
• daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl. 
• podmornica  
• pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl. 
 

3. 
 Djelatnost ugostiteljstva i trgovine u 
smislu točke IV 1.b) ovog plana mogu se 
obavljati sredstvima kako slijedi: 
 
• montažni objekt do 12 m2 

• pripadajuća terasa objekta  
• štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl.) 
• ambulantna prodaja (škrinja, aparati za 

sladoled i sl.). 
 

4. 
 Djelatnost komercijalno-rekreacijskog 
sadržaja u smislu točke IV 1.c) ovog Plana 
mogu se obavljati kako slijedi: 
 
• jumping 
• aqua park i drugi morski sadržaji 
• zabavni sadržaji 
• suncobrani, ležaljke 
• kulturne, komercijalne, zabavne i sportske 

priredbe 
• snimanje komercijalnog programa i 

reklamiranje 
• slikanje, fotografiranje. 
 
 
V. MIKROLOKACIJE 
 

1. 
 Djelatnosti iznajmljivanja sredstava iz 
točke IV. ovog Plana mogu se obavljati na 
lokacijama kako slijedi: 
 
• Kupalište “Vranac” 
• Područje “Obale 1” (od istočnog ruba plaže 

hotela “Posejdon” do zgrade Osnovne 
škole) 

• Kupalište “Pod boriće” 
• Od uvale Zubaća vala (od svjetionika) do 

zapadne punte uvale Stračinčica (uključivo 
uvala “Gradina”) 

• Od zapadnog ruba brodogradilišta 
“Montmontaža-Greben” d.o.o. do tvornice 
“Jadranka 1892.” d.d. 

• Od zapadnog ruba tvornice “Jadranka 
1892.” d.d. do uvale Česvinova 

• Uvala Triporte do istočne punte uvale 
Široka 

• Od zapadne punte uvale Zaklopatica do 
istočne punte uvale Sprtiška 

• Otoci Ošjak, Proizd i Gubeša 
• Plaža hotela «Adria» i hotela «Posejdon». 
 

2. 
 Precizne mikrolokacije odreñivat će 
Vijeće za svaki konkretni slučaj. 
 

3. 
 Djelatnosti iznajmljivanja sredstava iz 
točke IV. ovog Plana mogu se obavljati i na 
mikrolokacijama van područja nabrojenih u 
točki V.1., prema zahtjevu, na mikrolokacijama 
koje nisu obuhvaćene “Planom upravljanja 
pomorskim dobrom u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji” ili za koje nije pokrenut 
postupak koncesioniranja ili ne spadaju u 
područje Luke Vela Luka ili ako ne postoji drugi 
razlog uskrate Odobrenja o čemu odlučuje 
Vijeće za svaki konkretni slučaj. 
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 Vijeće odbija zahtjev rješenjem. 
 

4. 
 Djelatnost “Aqua park i drugi morski 
sadržaji” može se obavljati samo na 
mikrolokacijama izvan crte koja spaja zapadni 
završetak kruga bivše tvornice “Jadranka 
1892.” i “Zlu puntu”. 
 

5. 
 Naknada za obavljanje svih djelatnosti 
iz točke IV. ovog Plana naplaćuje se u 
najvišem iznosu predviñenom u Tablici 2. 
Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom 
dobru u skladu s razvrstajem mjesta Vele Luke 
u A razred, a prema “Pravilniku o proglašenju i 
razvrstaju turističkih mjesta u razrede” 
(„Narodne novine“, br. 75/94, 69/97, 60/98 i 
78/99) odnosno njegovim izmjenama. 
 
 
VI. OSTALE AKTIVNOSTI 
 
 Pored djelatnosti iz točke IV. ovog 
Plana, za koje se obvezno utvrñuje 
mikrolokacija na morskoj obali, na području 
Općine Vela Luka mogu se obavljati i 
djelatnosti iz Tablice 1. Jedinstvenog popisa 
djelatnosti, tj. prijevoz putnika, iznajmljivanje 
plovila (čarter), prijevoz tereta, čišćenje mora, 
tehnički radovi (tegljač, dizalica, bager i sl.), 
prijevoz putnika, stvari i tereta, te djelatnosti iz 
Tablice 3. Jedinstvenog popisa djelatnosti – 
obuka jedrenja, veslanja i sl., obuka plivanja i 
organizacija ronilačkih izleta/obuka ronilaca. 
 
 
VII. ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

1. 
 Izvanredno upravljanje pomorskim 
dobrom nije obuhvaćeno ovim Planom, a 
sredstva za sanaciju pomorskog dobra izvan 
luka od šteta nastalih izvanrednim dogañajima 
(oštećenja u nevremenima, pomorske havarije 
i drugo) osiguravaju se u skladu s člankom 11. 
stavkom 5. Zakona o pomorskom dobru i 
morskim lukama. 
 

2. 
Ovaj Plan će se objaviti u “Službenom glasniku 
Općine Vela Luka”, a stupa na snagu danom 
izdavanja potvrde nadležnog tijela u Županiji 
da je usklañen s županijskim godišnjim planom 
upravljanja pomorskim dobrom u pogledu 
plana koncesioniranja i davanja koncesijskih 
odobrenja. 
 

KLASA: 934-01/08-01/008 
URBROJ: 2138/05-03-08-01 

Vela Luka, 30.12.2008. 
 

Predsjednik Općinskog poglavarstva 
Tonko Gugić – Bakan, v.r. 

 

 
Na temelju članka 39. Statuta Općine Vela 
Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br. 
5/01 i 1/06), te članka 7., 9., i 29. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”, br. 
174/04 i 79/07), i članka 3. Pravilnika o 
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbe 
Civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje 
(“Narodne novine”, br. 111/07), a u skladu s 
člankom 8. istog Pravilnika, Općinsko 
poglavarstvo na svojoj 90. sjednici od 
23.02.2009. godine donosi 
 

ODLUKU 

o osnivanju postrojbe Civilne zaštite 
Općine Vela Luka 

 
 

Članak 1. 
 Osniva se postrojba Civilne zaštite 
opće namjene za područje Općine Vela Luka 
čija je svrha pružanje potpore u provoñenju 
mjera zaštite i spašavanja koje provode 
operativne snage, te provoñenja mjera Civilne 
zaštite. 
 

Članak 2. 
 Postrojba se sastoji od: 
• jednog tima, na čelu sa zapovjednikom 

tima 
• tim se sastoji od dvije skupine, kojima 

zapovijedaju zapovjednici skupina 
• svaku skupinu čine dvije ekipe s po 3 

pripadnika, od kojih jedan ima dužnost 
zapovjednika ekipe, 

 
što ukupno čini 15 pripadnika postrojbe Civilne 
zaštite. 
 

Članak 3. 
 Popuna postrojbe vrši se u skladu sa 
člankom 9. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i 
opremanju postrojbi Civilne zaštite i postrojbi 
za uzbunjivanje. 
 

Članak 4. 
 Nakon donošenja Procjene 
ugroženosti ova će se Odluka uskladiti s 
elementima iz Procjene (vrste postrojbi i broj 
pripadnika). 
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Članak 5. 
 Popunjavanje postrojbe, njeno 
opremanje i osposobljavanje vršit će se 
sukladno usvojenim Smjernicama za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja koje donosi Općinsko vijeće. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od objave u “Službenom glasniku Općine 
Vela Luka”. 

 
KLASA: 810-01/09-01/002 
URBROJ: 2138/05-03-09-01 
Vela Luka, 23.2.2009. 
 

Predsjednik Općinskog poglavarstva 
Tonko Gugić – Bakan, v.r.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„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 


