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Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07, 38/09, 55/11
i 90/11.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Stračinčica («Službeni glasnik Općine Vela Luka»,
broj 1/08.) Općinsko vijeće općine Vela Luka na svojoj 27. sjednici održanoj 16.02.2012. godine donijelo je
ODLUKU
Članak 1.
Ne donosi se Urbanistički plan uređenja uvale STRAČINČICA.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Vela Luka“.
Klasa: 021-05/12-03/201
Urbroj: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 17.02.2012. godine

Predsjednik
Zdravko Žuvela

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10 i 74/11),
članka 33. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07 ) te članka 30. Statuta Općine Vela Luka
(„Službeni glasnik općine Vela Luka“ br. 05/09) Općinsko vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj 16.02.2012.
godine donijelo je
ODLUKU
o uređenju prometa na području općine Vela Luka
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje se:
• promet na javno prometnim površinama na području Općine Vela Luka,
• mjere za provedbu ove odluke,
• kaznene odredbe i
• nadzor nad provedbom odredbi ove odluke.
Sigurnost i nesmetano odvijanje prometa od posebnog je interesa za općinu Vela Luka. Ovom Odlukom, uz
prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove uređuje se promet na javno prometnim
površinama na području općine Vela Luka.
II. JAVNO PROMETNE POVRŠINE
Članak 2.
Javno prometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:
- nerazvrstane ceste, trgovi, nogostupi i parkirališta
–
biciklističke staze, pješački otoci, obale i pristaništa,
–
šetališta, stajališta, terminali za javni prijevoz i autotaxi stajališta,
–
druge prometne površine koje su u funkciji vozila i pješaka na području općine Vela Luka.
Članak 3.
Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svakom sudioniku pod jednakim uvjetima na način
propisan ovom odlukom i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama kao i propisima donesenim na temelju
tog Zakona.
Na javnim prometnim površinama ne smiju se poduzimati radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu
prometnu površinu ili ugroziti sigurnost, protočnost prometa vozila i kretanje pješaka, osim u slučajevima
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kada učesnik u prometu dobije posebno odobrenje nadležnog Upravnog odjela Općine Vela Luka.
Članak 4.
Odredbe ove odluke primjenjuju se na teritoriju općine Vela Luka.
Oznake koje označavaju početak naselja Vela Luka postavljene su na državnoj cesti D118 (Vela LukaKorčula) kod upravne zgrade KONSTRUKTOR-VRANAC d.o.o. i nerazvrstanoj cesti (od Uljare Zlokić
sjeverozapadno prema centru Vele Luke) kod kuće Cetinić.
III. UREĐENJE PROMETA
Članak 5.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10 i 74/11), uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za
unutarnje poslove, uređuju promet na svom području. Uređenje prometa je definirano ovom Odlukom, kao i
posebnim odlukama općinskog Načelnika (dalje u tekstu: Načelnik) kojima se uređuju pojedina pitanja iz
oblasti prometa.
Članak 6.
Najveća dozvoljena brzina kretanja vozila unutar granica naselja je 50 km/h, kako je propisano člankom 53.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10 i 74/11).
Propisuje se zona u kojoj je ograničena brzina na 30 km/h na dijelu Obale 2 i dijelu Obale 3 (dio
nerazvrstane ceste na rivi; od Velog mandraća do Veslačkog kluba Ošjak).
Članak 7.
U pravilu, ako ovom Odlukom ili posebnom odlukom Načelnika nije drukčije uređeno, promet vozila obavlja
se kolnikom u oba prometna smjera.
Članak 8.
Iznimno od odredbi prethodnog članka, u općini Vela Luka promet vozila na cesti s kolnikom za promet vozila
samo u jednom smjeru odvijati će se:
●
Od križanja ispred restorana Davorin do križanja ispred kuće Gugi (dijelom Ulice 1)
●
Od križanja ispred kuće Gugi do križanja kraj Konobe "Bepo" (dijelom Obale 1)
●
Od Brkanova križa do sjeveroistočnog ugla zgrade Centra za kulturu (Ulicom 28)
●
Oko mjesnog parka iz pravca Blata od trgovine Euroshop (istočnom stranom parka, uz policijsku
postaju) do Velog mandraća, odnosno od Velog mandraća (prema Splitskoj banci) do trgovine
Euroshop.
●
Na parkiralištu Vela riva od istoka prema zapadu
●
Ulicom 5, i to od križanja pokraj čestice zgrade *420/4 K.O. Vela Luka do Guvna i dalje Ulicom 30
do Križa od smrti (od sjeverozapada prema jugoistoku)
Članak 9.
Zabranjuje se promet teretnih vozila čija ukupna masa prelazi pet tona sljedećim prometnicama:
• ulicom 41 od križanja ispred spomenika do spoja sa državnom cestom kod ulaza u Velu Luku (uljara
Zlokić)
• cestom Vela Luka – Poplat od tvornice "Jadranka" do Poplata
• cestom od stambene zgrade Kležinski lazi do polja Zdračevo – Kruševo
• cestom od vodospreme u Bobanja lazi do Badnjene
• cestom od Vele Luke do Badnjene (od kuće Marov – Gornja Prapatna – Stiniva – Strmena –
Sprtiška)
• cestom za Prihonju (od Lozice do Prihonje)
• cestom za Kovnike (od križanjja na Bradatu do Zanavja)
• cestom za Gradinu i Tudorovicu (od lokalne ceste na Bradatu do naselja Gradina i uvale Tudorovica)
• cestom za Češvinovu i Žukovu (od lokane ceste od kuće Stipe Zlokić do Češvinove i Žukove);
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cestom za Tankaraca (od križanja iznad kampa "Mindel" do Tankaraca);
cestom za Stračinčicu (od križanja ispod kampa "Mindel" do uvale Stračinčica)
cestom za Tankaraca (od lokalne ceste – kuća Čafo do Tankaraca);
cestom koja spaja Ulicu 1 i Ulicu 69 (pokraj bazena u Kalima, odnosno uz sjevero-zapadno pročelje
konobe Davorin)

Od zabrane iz stavka 1. ovog članka izuzimaju se službena vozila MUP-a. vatrogasna vozila, vozila
Komunalca d.o.o., vozila HEP-a, HT-a i Vodovoda d.o.o. Blato.
Ostala teretna vozila mogu prometovati ako prethodno ishode od Općine posebnu dozvolu.
Članak 10.
Pretovar roba iz većih teretnih vozila kojima je člankom 9. ove Odluke zabranjen ulaz u određene dijelove
općine Vela Luka, u vozila na koja se ne odnosi zabrana prometovanja u smislu članka 9. ove Odluke može
se vršiti na parkiralištu kraj brodogradilišta Greben.
Članak 11.
Dostavna vozila, koja opskrbljuju trgovine, tržnice i ugostiteljske objekte, mogu se u periodu od 01.06. do
30.09. zadržavati isključivo na mjestima rezerviranim za dostavna vozila, a u periodu od 01.10. do 31.05.
mogu se zadržavati na javnim prometnim površinama iz članka 2. ove Odluke, u vremenu od 00:00 do 08:00
i vremenu od 13:00 do 16:00 sati, ako to nije zabranjeno prometnim znakom.
Članak 12.
Autobusna i autotaksi stajališta određuju se posebnom odlukom Načelnika.
Članak 13.
Radi sigurnog odvijanja prometa, zaštite pješaka, poglavito djece, očuvanja i zaštite kulturnih i prirodnih
dobara i radi omogućavanja djelovanja interventnih (javnih) službi Načelnik može posebnom odlukom, uz
prethodnu suglasnost Policije, određena područja ili određene dijelove javnih prometnih površina proglasiti
zonama posebnog prometnog režima kao:
• pješačka zona,
• zona smirenog prometa,
• zona ograničenog prometa,
• protupožarni put
Članak 14.
Teretna vozila, kao i teretna vozila na koje se odnosi zabrana iz članka 10. mogu se parkirati na parkiralištu
pokraj brodogradilišta Greben.
Članak 15.
Posebnom odlukom odredit će se organizacija parkiranja, parkirališta, parkirališna mjesta i cjenik karata za
parkiranje. U okviru predmetne Odluke a u skladu s propisima osigurat će se dovoljan broj parkirališnim
mjesta s pravom pristupačnosti (mjesta za parkiranje vozila invalida).
Članak 16.
Zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje:
• u oba smjera, čitavom Obalom 3 (od zapadnog ugla kuće Oreb do kraja Osnovne škole Vela Luka
• u oba smjera, Ulicom 1 i Ulicom 3, i to od spoja tih ulica prema Ulici 1 odnosno prema Ulici 3, u
duljini od po cca 50 m
• u oba smjera, u dijelu Ulice 59 i to od jugo-istočnog ugla trga (uz hotel Korkyra) do križanja Ulice 59
sa Ulicom 56
• od početka Obale 4 (od zapadnog ugla kuće Oreb), u smjeru od benzinske pumpe prema trajektnom
pristaništu, sve do spoja sa državnom cestom D118
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istočnom stranom ulice, uz sjeverozapadno pročelje Zadružnog doma, u duljini 15 m od križanja na
Obali 2
sjevernom stranom dijela Ulice 1 u Zubaća vali (nasuprot strane od mora) i to od zapadnog dijela
čestice zemlje 2400/44 do čest. zem. 2404/28, sve K.O. Vela Luka, odnosno u dužini od 500 m

Od zabrane iz stavka 1. ovog članka izuzimaju se službena vozila Komunalca d.o.o. Vela Luka, u
vrijeme obavljanja svoje djelatnosti, te ostala službena vozila (samo u slučaju hitnih intervencija) i
to: vozila Hitne pomoći i Doma zdravlja Vela Luka, vozila MUP-a. vatrogasna vozila, vozila HEP-a, HTa i Vodovoda d.o.o. Blato.
Određuju se ceste sa pravom prvenstva prolaza:
• cesta od trajektnog pristaništa (spoj na D118), Obalom 4, Obalom 3, Obalom 2, Ulicom 1, Ulicom 2
sve do spoja sa budućom županijskom cestom Ž6221
• cesta od uljare Zlokić (Ulica 41) do Velog mandraća (gdje na ovoj cesti prestaje pravo prvenstva
prolaza), zatim dijelom oko mjesnog parka od Velog mandraća do trgovine Euroshop
Zabranjuje se prometovanje teretnim vozilima i autobusima (osim u slučaju dobivanja posebne dozvole od
Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti):
• cesta od uljare Zlokić (Ulica 41) do Velog mandraća, odnosno oko mjesnog parka do trgovine
Euroshop
• Ulicom 43
• Ulicom 63
• Ulicom 47 (samo u dijelu od križanja sa državnom cestom D118 do križanja sa Ulicom 41)
Članak 17.
Načelnik može, uz prethodnu suglasnost policije, posebnom odlukom zabraniti ili dozvoliti zaustavljanje i
parkiranje i na drugim javno prometnim površinama u slučaju prijeke potrebe i provođenja radnji neophodnih
za realizaciju javnih potreba.
Članak 18.
Zabranjeno je ostavljanje svih neispravnih, dotrajalih, oštećenih napuštenih i neregistriranih vozila, prikolica
i/ili radnih strojeva na javnim prometnim površinama.
Pod neispravnim, dotrajalim, oštećenim ili napuštenim vozilom iz stavka 1. ovog članka smatra se vozilo
neispravno zbog oštećenja u prometnoj nesreći ili kojem nedostaje motor ili jedan ili više kotača, ili prednja,
ili stražnja ili bočna stakla, ili dio karoserije i slično.
Članak 19.
Poslove premještanja , blokiranja i uklanjanja nepropisno parkiranih i ostavljenih vozila, prikolica ili radnih
strojeva povjerit će se fizičkoj ili pravnoj osobi koja raspolaže uređajima i sredstvima za obavljanje ove
djelatnosti.
Odluku o povjeravanju poslova iz stavka 1. ovog članka donosi Načelnik.
Članak 20.
Za premještanje, uklanjanje i čuvanje, blokiranje i deblokiranje vozila, prikolica ili radnih strojeva, vlasnik ili
korisnik premještenog ili blokiranog vozila, prikolice ili radnog stroja dužan je platiti naknadu.
Iznos i način naplate naknade iz prethodnog stavka određuje Načelnik posebnom odlukom.
Članak 21.
Uklonjeno vozilo, prikolica ili radni stroj koji je premješten na čuvani prostor , može se radi naplate troškova
uklanjanja, premještanja i čuvanja prodati temeljem javnog prikupljanja ponuda nakon isteka roka od 30
dana od dana upućenog poziva ili objave oglasa za preuzimanje vozila, prikolice ili radnog stroja uz plaćanje
svih troškova.
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Poziv ili oglas za preuzimanje vozila, prikolice ili radnog stroja i plaćanja svih troškova upućuje se u roku od
osam dana od dana uklanjanja, odnosno premještanja predmetnog vozila, prikolice ili radnog stroja.
Članak 22.
Na nogostupima ispred javnih ustanova za predškolsku djecu, škola, športskih objekata i igrališta, te drugih
javnih objekata ispred kojih se redovito skuplja veći broj ljudi, kao i na drugim mjestima gdje to sigurnost
pješaka nalaže, mogu se postaviti zaštitne ograde za pješake.
Ograde iz stavka 1. ovog članka postavljaju se i održavaju tako da se spriječi mogućnost izravnog dolaska
pješaka na kolnik i ne smiju se postavljati u slobodnom profilu ceste.
Članak 23.
Načelnik može posebnom odlukom odrediti ulice u kojima će se brzina kretanja vozila ograničiti
postavljanjem umjetnih izbočina i uzdignutih ploha na cesti.
Umjetne izbočine i uzdignute plohe mogu se postavljati na temelju prometnog projekta i analize
opravdanosti, sukladno odredbama članka 100. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na
cestama ("Narodne Novine" br. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11).
Članak 24.
Na određenim javnim površinama, i to u određenim ulicama koje nemaju značaj državne, županijske ili
lokalne ceste, posebnom odlukom Načelnika mogu se postavljati određene zapreke, koje su u pravilu
pokretne tj. koje se po potrebi lako dižu ili stavljaju.
Članak 25.
Ukoliko je potrebno uređivati određeni segment prometa na državnoj, županijskoj ili lokalnoj cesti sukladno
posebnim propisima, onda je prethodno potrebno ishoditi odobrenje nadležnog tijela koje upravlja
navedenim cestama.
VI. UREĐENJE PROMETNICA
Članak 26.
Za uređenje prometnih i ostalih javnih površina vezanih za obavljanje prometa u skladu s ovom odlukom, kao
i za radove na uređenju i održavanju provodi tijelo kojem je pojedina prometnica povjerena na upravljanje, a
za nerazvrstane ceste Općina mora poslove održavanja povjeriti posebnom odlukom ili ugovorom fizičkoj ili
pravnoj osobi.
Članak 27.
Uređenje prometnih površina podrazumijeva postavljane i održavanje okomite i vodoravne signalizacije,
označavanje ulica i trgova, uređivanje i održavanje površine kolnika i pločnika, održavanje čeličnih odbojnika,
postavljanje i održavanje zaštitnih ograda te postavljanje javne rasvjete.
Članak 28.
Očevidnik postavljenih prometnih znakova i uređaja za upravljanje prometom (katastar prometnih znakova i
uređaja za upravljanje prometom) vodi KOMUNALAC d.o.o. u suradnji sa Upravnim odjelom za
gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti (Prometni redar), a održavanje (zamjena oštećenih)
prometnih znakova obavlja KOMUNALAC d.o.o.
•

NADZOR

Članak 29.
Nadzor nad provedbom ove odluke provode:
ovlaštene osobe temeljem zakona (tijela kojima su javne ceste dane na upravljanje),
prometni redari u skladu sa svojim ovlaštenjima i
komunalni redar za poslove iz članka 19. ove odluke.
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Članak 30.
Prometni redar i komunalni redar pri obavljanju nadzora iz svojih nadležnosti u smislu odredbe 29. ove
Odluke, ovlašteni su naplaćivati propisanu globu na mjestu počinjenja prekršaja, odnosno izdavati obvezne
prekršajne naloge te odrediti i plaćanje naknade štete te pokretati prekršajne postupke.
Utvrđuju se troškovi prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 100,00 (sto) kuna.
Članak 31.
Na sadržaj prekršajnog naloga odnosno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i na postupak
naplate globe, štete ili troškova na mjestu počinjenja prekršaja odnosno tijekom obavljanja nadzora,
odgovarajuće se primjenjuju odredbe Prekršajnog zakona (NN 107/07).
•

KAZNENE ODREDBE

Članak 32.
Kaznom od 750,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba, odnosno obrt:
• ako na javnoj prometnoj površini poduzima radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti ili
ugroziti sigurnost i protočnost vozila, odnosno pješaka (članak 3. stavak 2.);
• ako ostavi neispravan, dotrajali, oštećeni, napušteni ili neregistrirani automobil, prikolicu ili
radni stroj na javnoj prometnoj površini (članak 18);
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi, vlasnik obrta, kao i
druge fizičke osobe, kaznom od 300,00 kuna.
•

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti za provedbu ove Odluke.
Članak 34.
Prometna signalizacija postavljena do dana stupanja na snagu ove Odluke važi do postavljanja nove
prometne signalizacije sukladno ovoj Odluci. Do 28.02.2013.g. će se uskladiti nova i postojeća prometna
signalizacija u skladu sa odredbama ove Odluke.
Članak 35.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području općine Vela Luka
("Službeni glasnik Općine Vela Luka", br. 2/06). Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenom glasniku Općine Vela Luka".
Klasa: 021-05/12-03/202
Urbroj: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 17.02.2012. godine

Predsjednik
Zdravko Žuvela
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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. 1/94 i 3/03) i članka 7. i 8. Statuta
Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka, br.5/09), na svojoj 27. sjednici, održanoj 16.02.2012.
godine, na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja, donosi slijedeću
ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
OPĆINE VELA LUKA U 2012. GODINI
I
Javno priznanje za životno djelo dodjeljuje se umirovljenoj nastavnici Tonki Zec za njen doprinos razvoju
dramskog amaterizma, kao i njenom ukupnom doprinosu društvenom životu Vele Luke.
II
Javna priznanja za izvanredna postignuća u 2011. godini dodjeljuju se:
1. LIGI PROTIV RAKA Korčula-Pelješac-Mljet-Lastovo Ogranak Vela Luka – za uspješnu humanitarnu
akciju prikupljanja sredstava za kupnju mamografa za potrebe Doma zdravlja "Dr. Ante Franulović" u Veloj
Luci.
2. Udruzi mladeži Vela Luka – za organizaciju Malonogometnog turnira Vela Luka 2011.g., sportskog
događaja koji je imao i humanitarni karakter.
III
Javno priznanje za dugogodišnje uspješno javno djelovanje dodjeljuje se dramskim amaterima Vele Luke
povodom 100 godišnjice djelovanja za izuzetna dostignuća na području kulturno-umjetničkog amaterizma i
obogaćivanja hrvatske kulture. Priznanje će u ime dramskih amatera preuzeti udruga “Velolučki pučki
teatar” – kao sljednik bivših kulturno umjetničkih društava i drugih organizacijskih oblika koji su njegovali
dramski amaterizam."
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 će se javno objaviti u "Službenom glasniku" Općine Vela Luka.
Klasa: 021-05/12-03/203
Urbroj: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 17.02.2012. godine

Predsjednik
Zdravko Žuvela

Općinsko vijeće Općine Vela Luka temeljem članka 14. Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih
sportaša Vele Luke (Službeni Glasnik Općine, br. 10/08) i članka 7. i 8. Statuta Općine Vela Luka (Službeni
glasnik Općine Vela Luka, br.5/09), na svojoj 27. sjednici, održanoj 16.02.2012. godine, na prijedlog Odbora
za šport, kulturu i tehničku kulturu, donosi slijedeću
ODLUKU
o izboru i proglašenju najuspješnijih športaša Vele Luke u 2011. godini
I
Najuspješniji športaši Vele Luke u 2011. godini su:
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1. Marina Valentić, veslačica, mlađa juniorka, VK Ošjak – najuspješnija sportašica Vele Luke za
2011. godinu

• Goran Valentić, veslač, junior, VK Ošjak – najuspješniji sportaš Vele Luke za 2011. godinu
VK Ošjak - ekipa mlađih kadetkinja - najuspješnija ženska športska ekipa u 2011. godini
•

ŠŠK Val Osnovne škole Vela Luka – ženska cross ekipa – najuspješnija ženska športska ekipa
u 2011. godini
II

Najuspješnijim sportašima Vele Luke – pojedincima i ekipama uručuje se povelja Općinskog vijeća s
odgovarajućim natpisom, na posebnoj svečanosti, u sklopu obilježavanja Dana Općine.
III
Ova Odluka će se objaviti u Službenom Glasniku Općine.
Klasa: 021-05/12-03/204
Urbroj: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 17.02.2012. godine

Predsjednik
Zdravko Žuvela

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10), i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br.5/09), a na prijedlog
Načelnika Općine Vela Luka, Općinsko vijeće Općine Vela Luka na 27. sjednici održanoj dana 16.02.2012.
godine, donosi
ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE VELA LUKA U 2011. GODINI
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 utvrđenih Ustavom i
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) 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, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove
zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
II STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sustav zaštite i spašavanja na području Općine Vela Luka organizira se i provodi sukladno
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- Zakonu o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04, 79/07 i 38/09 i 127/10)
- Zakonu o vatrogastvu (Narodne novine broj 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10)
- Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10). Njegovim stupanjem na snagu stavljen je van
snage prijašnji Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09), međutim su
provedbeni propisi doneseni na temelju tog prijašnjeg Zakona ostali na snazi, do donošenja provedbenih
propisa na temelju novog Zakona.
- Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, osim odredbi članka 14, 21, 22. i 23. (Narodne novine broj
73/97)
- Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 152/08 i 21/10)
i podzakonskim propisima donesenima temeljem navedenih zakona.
Temeljem tih zakona i podzakonskih propisa Općina Vela Luka je u 2011.godini izradila, donijela i provodila
slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja
1. Odluka o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Vela Luka (Općinsko vijeće, Službeni
glasnik Općine Vela Luka broj 2/11)
2. Odluka o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Vela Luka (Općinsko vijeće, Službeni
glasnik Općine Vela Luka broj 10/11)
3. Odluka o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Vela Luka
(Općinsko vijeće, Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 2/11). Ovom Odlukom o izmjeni određuje se da će
administrativno-tehničke poslove za Stožer obavljati Upravni odjel za opće i imovinsko pravne poslove.
4. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća na području Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 2/11)
5. Odluka o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene Općine Vela Luka (Općinski načelnik,
11.06.2011.)
6. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Vela Luka (Općinsko vijeće, Službeni glasnik Općine Vela
Luka broj 5/11)
7. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista (ažurirani Plan, Općinski načelnik, 15.04.2011.)
8. Plan motriteljsko-dojavne službe na području Općine Vela Luka za ljetnu sezonu 2011.godine (Općinski
načelnik, 06.04.2011.godine, na temelju točke I.4. „Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011.godini – Narodne novine broj 29/11), a na prijedlog i uz
suglasnost Upravnog odbora Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vela Luka.
9. Plan rada stožera zaštite i spašavanja Općine Vela Luka u 2011.godini (Stožer zaštite i spašavanja
Općine Vela Luka, 05.05.2011.godine, prema točki I.3.- podtočki a) Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010.godini – Narodne novine 29/11)
10. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u Općini Vela Luka (Stožer zaštite i
spašavanja Općine Vela Luka, 05.05.2011.godine, prema točki I.3. "Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za republiku Hrvatsku u 2011.godini - Narodne novine 29/11).
11. Ugovor o načinima i uvjetima korištenja građevinske mehanizacije u poslovima zaštite i spašavanja na
području Općine Vela Luka za 2011/2012 godinu (između Općine Vela Luka i obrta "Šigi", vlasnika
građevinske mehanizacije, travanj 2011.)
12. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Vela Luka (Općinsko vijeće, Službeni
glasnik Općine Vela Luka broj 7/10)
Slijedeće su akti izrađeni, odnosno doneseni ranije (prije 2011.godine), a dio su stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Vela Luka:
1. Odluku 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 (Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 7/08)
2. Kartografski prikaz mreže hidranata na području Općine Vela Luka (za potrebe Općine Vela Luka izradio
"Vodovod" d.o.o. Blato)
3. Procjena ugroženosti od požara Općine Vela Luka (ažurirana u svibnju 2010.)
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4. Plan zaštite od požara (ažuriran u svibnju 2010.)
5. Plan preventivno uzgojnih mjera za šume razvrstane u I i II stupanja ugroženosti od požara koje su u
vlasništvu fizičkih osoba za 2009-2010. godinu (Općinski načelnik, 15.06.2009.godine, na temelju odredaba
Glave III Pravilnika o zaštiti šuma od požara – Narodne novine broj 26/03)
6. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Vela Luka (Općinski načelnik, 17.11.2009., na temelju
članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja – Narodne
novine broj 40/08 i 44/8.)
7. Odluka o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (Općinsko vijeće,
Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 7/09)
8. Unutarnji nadzor stanja prohodnosti/provoznosti protupožarnih prosjeka i prosjeka s elementima šumske
ceste – Obrazac 5 (zapovjednik DVD-a Vela Luka, na temelju podglavlja III Pravilnika o zaštiti šuma od
požara -Narodne novine 26/03 – članak 18. stavak 6, 7 i 8, u lipnju 2009. pregledano 17 trasa dužine 24 km,
a 2011. pregledani putovi na potezu brodogradilište-Zvirinski dolac-raskrižje Tub-cesta za Hum u dužini od
7,75 km).
III STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
1. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1.1.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Donošenjem Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine
broj 40/08 i 44/08), određeno 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.
Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje 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.
Stožer je u 2011.godini održao jednu sjednicu, 05. svibnja, na kojoj su doneseni odgovarajući akti u
svrhu zaštite od požara u 2011.godini.
1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji
operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te
za provođenje mjera civilne zaštite.
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine određen je na temelju važeće Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i velikih nesreća na području Općine Vela Luka.
Na temelju Procjene ugroženosti i članka 29. stavka 1. alineje 5. Zakona o zaštiti i spašavanja, Općinski
načelnik je dana 11.06.2011. donio Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Vela
Luka. Postrojba se sastoji od jednog tima, koji se sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika,
bolničara (sve prema članku 3. stavku 1. alineji 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanja - Narodne novine broj 111/07), te još 19 pripadnika raspoređenih u
dvije skupine, svaka s svojim zapovjednikom. Prvu skupinu čine 3 ekipe, svaka po 3 člana od kojih je jedan
vođa ekipe. Drugu skupinu čine 2 ekipe, svaka s 4 člana, od kojih je jedan vođa ekipe. Stupanjem na snagu
te Odluke, prestaje važiti ranija Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Vela Luka (Službeni
glasnik Općine Vela Luka 1/09).
Popunjavanje postrojbe je u tijeku.
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2. SKLONIŠTA
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 broj 2/07 i 8/11), u poglavlju 9.2.1. „Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti“ propisalo uvjete za planiranje i oblikovanje skloništa, pri čemu je broj skloništa potrebno
planirati u skladu s člankom 43. Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uređivanju prostora (Narodne novine broj 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, međutim na području Općine Vela Luka nema skloništa koja su izgrađena
u skladu s propisima iz prethodnog članka.
3.VATROGASTVO
DVD Vela Luka u svom sastavu ima 2 profesionalca (zapovjednik i zamjenik zapovjednika), 30 stalnih
operativnih članova, a u ljetnoj sezoni 2011.godine (6-10 mjesec) i 16 plaćenih sezonaca. Profesionalci su u
operativnoj pripravnosti cijele godine, sva 24 sata.
U ljetnoj sezoni se vrši dežurstvo sukladno Planu motriteljsko dojavne službe, kojega za svaku godinu
donosi Općinski Načelnik.
DVD je opremljen prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (narodne
novine broj 43/95), a raspolaže s slijedećim vozilima:
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 lit vode)
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom.
Općinsko vijeće je godišnjim proračunom za 2011. godinu osiguralo sredstva za potrebe djelovanja DVD-a i
provedbu Plana motriteljsko-dojavne službe za 2011.godinu.
U 2011.godini DVD je imao 20 intervencija, od čega 15 protupožarnih.
Člankom 13. Zakona o zaštiti od požara određeno je da jedinice lokalne samouprave
−
donose "godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara, za čiju provedbu će osigurati
financijska sredstva", a na temelju "godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije
na čijem se prostoru nalaze"
−
najmanje jednom u 5 godina usklađuju procjenu ugroženosti od požara, a najmanje jednom godišnje
usklađuju plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima. Za usklađenje (reviziju) ovih dokumenata
osigurana su u Proračunu Općine Vela Luka za 2012.godinu novčana sredstva.
−
Predstavnička tijela najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na
svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje
područje (stavak 8.).
Godišnji provedbeni plana unapređenja zaštite od požara Županije dostavljen je općinama krajem siječnja
2011.godine. Općinsko vijeće će temeljem spomenutog članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara u
posebnoj točki dnevnog reda dodatno analizirati stanje zaštite od požara na području Općine Vela Luka.
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4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
U 2011. godini Općina Vela Luka je u svom proračunu osigurala dio sredstva koji su potrebni za rad udruga
građana 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“
- Planinarsko društvo "Mareta"
Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine broj 79/06) određen 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 određeno je da služba i
jedinica lokalne samouprave utvrđuju zajednički interes za djelovanje stanice, te određuju način i uvjete za
njezino financiranje. Zajednički interes utvrđen je sklapanjem Sporazuma o zajedničkom interesu za
djelovanje HGSS Stanice Orebić na prostoru Općine Vela Luka (poglavito na nepristupačnim prostorima
izvan naselja i javnih prometnica) iz 2009.godine, a Općinsko vijeće u svojim godišnjim proračunima
odobrava novčana sredstva za djelovanja HGSS Stanice Orebić. HGSS je u proljeće 2011. godine održao u
Veloj Luci skup predavanja u svrhu organiziranja, odnosno osposobljavanja eventualnih članova planirane
„Obavještajne točke HGSS za otok Korčulu“.
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 svoga posla (zdravstvo i drugo) 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.
Posebno treba naglasiti ulogu u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Vela Luka slijedećih službi
i pravnih osoba:
•
Dom zdravlja, s privatnim liječnicima koji mu gravitiraju
• Specijalna bolnica „Kalos“
• Zavod za socijalnu skrb u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – Centar za socijanu skrb Korčula
• Hrvatska vojska
• Lučka kapetanija – Ispostava Vela Luka
• Zavod za javno zdravstvo,
• Hrvatske šume, Blato
• Policijska uprava
• Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), Orebić
• Veterinarske stanice „Korčula“, Vela Luka
• „Vodovod“ d.o.o. Blato
• Poduzeće „Komunalac“ d.o.o.
• DVD Vela Luka
• Hrvatske ceste
• Poljoprivredna savjetodavna služba
• Županijska uprava za ceste
• HEP Elektrojug, Blato
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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 da se zaključak:
1. Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se zadovoljavajućim.
2. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Vela Luka za
2011. godinu potrebno je utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska
sredstva sa ciljem njegovog što kvalitetnijeg razvoja.
KLASA: 021-05/12-03/205
URBROJ: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 17.02.2012.godine

Predsjednik
Zdravko Žuvela

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10), i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br.5/09), Općinsko
vijeće Općine Vela Luka na 27. sjednici održanoj dana 16.02.2012. godine, donosi
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Vela Luka u 2012.godini
1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine (definiranje snaga i
materijalno tehničkih sredstava kojima Općina raspolaže u slučaju pojave ugroze i
uspostava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno jasne koordinacije djelovanja sustava)
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. U cilju učinkovitog i
racionalnog izvršavanja tih zadaća, Općina Vela Luka treba:
• definirati resurse,
• izvršitelje
• te provesti usklađivanje djelovanja svih snaga
Resursi, izvršitelji i akti kojima je planirano usklađenje djelovanja izvršitelja pobrojani su u dokumentu
"Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vela Luka u 2011.godini", Planu zaštite i
spašavanja, Planu civilne zaštite, Planu zaštite od požara, Planu uključivanja svih sudionika zaštite od
požara, te Planu zbrinjavanja turista. Nadalje:
2. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja (povećanje i
unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u katastrofama i velikim
nesrećama)
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“.
Sredstva koja se u Proračunu Općine Vela Luka u 2012.godini osiguravaju za opremanje, odnosno
unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u katastrofama i velikim nesrećama

14

br. 1/12

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA

22.02.12

odnose se na
• izradu revizije Procjene i Plana zaštite od požara
• djelovanje DVD-a Vela Luka
• opremanje postrojbe Civilne zašite Opće namjene
• djelovanje udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje
• provedbu Plana motriteljsko dojavne službe
• zakonima nabrojenima u podnaslovu "II Stanje sustava zaštite i spašavanja" Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Vela Luka, propisana je obveza sudjelovanja fizičkih osoba
(građana) u postupcima zaštite i spašavanja, a da bi djelovanje građana u takvim situacijama bilo
usklađeno, građani su raspoređeni u 20 interventnih grupa. Potrebno je ažurirati sastav tih grupa,
kao i ažurirati popis članova kurirske službe (i obučiti ih).
a namjenjuju se korisnicima na prijedlog Općinskog načelnika.
U 2012.godini je potrebno:
• završiti popunu postrojbe civilne zaštite
• izvršiti materijalnu popunu te postrojbe, u granicama predviđenim proračunom Oćine
za 2012.godinu
• ažurirati Plan zbrinjavanja turista
3. Izvršavanje zadaća Općine u mjerama zaštite od požara (i stalno unapređenje protupožarne
zaštite)

•

•

•
•
•

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
donosi Vlada Republike Hrvatske svaku godinu. Potrebno je da Stožer zaštite i spašavanja Općine
Vela Luka izvrši razradu prema zadaćama koje će za 2012.godinu donijeti Vlada Republike
Hrvatske.
Posvetiti će se ustrojavanju motriteljsko dojavne službe iz članka 4. Pravilnika o zaštiti šuma od
požara (Narodne novine broj 26/03) posebna pažnja. Iako je obveza Općine Vela Luka, sukladno
citiranom članku, ustrojavanje ove službe za područja pod šumama koje su u vlasništvu fizičkih
osoba, dio teritorija Općine čine šume i šumsko zemljište kojima gospodare i njima upravljaju
pravne osobe temeljem posebnih propisa, pa treba nastaviti s praksom određivanja DVD-a Vela
Luka izvršiteljem poslova motriteljsko-dojavne službe za čitav teritorij Općine Vela Luka, a Plan
motriteljsko-dojavne službe treba donositi po predhodnom mišljenju Upravnog odbora DVD-a Vela
Luka. Plan motriteljsko-dojavne službe potrebno je po donošenju ugraditi u Plan provođenja
posebnih mjera i zadataka za zaštitu od požara za ljetnu sezonu, kojega za svaku godini donosi
Upravni odbor DVD-a a za kojega DVD Vela Luka treba osigurati suglasnost Stožera za zaštitu i
spašavanje Općine Vela Luka.
U 2012.godini Općinski načelnik će donijeti odluku o odabiru ovlaštenog servisera prijenosnih
aparata za gašenje požara, kojom će osigurati redoviti pregled aparata u zgradama koje su
vlasništvo Općine Vela Luka (odredba članka 41. Zakona o zaštiti od požara).
Održavanje ispravnosti stabilnih instalacija za gašenje požara u zgradama kojima je upravitelj, obveza je
"Komunalca" d.o.o.. (odredba članka 38. zakona o zaštiti od požara)
Na jednoj od sjednica u 2012.godini Općinsko vijeće će razmatrati izvješće Stožera za zaštitu i spašavanje
Općine Vela Luka o stanju zaštite od požara na svom području i donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara.

4. Izrada i usvajanje revizije Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara (utvrđivanje
organizacije, aktiviranja i djelovanja sustava zaštite o požara, zadaća i nadležnosti, ljudskih snaga i
potrebnih materijalno-tehničkih sredstava te mjera i postupaka za provedbu zaštite i spašavanja).
Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara, jedinice lokalne samouprave donose plan zaštite od
požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju
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nadležne policijske uprave. S obzirom da je protekao petogodišnji rok iz članka 13. stavka 7. Zakona o zaštiti od
požara, u 2012.godini će se uskladiti (izvršiti će se revizija) postojeće Procjene ugroženosti s novonastalim
uvjetima, te na temelju nje i revizija Plana zaštite od požara (odredba stavka 1. istog članka).
5. Sustav uzbunjivanja građana
Državna uprava za zaštitu i spašavanje obavlja poslove obavještavanja i uzbunjivanja stanovništva i koordinira
jedinstveni sustav uzbunjivanja.
U 2012.godini je potrebno izvršiti pregled opremljenosti novim znakovima za uzbunjivanje u objektima u vlasništvu
Općine Vela Luka.
6. Izobrazba stanovništva na području zaštite i spašavanja (podizanje razine svijesti građana)
Zbog umanjenja posljedica nepravilnog reagiranja (panika i drugo) na nesreće, potrebno je stalno informirati
stanovništvo o djelovanju sustava zaštite i spašavanja.
KLASA: 021-05/12-03/206
URBROJ: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 17.02.2012.godine

Predsjednik
Zdravko Žuvela

Na temelju članka 95.stavak 4. zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("N.N" br. 86/08), članka 35. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("N.N."
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik
općine Vela Luka" br. 05/09), Općinsko vijeće općine Vela Luka na 27. sjednici održanoj 16.02.2012. 2012.
godine donijelo je slijedeću
ODLUKU
o izmjenama Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika
u upravnim tijelima Općine Vela Luka
Članak 1.
Stavak 1. Članak 11. Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Vela
Luka mijenja se i glasi:
"Rad službenika i namještenika ocjenjuje se utvrđenim kriterijima iz članaka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ovog
Pravilnika, zaokruživanjem brojčane oznake za svaki pojedini utvrđeni kriterij:
- na obrascu O-I za službenika i
- na obrascu O-II za namještenike.
Odluku o izgledu obrazaca iz prethodnog stavka donosi Načelnik."
Stavak 2. Članka 11. Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Vela
Luka ostaje nepromijenjen.
Članak 2.
Članak 17. Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Vela Luka mijenja
se i glasi:
"O ocjenama službenika i namještenika pročelnik upravnog odjela dužan je sastaviti skupno izvješće na
obrascu O-III te isti dostaviti Načelniku.
Odluku o izgledu obrasca iz prethodnog stavka donosi Načelnik.
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Članak 3.
Stavak 2. članka 18. Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Vela
Luka mijenja se i glasi:
"Djelatnik ocijenjen ocjenom odličan, kao nagradu za uspješnost u radu, stječe pravo na korištenje plaćenog
dopusta od 3 dana.
Djelatnik ocijenjen ocjenom vrlodobar, kao nagradu za uspješnost u radu, stječe pravo na korištenje
plaćenog dopusta od 2 dana.
Djelatnik ocijenjen ocjenom dobar, kao nagradu za uspješnost u radu, stječe pravo na korištenje plaćenog
dopusta od 1 dan."
Članak 4.
Ove izmjene stupaju na snagu osmoga dana od objave u "Službenom glasniku općine Vela Luka".
KLASA: 021-05/12-03/207
URBROJ: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 17.02.2012. godine

Predsjednik
Zdravko Žuvela

Na temelju članka 29. stavka 1. alineje 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07
i 38/09 i 127/10), članka 3. stavka 1. alineje 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne
zaštite i postrojbi za uzbunjivanja („Narodne novine“ broj 111/07) te članka 40. Statuta Općine Vela Luka
(Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 5/09), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih
i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velike nesreće za Općinu Vela Luka, KLASA:021-05/11-03/141
URBROJ: 2138/05-02-11/01 od 28.02.2011.godine, Načelnik Općine Vela Luka donosi
ODLUKU
O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE
OPĆINE VELA LUKA
Članak 1.
Osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Vela Luka kao potpora pri provođenju mjera zaštite
i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave
zaštitom i spašavanjem, te za provođenje mjera civilne zaštite.
Članak 2.
Ustroj postrojbe određen je potrebama koje proizlaze iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velike nesreće Općine Vela Luka.
Članak 3.
Postrojba civilne zaštite opće namjene sastoji se od
• jednog tima, koji se sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika, bolničara te još 19 pripadnika
raspoređenih u dvije skupine, svaka s svojim zapovjednikom.
• Prvu skupinu čine 3 ekipe, svaka s 3 člana od kojih je jedan vođa ekipe.
• Drugu skupinu čine 2 ekipe, svaka s 4 člana, od kojih je jedan vođa ekipe.
Članak 4.
Zapovjednika, zamjenika zapovjednika, zapovjednike skupina te pripadnost pojedinoj skupini, odnosno ekipi
određivat će Općinski načelnik posebnim rješenjima.
Članak 5.
Ustroj tima promijenit će se sukladno promjenama u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velike nesreće za Općinu Vela Luka.
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Materijalna popuna planirat će se, osiguravati i izvršavati sukladno mogućnostima, planovima razvoja te
smjernicama i zadaćama zaštite i spašavanja.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Vela
Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" broj 1/09)
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Vela Luka“.
KLASA: 810-01/11-01/008
URBROJ: 2138/05-01-11-01
Vela Luka, 11.06.2011.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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