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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 40. Statuta Općine Vela Luka
(“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br.
5/09), Načelnik Općine Vela Luka je donio

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Vela Luka za 2011.
godinu

I. UVODNE NAPOMENE
Ovim planom ureñuje se:

-

-

1
4
4
4

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 Općine Vela Luka
provoditi putem Jedinstvenog upravnog odjela
(komunalnog redara), koordinirano i uz pomoć
policije, lučke kapetanije, lučkih redara,
državnog inspektorata i ostalih nadležnih tijela.

br. 1/11

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA

22.2.2011.

koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu:
Vijeće) dužno odrediti mikrolokaciju na morskoj
obali:
a. Iznajmljivanje sredstava,
b. Ugostiteljstvo i trgovina,
c. Komercijalno-rekreacijski sadržaji.

2.
U 2011. godini Općina Vela Luka će
poduzeti mjere na zaštiti i održavanju
pomorskog dobra i to:
a. hortikulturno ureñenje,
b. ureñenje i održavanje šetnica,
c. održavanje čistoće uvala i otoka,
d. postava znakova i signalizacije,
e. postava urbane opreme.

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.

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:
a. iz naknada za koncesije na pomorskom
dobru na području Općine Vela Luka koje
pripadaju Općini Vela Luka,
b. sredstva za naknadu za koncesijska
odobrenja na području Općine Vela Luka,
c. sredstva iz Proračuna Općine Vela Luka,
d. sredstva Turističke zajednice Općine Vela
Luka,
e. sredstva
Komunalnog
poduzeća
“Komunalac” d.o.o. Vela Luka.

3.
Djelatnost ugostiteljstva i trgovine u
smislu točke IV. 1.b. ovog plana mogu se
obavljati sredstvima kako slijedi:
2
- montažni objekt do 12 m ,
- pripadajuća terasa objekta,
- štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl.),
- ambulantna prodaja (škrinja, aparati za
sladoled i sl.),

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

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.

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 2011. godinu u dijelu
ukupnog održavanja javne rasvjete na
području Općine.

V. MIKROLOKACIJE
1.
Djelatnosti iznajmljivanja sredstava iz
točke IV. ovog Plana mogu se obavljati na
lokacijama kako slijedi:
- od kupališta "Vranac" do istočnog ruba
brodogradilišta
"Montmontaža-Greben"
d.o.o.,
- od
zapadnog
ruba
brodogradilišta
"Montmontaža-Greben"
d.o.o.
do
(i
uključujući) uvale Poplat,
- uvala Triporte do (i uključujući) uvale
Slatina,

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
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od kupališta "Vranac" do uvale Meja,
od zapadne punte uvale Zaklopatica do
istočne punte uvale Sprtiška,
otoci Ošjak i Proizd,

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.

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

2.
Mjestom za ukrcaj/iskrcaj putnika u
obavljanju djelatnosti prijevoza putnika prema
hotelu "Adria", pristanu na Vrancu (hotel
"Posejdon") i kupalištima Ošjak i Proizd
odreñuje se istočni završetak Vele rive.
Osobe
kojima
je
dodijeljeno
koncesijsko odobrenje za djelatnost prijevoz
putnika, a koji će djelatnost obavljati i na
relacijama iz predhodnog stavka, dužni su se
pridržavati voznog reda kojeg obvezno ističu
najmanje na plovilu kojim se prijevoz obavlja.
Prijevoz na tim relacijama se prema potrebi
može obavljati i učestalije ako se time ne
remeti vozni red.

-

3.
U slučaju kada je Vijeću dostavljeno
više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na
istoj mikrolokaciji, Vijeće će izdati koncesijsko
odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev
primljen ranijeg datuma, ako je zahtjev potpun.
Ako je više zahtjeva za istu djelatnost
na istoj mikrolokaciji zaprimljeno istog dana,
koncesijsko odobrenje izdat će se podnositelju
koji zahtijeva obavljanje više djelatnosti na
istom dijelu pomorskog dobra.

3.
Osobe iz prethodne točke koje
namjeravaju obavljati djelatnost prijevoz
putnika na relaciji Vela Riva – hotel "Posejdon"
dužne su zahtjevu za dodjelu koncesijskog
odobrenja priložiti cjenik usluge prijevoza na
toj relaciji. Vijeće će odbiti zahtjev ako cijena
prijevoza u jednom pravcu prelazi 4,00 kune
za odraslog putnika i 2,00 kune za dijete od 7
do 15 godina i ako prijevoz nije besplatan za
dijete do 7 godina.

4.
Koncesijsko
odobrenje
za
iznajmljivanje sredstava može se dodijeliti ako i
nije odreñena mikrolokacija ukoliko osoba koja
traži koncesijsko odobrenje ima sklopljen
ugovor s Županijskom lučkom upravom Vela
Luka za korištenje obale.
5.
Djelatnost “Aqua park i drugi morski
sadržaji” može se obavljati samo na
mikrolokacijama zapadno od crte koja spaja
zapadni završetak kruga bivše tvornice
“Jadranka 1892.” i “Zlu puntu”.

4.
Vijeće će bez odgañanja poništiti
koncesijsko odobrenje osobama iz točke VI. 2.
i 3. nakon saznanja da se ne pridržavaju
voznog reda, odnosno cjenika, o čemu će
obavijestiti Lučku kapetaniju – Ispostavu Vela
Luka i Državni inspektorat – Korčula.

6.
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.

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE
1.
Vijeće može odbiti zahtjev za
izdavanje
koncesijskog
odobrenja
bez
posebnog obrazloženja.
Vijeće odbija zahtjev rješenjem.

VI. OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZ TABLICE
1. JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI

2.
Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko
odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio
plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje
izdano u proteklim godinama.

1.
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 (charter), prijevoz tereta, čišćenje mora,
tehnički radovi (tegljač, dizalica, bager i sl.),

3.
Izvanredno upravljanje pomorskim
dobrom nije obuhvaćeno ovim Planom, a
sredstva za sanaciju pomorskog dobra izvan
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Na temelju Rješenja Ministarstva unutarnjih
poslova,
Policijska
uprava
Dubrovačko
neretvanska, KLASA: 511-03-03/2-7/2-11, od
10. veljače 2011. godine i Suglasnosti
Ministarstva unutarnjih poslova, Policijska
uprava Dubrovačko neretvanska, KLASA: 51103-03/2-7/2-11, od 10. veljače 2011. godine, a
u skladu članka 239. stavak 4. Prekršajnog
zakona
("Narodne novine", br. 107/07),
Načelnik Općine Vela Luka dana 21.02.2011.
godine donosi sljedeću

luka od šteta nastalih izvanrednim dogañajma
(oštećenja u nevremenima, pomorske havarije
i drugo) osiguravaju se u skladu s člankom 11.
stavkom 5. Zakona o pomorskom dobru i
morskim lukama.
4.
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.

ODLUKU

KLASA: 934-01/10-01/004
URBROJ: 2138/05-01-10-01
Vela Luka, 9. prosinca 2010. godine

1. Odreñuje se paušalna naknada troškova za
izdavanje obaveznog prekršajnog naloga u
visini od 100,00 kuna.

Načelnik:
Boris Žuvela, v.r.

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u "Službenom glasniku Općine Vela
Luka".

Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela
Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br.
5/09)
i
Pravilnika
o
proračunskom
računovodstvu i Računskom planu (“Narodne
novine”, br. 27/05 i 127/07, pročišćeni tekst),
Načelnik Općine Vela Luka donosi sljedeće

KLASA: 340-01/10-01/001
URBROJ: 2138/05-01-11-22
Vela Luka, 21. veljače 2011. godine
Načelnik:
Boris Žuvela, v.r.

RJEŠENJE
Na temelju članka 16. stavak 2. točka 3.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
(pročišćeni tekst – NN, br. 26/03, 82/04,
178/04, 38/09 i 79/09), članka 11. Pravilnika o
davanju na privremeno korištenje javnih
površina na području Općine Vela Luka, kao i
članka 40. Statuta Općine Vela Luka
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“, br.
05/09), Načelnik Općine Vela Luka dana
21.02.2011. godine je donio sljedeće

o imenovanju Stručnog povjerenstva za
procjenu vrijednosti nekretnina u
vlasništvu Općine Vela Luka
I.
U Povjerenstvo za procjenu vrijednosti
nekretnina u vlasništvu Općine Vela Luka,
imenuju se:
- Sanja Jurković, dipl.iur. – za predsjednicu,
- Darko Franulović, dig. – za člana,
- Ana Jobst, dipl.oec. – za člana.
II.
Ovo Rješenje će se objaviti
“Službenom glasniku Općine Vela Luka”.

IZMJENE I DOPUNE PLANA
korištenja javnih površina i cjenik za
davanje na privremeno korištenje
javnih površina na području Općine
Vela Luka

u

KLASA: 400-08/11-01/002
URBROJ: 2138/05-01-11-01
Vela Luka, 17. siječnja 2011. godine

Članak 1.
Članak 5. Plana korištenja javnih
površina i cjenika za davanje na privremeno
korištenje javnih površina na području Općine
Vela Luka mijenja se i glasi:

Načelnik:
Boris Žuvela, v.r.
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Javne površine mogu se davati na korištenje
za:
1. postavljanje štekata za rad ugostiteljskih
objekata prema sljedećem cjeniku:

22.2.2011.

BAROVI, PIZZERIE I RESTORANI na
natkrivenoj javnoj površini bez mogućnosti
prolaza ili sa prolazom širine manje od 1,60 m:

BAROVI, PIZZERIE I RESTORANI na
otvorenoj javnoj površini:

u ZONI I
- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac…………………
2
………………………0,21 kn po m dnevno
2
- za svibanj…….…… 0,60 kn po m dnevno,
2
- za lipanj i rujan….…1,20 kn po m dnevno,
2
- za srpanj i kolovoz. 1,50 kn po m dnevno.

u ZONI I
- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac…………………
2
………………………0,21 kn po m dnevno,
2
- za svibanj…………. 0,60 kn po m dnevno,
2
- za lipanj i rujan…… 1,20 kn po m dnevno,
2
- za srpanj i kolovoz.. 1,50 kn po m dnevno.

u ZONI II
- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac…………………
2
………………………0,18 kn po m dnevno
2
- za svibanj…………. 0,48 kn po m dnevno,
2
- za lipanj i rujan…… 0,96 kn po m dnevno,
2
- za srpanj i kolovoz. 1,20 kn po m dnevno.

u ZONI II
- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac………………...
2
………………………0,18 kn po m dnevno,
2
- za svibanj…………. 0,48 kn po m dnevno,
2
- za lipanj i rujan...… 0,96 kn po m dnevno,
2
- za srpanj i kolovoz.. 1,20 kn po m dnevno.

u ZONI III
- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac………………..
2
………………………0,15 kn po m dnevno
2
- za svibanj………… 0,36 kn po m dnevno,
2
- za lipanj i rujan…... 0,72 kn po m dnevno,
2
- za srpanj i kolovoz. 0,90 kn po m dnevno.

u ZONI III
- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac………………….
2
………………………0,15 kn po m dnevno,
2
- za svibanj…………. 0,36 kn po m dnevno,
2
- za lipanj i rujan…… 0,72 kn po m dnevno,
2
- za srpanj i kolovoz.. 0,90 kn po m dnevno.

BAROVI, PIZZERIE I RESTORANI na
zatvorenoj javnoj površini:

BAROVI, PIZZERIE I RESTORANI na
natkrivenoj javnoj površini s mogućnošću
prolaza (minimalna širina prolaza = 1,60 m):

-

u ZONI I
- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac…………….
2
……………………...0,21 kn po m dnevno,
2
- za svibanj………… 0,60 kn po m dnevno,
2
- za lipanj i rujan…... 1,20 kn po m dnevno,
2
- za srpanj i kolovoz. 1,50 kn po m dnevno.

-

-

2

u ZONI I – 1,95 kn po m tijekom čitave
godine,
2
u ZONI II – 1,56 kn po m tijekom čitave
godine,
2
u ZONI III – 1,17 kn po m tijekom čitave
godine.

Ukoliko zakupnik javne površine/ugostitelj:
1. zauzima natkrivenu javnu površinu s
mogućnošću prolaza (minimalna širina
prolaza = 1,60 m) odnosno natkrivenu
javnu površinu bez mogućnosti prolaza ili
sa prolazom širine manje od 1,60 m
2. i istovremeno ne obavlja djelatnost u
mjesecima: siječanj, veljača, ožujak,
travanj, listopad, studeni i prosinac,
cijena zakupa javne površine za navedene
mjesece iznosi 50% od cijene utvrñene ovim
člankom.
Za umanjenje cijene moraju biti
ispunjena oba uvjeta.
Ukoliko zakupnik obavlja djelatnost u
navedenim mjesecima cijena zakupa iznosi
100 % cijene utvrñene ovim člankom.

u ZONI II
- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac
2
……………………...0,18 kn po m dnevno,
2
- za svibanj…………. 0,48 kn po m dnevno,
2
- za lipanj i rujan…… 0,96 kn po m dnevno,
2
- za srpanj i kolovoz. 1,20 kn po m dnevno.
u ZONI III
- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac………………….
2
………………………0,15 kn po m dnevno,
2
- za svibanj…………. 0,36 kn po m dnevno,
2
- za lipanj i rujan…… 0,72 kn po m dnevno,
2
- za srpanj i kolovoz. 0,90 kn po m dnevno.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Vela Luka“.

22.2.2011.

URBROJ: 2138/05-01-11-04
Vela Luka, 21. veljače 2011. godine
Načelnik:
Boris Žuvela, v.r.

KLASA: 372-03/10-01/007

„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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