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Na temelju članka 26. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), i članka 30. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni
glasnik Općine Vela Luka" broj 5/09) Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 33. sjednici
održanoj dana 29.11.2012.g. donijelo je
ODLUKU
o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja ("Službeni glasnik Općine Vela Luka"
broj 2/07 i 8/11), (u nastavku: Plan).
Nositelj izrade ove Ciljane izmjene i dopune Plana je Upravni odjel za gospodarenje
prostorom i komunalne djelatnosti.
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
Članak 2.
Odluka se donosi na temelju obaveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Statuta
Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka" broj 5/09).
Na temelju članka 83. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne
novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) utvrđuje se da se prethodna rasprava
neće provoditi u postupku izrade ove Ciljane izmjene i dopune Plana.
III. RAZLOZI ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
Članak 3.
Osnovni Plan izrađen je 2007. godine, a izmjene i dopune su napravljene 2011.
godine. Planiranje objekata u akvatoriju u važećem Planu nije dovoljno detaljno obrađeno, te
se nameće potreba za određivanjem obuhvata i uvjeta za gradnju pojedinih objekata u
akvatoriju.
Također je potrebno, s obzirom na relativno mali prostor, planirati objekte u akvatoriju
na način da se osigura nesmetano korištenje svih ostalih objekata u tom akvatoriju, a
posebno u smislu zaštite okoliša, održivog razvoja, te zadovoljavanja potreba morskog i
kopnenog prometa.
Interes za gradnju luke nautičkog turizma u Veloj Luci već je iskazan od nekoliko
potencijalnih investitora, a izmjenama Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka osigurala
bi se mogućnost gradnje luke nautičkog turizma u skladu s odredbama tog istog Plana, a
temeljem idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole. U izmjenama Plana, prilikom
propisivanja obuhvata i uvjeta za gradnju luke nautičkog turizma potrebno je u što većoj mjeri
odrediti elemente lokacijske dozvole iz članka 106. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12).
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Članak 4.
Ove Ciljane izmjene i dopune donose se radi dopunjavanja grafičkog i tekstualnog dijela
Plana u dijelovima koji se odnose na:
1. definiranje obuhvata i uvjeta za gradnju objekata u akvatoriju Vele Luke
sukladno "Planu razvoja lučkog područja Županijske lučke uprave Vela Luka
2012.g."
2. propisivanje provedbenih odredbi čime bi se omogućila gradnja luke nautičkog
turizma temeljem stručne podloge za izdavanje lokacijske dozvole, a sve u
skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka,
IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANE IZMJENE PLANA
Članak 5.
Ciljevi i programska polazišta za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Plana sadržani su u
razlozima za pokretanje ovih ciljanih izmjena i dopuna.

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
Članak 6.
Za potrebe izrade Ciljanih izmjena i dopuna Plana nije planirana posebna izrada
stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti "Plan razvoja lučkog područja Županijske lučke
uprave Vela Luka 2012.g." te raspoloživa dokumentacija, koju iz područja svog djelokruga
osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima. Programske podatke i potrebe dati
će Općina Vela Luka.

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 7.
Stručno rješenje Plana će izraditi ovlašteni stručni izrađivač u suradnji sa stručnim
službama Općine Vela Luka i nadležnim tijelima.
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VII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU
CILJANE IZMJENE PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH
SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI CILJANE IZMJENE PLANA
Članak 8.
Podatke, planske smjernice i dokumente iz područja njihovog djelokruga za potrebe izrade
Plana zatražiti će se od:
−
−
−
−
−
−

Dubrovačko-neretvanska županija, Zavod za prostorno uređenje Dubrovačkoneretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20270 Dubrovnik
Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša - Ispostava Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
HEP ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik, Nikole Tesle 3, 20000, Dubrovnik
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel
Dubrovnik, C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik
Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000
Split
Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, Zlatarska 3, 20000 Dubrovnik

VIII. ROK ZA IZRADU CILJANE IZMJENE PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH
FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU CILJANE IZMJENE PLANA
Članak 9.
Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:
1. dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu
Plana sukladno čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji – određuje se rok
za dostavu zahtjeva od 15 dana od dostave Odluke o izradi Plana s pozivom za
dostavu zahtjeva,
2. javna rasprava o Prijedlogu Plana – u trajanju od 8 dana
3. priprema izvješća o javnoj raspravi – u roku ne duljem od 15 dana od proteka
roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi u sklopu javne rasprave,
4. izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana – u roku od 7 dana od završetka javne
rasprave, odnosno usuglašenih rješenja na prijedloge i primjedbe iz javne
rasprave,
5. davanje suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela i osoba određenih posebnim
propisima na Nacrt Konačnog prijedloga Plana – u roku 30 dana od dostave
Nacrta Konačnog prijedloga Plana,
6. izrada Konačnog prijedloga Plana – u roku od 30 dana od utvrđivanja istog.
IX. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANE IZMJENE PLANA
Članak 10.
Izrada Plana u cijelosti se financira iz proračuna Općine Vela Luka.
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X. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade ciljane izmjene i dopune Plana,
da će sukladno članku 61. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), voditi službenu evidenciju o postupku izrade i
donošenja ove ciljane izmjene Plana.
Članak 12.
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim
posebnim propisima i navedenim člankom 8. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se
poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu
Plana.
Rok dostave zahtjeva određen je člankom 9. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe,
određeni posebnim propisima (članak 8. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom
roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana
poštivati uvjeti, koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i
dokumenti.
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog
uređenja, Upravi za inspekcijske poslove – Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska cesta 25,
10000 Zagreb.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Vela Luka

KLASA: 021-05/12-03/232
URBROJ: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 30.11.2012.g.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Zdravko Žuvela

Na temelju članka 30. Statuta (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 5/09), Općinsko vijeće
Općine Vela Luka, na svojoj 33. sjednici, održanoj 29.11.2012. godine, donijelo je slijedeći
Zaključak
1. Prima se na znanje Izvještaj o radu "Komunalca"d.o.o. - Vela Luka za 2011. godinu.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Vela Luka.

KLASA: 021-05/12-03/233
URBROJ: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 30.11.2012.god.

Predsjednik:
Zdravko Žuvela

5

br. 7/12

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA

05.12.12

Na temelju članka 30. Statuta (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 5/09), Općinsko vijeće
Općine Vela Luka, na svojoj 33. sjednici, održanoj 29.11.2012. godine, donijelo je slijedeći
Zaključak
1. Prima se na znanje Izvješće "Vodovoda" d.o.o. - Blato:
a) o poslovanju za 2011. godinu
b) o projektima vodoopskrbe na području Općine Vela Luka
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Vela Luka.

KLASA: 021-05/12-03/234
URBROJ: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 30.11.2012.god.
Predsjednik:
Zdravko Žuvela

Na temelju članka 30. Statuta (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 5/09), Općinsko vijeće
Općine Vela Luka, na svojoj 33. sjednici, održanoj 29.11.2012. godine, donijelo je slijedeći
Zaključak

1. Prima se na znanje Izvještaj o radu Dječjeg vrtića "Radost" za 2011. godinu
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Vela Luka.

KLASA: 021-05/12-03/235
URBROJ: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 30.11.2012.god.
Predsjednik:
Zdravko Žuvela

Na temelju članka 30. Statuta (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 5/09), Općinsko vijeće
Općine Vela Luka, na svojoj 33. sjednici, održanoj 29.11.2012. godine, donijelo je slijedeći
Zaključak
1. Prima se na znanje Izvješće o radu Centra za kulturu Vela Luka za 2011.godinu.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Vela Luka
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KLASA: 021-05/12-03/236
URBROJ: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 30.11.2012.god.
Predsjednik:
Zdravko Žuvela

Na temelju članka 30. Statuta (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 5/09), Općinsko vijeće
Općine Vela Luka, na svojoj 33. sjednici, održanoj 29.11.2012. godine, donijelo je slijedeći
Zaključak
1. Prima se na znanje Izvješće o radu Narodne knjižnice "Šime Vučetić" Vela Luka za
2011 godinu.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku" Općine Vela Luka.

KLASA: 021-05/12-03/237
URBROJ: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 30.11.2012.god.
Predsjednik:
Zdravko Žuvela

Na temelju članka 29., stavka 1., podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne
novine" broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 40. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni
glasnik Općine Vela Luka" broj 5/09), Načelnik Općine Vela Luka donosi
ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
na području općine Vela Luka
I
Operativne snage zaštite i spašavanja Općine Vela Luka:
1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Vela Luka
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vela Luka
3. Postrojba Civilne zaštite Općine Vela Luka
II
Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i
aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te
uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i
poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike
nesreće, te prilagođavati obavljanje redovne djelatnosti okolnostima kada je proglašena
katastrofa.
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Operativnim snagama rukovodi i koordinira Načelnik Općine Vela Luka iz stručnu
potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Vela Luka.
U katastrofama i velikim nesrećama Načelnik Općine Vela Luka izravno zapovijeda
operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Vela Luka.
III
Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na
području općine Vela Luka:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Županijska lučka uprava Vela Luka
Lučka kapetanija Dubrovnik, Ispostava Vela Luka
"Komunalac" d.o.o. Vela Luka
"Montmontaža-Greben" d.o.o.
Dom zdravlja "Dr.Ante Franulović"
Specijalna bolnica "Kalos"
Pekara "Škanjata" d.o.o.
Trgovine "Vela Luka" d.d.
Trgovine "Studenac" d.o.o.
Trgovine "Konzum" d.o.o.
HT "HUM"
"Facta vera" d.o.o.
Veterinarska stanica "Korčula" Vela Luka
Radio "M" Vela Luka
Radio "Val" Vela Luka

Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na području općine Vela Luka:
−
−

Planinarsko društvo "Mareta"
Ribolovno-ronilački klub "Zubatac"

Snage i kapaciteti ostalih subjekata izvan područja općine Vela Luka (korištenje po
zahtjevu):
−
−
−
−
−
−
−
−

Hrvatske telekomunikacije d.d.
Hrvatska elektroprivreda
Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Dubrovnik
Županijska uprava za ceste
Vodovod d.o.o. Blato
Zavod za javno zdravstvo
Autotrans Rijeka, Poslovna jedinica Korčula, Sjedište Blato
MUP

IV
Pravne osobe iz točke III. Ove Odluke dobivanjem zadaće imaju obvezu sudjelovanja
u provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na području općine Vela Luka, te su dužne
postupati u skladu s odredbama članka 18. do 23. Zakona o zaštiti i spašavanju
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V
Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Vela Luka su one pravne
osobe koje su svojim proizvodima, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima
najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području općine Vela Luka.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku Općine Vela Luka"

KLASA: 810-01/12-01/001
URBROJ:2138/05-01-12-01
Vela Luka, 15.10.2012. godine
Načelnik
Boris Žuvela, dipl.oec

Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 139/04-pročišćeni tekst,
174/04, 38/09 i 80/10) i članka 40. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela
Luka" broj 5/09), Načelnik Općine Vela Luka donosi
PRAVILNIK
o novčanoj naknadi dobrovoljnim vatrogascima za sudjelovanje
u vatrogasnim intervencijama na području općine Vela Luka
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti za plaćanje novčane naknade
dobrovoljnim
vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području općine Vela Luka:
a) ako su u radnom odnosu,
b) ako nisu u radnom odnosu,
te visina novčane naknade.
Naknada tereti proračun Općine Vela Luka i nije sastavni dio sredstava koje Općina Vela
Luka izdvaja za financiranje redovnih izdataka za protupožarnu zaštitu na svom području.
Članak 2.
Značenje pojmova u smislu ovog Pravilnika:
a) vatrogasna postrojba: dobrovoljno vatrogasno društvo i drugi oblik organizacije pri kojoj je
pripadnik evidentiran kao osposobljeni dobrovoljni vatrogasac.
b) osposobljeni dobrovoljni vatrogasac: član vatrogasne postrojbe, osposobljen za obavljanje
poslova vatrogasca i koji posjeduje propisanu tjelesnu i duševnu sposobnost. Nije zaposlen u
vatrogasnoj postrojbi ni na nepuno radno vrijeme.
d) plaća: naknada plaće isplaćivati će se za osposobljene dobrovoljne vatrogasce koji su u
radnom odnosu u visini osnovne plaće obračunate u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojemu
se je dogodila vatrogasna intervencija..
Članak 3.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji za
vrijeme radnog vremena imaju pravo na naknadu plaće ukoliko to zatraži poslodavac.
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Poslodavac podnosi Općini Vela Luka
− pisani zahtjev za refundaciju, s kopijom obračuna plaće za prethodni mjesec,
− potvrdu zapovjednika vatrogasne postrojbe o mjestu i vremenu provedenom u
vatrogasnoj intervenciji u svojstvu osposobljenog dobrovoljnjog vatrogasca
− preslik evidencije o radnom vremenu radnika za kojega se traži refundacija za
dan vatrogasne intervencije (iz Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije
o radnicima).
Članak 4.
Za pripadnike vatrogasnih postrojbi s otoka Korčule računanje vremena provedeno u
vatrogasnoj intervenciji započinje od trenutka napuštanja, odnosno povratka na mjesto rada
ako se ne razlikuje od podatka zapovjednika vatrogasne postrojbe o trenutku pristupanja
intervenciji za više od jednog sata. U suprotnom će se podatku zapovjednika vatrogasne
postrojbe dodati jedan sat.
Članak 5.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji
tijekom noći dulje od 4 sata imaju pravo slijedećeg dana na neradne sate u dvostrukom
trajanju od vremena sudjelovanja na intervenciji, ako su sudjelovali u vatrogasnoj intervenciji
poslije radnog vremena.
Naknada će se isplatiti pod uvjetima predviđenim člankom 3. i člankom 4. ovog Pravilnika.
Članak 6.
Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji
imaju pravo na novčanu naknadu ukoliko to zatraže ili za njih zatraži vatrogasna postrojba pri
kojoj su evidentirani kao osposobljeni dobrovoljni vatrogasci i to za svaki započeti sat
sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji.
Članak 7.
Ako naknadu zatraži dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu, podnosi Općini Vela
Luka zahtjev za isplatu koji sadržava
− potvrdu zapovjednika vatrogasne postrojbe o mjestu i vremenu provedenom u
vatrogasnoj intervenciji u svojstvu osposobljenog dobrovoljnog vatrogasca,
− potvrdu statusa nezaposlenosti u vrijeme vatrogasne intervencije ili školske ustanove
o statusu učenika ili studenta,
− podatke nužne za isplatu naknade u skladu s propisima o oporezivanju dohotka.
Naknadu prema ovom članku isplaćuje Općina Vela Luka.
Članak 8.
Ako naknadu za dobrovoljnog vatrogasca koji nije u radnom odnosu zatraži vatrogasna
postrojba, podnosi Općini Vela Luka pisani zahtjev za doznaku naknade koji sadržava:
− izračun naknade u skladu s člankom 9. ovog Pravilnika,
− potvrdu statusa nezaposlenosti u vrijeme vatrogasne intervencije ili školske ustanove
o statusu učenika ili studenta,
− potvrdu zapovjednika vatrogasne postrojbe o mjestu i vremenu provedenom u
vatrogasnoj intervenciji u svojstvu osposobljenog dobrovoljnog vatrogasca.
Naknadu prema ovom članku isplaćuje vatrogasna postrojba.
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Članak 9.
Neto (za isplatu) satnica dobrovoljnom vatrogascu koji nije u radnom odnosu istovjetna je
prosječnoj satnici poslije umanjenja plaće za doprinose iz plaće zamjenika zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vela Luka u prethodnih 6 mjeseci.
Članak 10.
Ako je dobrovoljni vatrogasac zaposlen na određeno vrijeme, ima pravo na naknadu u visini
iz članka 9. ovog Pravilnika za svaki započeti sat sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji koji
čini razliku do 8 radnih, u kojem je slučaju, uz ostale priloge propisane člankom 7., odnosno
8., ovog Pravilnika (osim potvrde statusa nezaposlenosti ili školske ustanove o statusu
učenika i studenta), dužan zahtjevu priložiti potvrdu Hrvatske službe za mirovinsko
osiguranje o broju radnih sati na koji je kod te službe osiguran u vrijeme za koje se traži
isplata naknade.
Članak 11.
Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje u slučajevima mobilizacije.
Članak 12.
Općina Vela Luka će svoje obveze isplatiti u roku 30 dana od dana kada je zaprimljeni
zahtjev kompletiran prema odredbama ovog Pravilnika.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Općine Vela
Luka".

KLASA: 214-01/12-01/010
URBROJ:2138/05-01-12-01
Vela Luka, 15.10.2012. godine
Načelnik
Boris Žuvela, dipl.oec

„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

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

glavna i odgovorna urednica:
Sanja Jurković
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