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Na temelju članka 2. Dopune Pravilnika o protokolu Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine
Vela Luka broj 9/11) donosi se pročišćeni tekst Pravilnika o protokolu
PRAVILNIK
o protokolu Općine Vela Luka
(pročišćen tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se protokol Općine Vela Luka u vrijeme državnih blagdana, spomendana
i neradnih dana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici
Hrvatskoj, za Dan Općine Vela Luka – blagdan svetog Josipa, za vrijeme manifestacija koje se
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održavaju pod pokroviteljstvom Općine Vela Luka, protokol prijema domaćih i stranih državnih
dužnosnika, kao i protokol za druge manifestacije i događanja koja nisu izričito navedena ovim
Pravilnikom, a održavaju se pod pokroviteljstvom Općine Vela Luka.
II. SVEČANE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VELA LUKA
Članak 2.
Svečana sjednica Općinskog vijeća Vela Luka održava se prigodom Dana Općine Vela Luka i
blagdana Sv. Josipa – 19. ožujka.
Svečana sjednica održava se 18. ožujka u poslijepodnevnom terminu.
Sukladno programu rada i potrebama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika svečane sjednice
Općinskog vijeća Općine Vela Luka mogu se održavati i u drugim prigodama.
III. STALNI PROTOKOLARNI PRIJEMI
Članak 3.
Stalni protokolarni (svečani) prijemi organiziraju se prigodom:
1. Božićnih i Novogodišnjih blagdana; prijemom za vijećnike Općinskog vijeća, Općinskog
načelnika i njegovog zamjenika, predstavnike vjerskih zajednica, predstavnike gospodarstva,
ustanova, udruga građana, kao i javnih djelatnika Općine Vela Luka, prema popisu uzvanika kojeg
će utvrditi Općinski načelnik u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća. Prijem u povodu
Božićnih i Novogodišnjih blagdana održava se dana 26. prosinca (prvi dan po Božiću) u
prijepodnevnim satima.
2. Dana Općine Vela Luka – blagdana svetog Josipa , prijemom nakon svečane sjednice
Općinskog vijeća, za vijećnike Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
predstavnike vjerskih zajednica, goste pozvane na svečanu sjednicu Općinskog vijeća, laureate
javnih priznanja Općine Vela Luka, prema popisu uzvanika kojeg će utvrdi Općinski načelnik, u
dogovoru s Predsjednikom Općinskog vijeća.
3. Nagrađivanja najuspješnijih učenika Osnovne i Srednje škole i njihovih mentora, koji su tijekom
školske godine ostvarili zapažene rezultate u natjecanjima iz znanja na državnoj i županijskoj razini
u prethodnoj školskoj godini, prema evidenciji škola. Primanje za najuspješnije učenike će se
održati tijekom mjeseca ožujka u dogovoru sa školama, kao dio programa obilježavanja Dana
Općine.
4. Prijem za sportaše i športske ekipe koji su ostvarili zapažene rezultate na županijskoj, državnoj i
međunarodnoj razini, kao i ekipe i članove pojedinih sportskih udruga, klubova i školskih športskih
klubova učenika sportaša koji su ostvarili zapažene rezultate, na prijedlog Odbora za šport. U
dogovoru sa udrugama i školama prijam za najuspješnije sportaše Općine će se održati tijekom
mjeseca ožujka kao dio programa obilježavanja Dana Općine.
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Primanjima iz točke 3. i 4. će nazočiti Općinski načelnik i njegov zamjenik, Predsjednik Općinskog
vijeća, predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja i predsjednik Odbora za šport, ravnatelji
Osnovne i Srednje škole, te druge osobe prema popisu koji će utvrditi Općinski načelnik i
Predsjednik Općinskog vijeća.
IV. POLAGANJE VIJENACA
Članak 4.
Predstavnici Općine polažu vijenac :
1. pred centralnim Spomen križem na mjesnom groblju svetog Roka u Veloj Luci povodom:
- Dana Općine Vela Luka, 19. ožujka (s natpisom kojim se izražava pijetet prema svim našim
precima),
- Dana državnosti, 25. lipnja, (s prigodnim natpisom) ,
- Dana pobjede i domovinske zahvalnost, 5. kolovoza, (s prigodnim natpisom) ,
- Dana neovisnosti, 8. listopada, (s prigodnim natpisom) ,
- Svih svetih, 01. studenog, (s natpisom kojim se izražava pijetet prema svim umrlim Velolučanima).
2. na spomen ploču poginulim Prekomorcima na zgradi Općine uoči:
- Spomendana oslobođenja Vele Luke od fašizma (22. travnja 1944) (s prigodnim natpisom).
3. pred Spomenikom palim borcima u centru uoči:
- Spomendana oslobođenja Vele Luke od fašizma, 22. travnja 1944. (s natpisom kojim se izražava
pijetet prema Velolučanima poginulim u borbi protiv fašizma),
- Dana antifašističke borbe, 22. lipnja (s prigodnim natpisom).
4. Pred spomen-obilježjem (piramidom) antifašističkim borcima na groblju Svetog Roka uoči:
- Spomendana oslobođenja Vele Luke od fašizma, 22. travnja 1944. (s natpisom kojim se izražava
pijetet prema Velolučanima poginulim u antifašističkoj borbi),
- Dana antifašističke borbe, 22. lipnja (s prigodnim natpisom).
5. Na spomen-obilježje osobama stradalim u gašenju velikog požara (15.kolovoza,1985.g.) u
Potirni, na području bivše MZ Vela Luka:
- 14. kolovoza (s prigodnim natpisom)
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Članak 5.
Predstavnici Općine polažu buket cvijeća (cvijetni aranžman):
1. Na spomen ploču streljanim rodoljubima – žrtvama fašizma na ulazu u mjesno groblje sv Roka
- uoči Spomendana oslobođenja Vele Luke od fašizma, 22. travnja (s natpisom kojim se izražava
pijetet prema žrtvama fašističkog terora),
2. Na grob don Petra Jokovića, (1784-1864) dobročinitelja i prvog župnika Vele Luke:
- na Dan Općine Vela Luka, 19. Ožujka (s progodnim natpisom),
3. Na grob prvog općinskog načelnika Tadije Tabaina-Šantića:(1853-1925)
- na Dan Općine Vela Luka, 19. Ožujka (s prigodnim natpisom).
4. Pred Centralnim spomen križem na mjesnom groblju sv. Roka:
- na Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, 23. kolovoza (s prigodnim
natpisom)
V. ISTICANJE ZASTAVA
Članak 6.
Tijekom cijele godine, u radne i neradne dane, ističe se zastava Republike Hrvatske, na zgradi
Općine Vela Luka i na jarbolu na brdu Vranac.
U dane blagdana i spomendana na jarbolima ispred zgrade Općine ističu se zastave Republike
Hrvatske, zastava Dubrovačko neretvanske županije i zastava Općine Vela Luka, a na jarbolu
ispred parka (Spomenik palim borcima) u centru mjesta zastava Republike Hrvatske.
Svečano dizanje zastave Republike Hrvatske, uz prigodni prasak (eksploziju), organizira se na
Novu godinu, 1. siječnja, na jarbolu na vrhu Pinskog rata u 12,00 sati (u podne).
Zastave će dan uoči blagdana postaviti i dan po blagdanu skinuti komunalni redar Općine.
Nabavu novih zastava iz ovog članka osigurava Općina Vela Luka.
Organizaciju isticanja zastave na Pinskom ratu, iz stavka 3. ovog članka, vršit će (kvalificirani)
djelatnici komunalnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o., kao i postavljanje zastave i zamjenu dotrajalih
zastava na brdu Vranac iz stavka 1. Ovog članka.
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Članak 7.
U vijećnici Općinskog vijeća tijekom cijele godine se ističe zastava Republike Hrvatske,
Dubrovačko-neretvanske županije i Općine
VI. SVEČANI OPHODI I BUDNICE
Članak 8.
U prigodi obilježavanja Državnih blagdana i Dana Općine Vela Luka, održavaju se svečani ophodi
Narodne glazbe Vela Luka rivom i centrom mjesta, kao i na mjesnom groblju sv. Roka u skladu s
programima proslave, odnosno obilježavanja blagdana ili spomen dana, i to:
1) uoči Dana Općine Vela Luka (19. ožujka), 18. ožujka u popodnevnim satima,
2) uoči Dana antifašističke borbe (22. lipnja), 21. lipnja u popodnevnim satima,
3) uoči Dana državnosti (25. lipnja), 24. lipnja u popodnevnim satima,
4) uoči Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (5. kolovoza), 04. kolovoza u popodnevnim
satima,
5) uoči Dana neovisnosti (8. Listopada), 7. listopada u popodnevnim satima,
6) uoči Nove godine u popodnevnim satima 31. prosinca i u podne na Novu godinu, 01.
siječnja, uz svečano dizanje hrvatske zastave na jarbol na Pinskom ratu, kao i u drugim
prigodama (svečana otvorenja, polaganje vijenaca i dr.) prema dogovoru Općinskog
načelnika i predsjednika Općinskog vijeća.
Ovim člankom nisu obuhvaćeni nastupi Narodne glazbe Vele Luke koji nisu u organizaciji Općine
Vela Luka.
VII. ČESTITKE GRAĐANIMA
Članak 9.
Povodom Božića i Nove godine, Sveta tri kralja, Dana Općine Vela Luka, Uskrsa, Praznika rada,
Dana antifašističke borbe, Dana državnosti, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana
neovisnosti, Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća upućuju zajedničku čestitku
građanima Općine Vela Luka putem lokalnih radio postaja, te na web stranicama Općine i po
potrebi u drugim medijima.
VIII. SUDJELOVANJE U PROCESIJAMA I MISAMA U DANE POJEDINIH BLAGDANA
Članak 10.
Predstavnici Općine Vela Luka, Općinski načelnik i Predsjednik Općinskog vijeća ili njihovi
zamjenici prisustvuju sv. misama i procesijama:
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- Na blagdan sv. Josipa - Dan Općine Vela Luka, 19. ožujka
- Na blagdan Velike gospe, 15. kolovoza
Predstavnici Općine Vela Luka, Općinski načelnik i Predsjednik Općinskog vijeća ili njihovi
zamjenici mogu prisustvovati sv. misama i procesijama:
- na sv. misama i/ili procesijama za katoličke blagdane, koji su i državni blagdani (Božić, Sveta tri
kralja – Bogojavljanje, Uskrs, Tijelovo, Svi sveti, Sveti Stjepan).
IX . SUDJELOVANJE U PROTOKOLU OBILJEŽAVANJA GODIŠNJICA OSNIVANJA UDRUGA
GRAĐANA I DRUGIH OBLIKA DJELOVANJA GRAĐANA
Članak 11.
Predstavnici Općine Vela Luka, u pravilu su to Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća, ili
njihovi zamjenici, sudjeluju u protokolu obilježavanja značajnih godišnjica pojedinih organizacija;
ustanova, trgovačkih društava, udruga građana, političkih stranaka i Crkve.
X. PROTOKOL PRIJAMA DOMAĆIH I STRANIH DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA
Članak 12.
Državne dužnosnike koji dolaze u radne posjete Općini Vela Luka, Općinski načelnik i predsjednik
Općinskog vijeća primaju u Općinskoj vijećnici ili uredu Načelnika Općine.
Sam doček se može organizirati i na nekom drugom mjestu ako tako odredi Općinski načelnik, u
dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća.
Radnom dijelu posjeta prisustvuju uz Općinskog načelnika i Predsjednika Općinskog vijeća i osobe
određene od strane Općinskog načelnika, ovisno od teme i sadržaja, odnosno svrhe posjete.
Tajnica Općinskog načelnika o posjetu sa protokolom boravka dužnosnika, po nalogu Općinskog
načelnika, obavještava:
- Dopisništvo HTV Dubrovnik
- Radio M i Val radio
- dopisnike dnevnih novina u Veloj Luci i na otoku.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Manifestacije, odnosno događaji koji nisu obuhvaćeni ovim protokolarnim pravilima, a održavaju se
u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Vela Luka, bit će protokolarno obilježeni na način kako
to odredi Općinski načelnik, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća.
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Članak 14.
U slučaju opravdane spriječenosti Općinskog načelnika, odnosno predsjednika Općinskog vijeća,
njihove protokolarne obveze utvrđene ovim Pravilnikom preuzimaju njihovi zamjenici ili druge
osobe koje oni odrede.
Članak 15.
Čistoću i uređenost vanjskih prostora, objekata i mjesta na kojima se izvode protokolarne
manifestacije i radnje, osiguravaju djelatnici komunalnog poduzeća.
Članak 16.
O rasporedu protokolarnih događanja u dane državnih blagdana, spomendana i neradnih dana iz
ovog Pravilnika, za Dan Općine Vela Luka – blagdan svetog Josipa, kao i za vrijeme manifestacija
koje se održavaju pod pokroviteljstvom Općine Vela Luka, javnost će biti pravovremeno
obaviještena putem lokalnih medija, oglasnih ploča, web stranica Općine Vela Luka
(www.velaluka.hr), kao i na druge načine.
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Vela
Luka.
KLASA: 021-05/11-03/186
URBROJ: 2138/05-02-12-02
Vela Luka, 06.09.2012.
Predsjednik
Zdravko Žuvela

Na temelju članka 30. Statuta (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 5/09), Općinsko vijeće Općine
Vela Luka, na svojoj 31. – tematskoj sjednici, održanoj 04.09.2012. godine, donijelo je slijedeće
Zaključke
1. Općinsko vijeće Općine Vela Luka se protivi ukidanju ili smanjivanju učestalosti trajektnih
linija između Vele Luke i Splita, kao i smanjivanju kapaciteta trajekata.
Traži se od Vlade RH da se dosegnuti i postojeći standard zadrži.
2. Zahtijeva se, da se u cilju bolje prometne povezanosti Vele Luke i otoka Korčule s
kopnom, nastavi sa realizacijom aktivnosti na izgradnji "Pomorskog i putničkog terminala
Vela Luka" u Veloj Luci.
3. Općinsko vijeće podržava aktivnosti na izradi prostorno planske dokumentacije koja će
omogućiti gospodarski (turistički) razvoj, kao i aktivnosti na planu proširenja i unaprijeđenja
komunalne infrastrukture.

7

br. 5/12

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA

07.09.12

4. Zadužuje se Općinski načelnik da zaključke iz točke 1. i 2. dostavi Vladi RH i nadležnom
Ministarstvu.
5. Zadužuje se Općinski načelnik za traženje pismenih izvještaja od "Elektrojuga" – Blato
i "Vodovoda"d.o.o. – Blato, u vezi s planovima na području Općine Vela Luka, te za
dostavu istih vijećnicima, radi rasprave na jednoj od sjednica Općinskog vijeća.
Izražava se protest i nezadovoljstvo zbog neodazivanja pozivu za tematsku sjednicu
Općinskog vijeća predstavnika "Vodovoda",d.o.o – Blato.
6. Naglašava se potreba intenziviranja kontakata Općinskog načelnika i gospodarstvenika
sukladno Zaključcima Općinskog vijeća s sjednice od 25.10.2010.godine.
KLASA: 021-05/12-03/222
URBROJ: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 05.09.2012.god.
Predsjednik
Zdravko Žuvela

Na temelju članka 27. i 28. Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata (Službeni Glasnik
Općine br. 10/2010) i članka 22. i 23. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010), Načelnik Općine Vela Luka, na
prijedlog Povjerenstva za stipendije, donosi slijedeću

ODLUKU O BROJU I VISINI STIPENDIJA
ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2012./2013.
Članak 1.
Općina Vela Luka će za školsku/akademsku godinu 2012./2013., osigurati u okviru općinskog
Proračuna sredstva za:
• 2 stipendije prema Odluci o stipendiranju darovitih učenika i studenata (Službeni Glasnik
Općine br. 10/2010) u iznosu od 1.000,00 kn;
• 4 stipendije prema Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010), od čega 1 učenička i 3
studentske stipendije, u iznosu od 650,00 kn.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom Glasniku Općine.
KLASA: 604-01/12-01/002
URBROJ: 2138/05-01-12-01
Vela Luka, 16.08.2012.g.

Načelnik:
Boris Žuvela dipl.oec.
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Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), a sukladno Proračunu Općine Vela Luka za 2012. godinu
(Službeni Glasnik Općine br. 10/2011) i u skladu sa prijedlogom pročelnika upravnih tijela Općine
Vela Luka, donosim:
Plan prijma u službu za 2012. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se da su u upravnim tijelima Općine Vela Luka, na dan 31.01.2012.g., popunjena sva
radna mjesta predviđena Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vela Luka (Službeni
Glasnik Općine br. 14/2010), kako slijedi:
a) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE POSLOVE

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

VIŠI REFERENT-TAJNICA NAČELNIKA

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

SPREMAČ

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

b) UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POLJOPRIVREDU I
GOSPODARSTVO
PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI, POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I
POLJOPRIVREDU

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

VIŠI STRUČNI SURADNIK-SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

c) UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

SAVJETNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

1 izvršitelj

Pola radnog vremena

popunjeno

VIŠI REFERENT ZA OBRAČUN I EVIDENCIJU OPĆINSKIH
PRIHODA

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

REFERENT-BLAGAJNIK

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

d) UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNALNE
DJELATNOSTI
PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE
PROSTOROM I KOMUNALNE DJELATNOSTI

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

REFERENT ZA GOSPODARENJE PROSTOROM

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

REFERENT-KOMUNALNI REDAR

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno

REFERENT-PROMETNI REDAR

1 izvršitelj

Puno radno vrijeme

popunjeno
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Članak 2.
U 2012. godini se planira prijem dvije VSS osobe na stručno osposobljavanje za rad (bez
zasnivanja radnog odnosa) u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i
gospodarstvo, i Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti
Članak 3.
U slučaju potrebe posla primiti će se na rad u službu, prometni redar na određeno vrijeme (do 6
mjeseci) u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Vela
Luka.
KLASA: 112-01/12-01/011
URBROJ: 2138/05-01-12-01
Vela luka, 05.04.2012.g.

Načelnik
Boris Žuvela, dipl.oec.

Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela Luka (“Službeni glasnik” Općine Vela Luka br. 5/2009.)
donosim:
Izmjene
Plana prijma u službu za 2012.g.
I
U Planu prijma za 2012.g., KLASA: 112-01/12-01/011, URBROJ: 2138/05-01-12-01, od
05.04.2012.g., članak 2. mijenja se i glasi:
"U 2012. godini se planira prijem dvije VSS/VŠS osobe na stručno osposobljavanje za rad (bez
zasnivanja radnog odnosa) u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i
gospodarstvo i Upravnom odjelu za proračun i financije."
II
Ove Izmjene će se objaviti u Službenom glasniku Općine Vela Luka.

KLASA: 112-01/12-01/011
URBROJ: 2138/05-01-12-02
Vela Luka, 30. kolovoz 2012.g.
Načelnik
Boris Žuvela, dipl.oec.
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„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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