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Općina Vela Luka, na temelju članka 32.
stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(“Narodne novine”, br. 152/08), Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Vela Luka, a koji je donijela Općina
Vela Luka, Klasa: 021-05/10-03/093, Urbroj:
2138/05-02-10-01 od 12.08.2010. godine, a na
koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja dalo suglasnost Klasa: 32002/10-01/1827, Urbroj: 525-09-1-0362/10-2, od
21. rujna 2010. godine, na svojoj 20. sjednici
održanoj dana 28.02.2011. godine, donijelo je
sljedeću

18

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za
zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Vela Luka
I.
Raspisuje se javni natječaj za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
na području Općine Vela Luka, u katastarskim
općinama: Blato i Vela Luka, koje je
Programom
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području
Općine Vela Luka, predviñeno za zakup:

k.o. Blato:
r.br.

k.č.br./područje

Kultura
(katastar)

1.

12878/764,
Šakan rat

vinograd

5,21

4.254,00 kn

20 godina

oranica

3,13

2.556,00 kn

20 godina

oranica, voćnjak

1,38

1.127,00 kn

20 godina

voćnjak

2,98

2.433,00 kn

20 godina

voćnjak

0,26

212,00 kn

20 godina

oranica, vinograd,
voćnjak, pašnjak

1,25

1.021,00 kn

20 godina

2.
3.
4.
5.
6.

12878/765,
Šakan rat
12878/766,
Šakan rat
12878/767,
Šakan rat
12878/768,
Šakan rat
12887,
Poplat

Površina/ha

str. 2

početna
zakupnina

trajanje
zakupa

napomena
Početna
cijena /ha:
816,50 kn
p.c./ha:
816,50 kn
p.c./ha:
816,50 kn
p.c./ha:
816,50 kn
p.c./ha:
816,50 kn
p.c./ha:
816,50 kn
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k.o. Vela Luka:
r.br.

k.č.br./područje

kultura
(katastar)

1.

3662/1,
Sprtišća

vinograd

0,19

135,00 kn

20 godina

oranica, voćnjak

0,06

43,00 kn

20 godina

oranica, voćnjak

0,07

50,00 kn

20 godina

pašnjak

0,07

18,50 kn

20 godina

2.
3.
4.

3675/1,
Kruševo
3676,
Sprtišća
2430/1121,
Tankaraca

Početna
zakupnina

Površina/ha

II.
Postupak javnog natječaja i odluku o
izboru najpovoljnije ponude za davanje u
zakup će provesti, odnosno donijeti Općinsko
vijeće Općine Vela Luka, a stručne poslove u
svezi s postupkom će obaviti Upravni odjel za
opće i imovinsko-pravne poslove.
Maksimalna površina poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države, koju na području
Općine Vela Luka može imati u zakupu jedna
osoba, iznosi 5,3 ha.

trajanje
zakupa

Napomena
početna
cijena/ha:
710,00 kn.
p.c/ha:
710,00 kn.
p.c/ha:
710,00 kn.
p.c./ha:
264,00 kn.

Vela Luka, 28. veljače 2011. godine
Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

Općina Vela Luka, na temelju odredbe članka
32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (“Narodne novine”, br. 152/08) i
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države na području Općine Vela Luka, za k.o.
Blato i k.o. Vela Luka, Klasa: 021-05/1103/132,
Urbroj:
2138/05-02-11-01,
od
28.02.2011. godine, na 20. sjednici održanoj
dana 28.02.2011. godine, objavljuje:

III.
Javni natječaj objavit će se u dnevnom
javnom
glasilu
(Slobodna
Dalmacija),
„Službenom glasniku Općine Vela Luka“, na
oglasnoj ploči Općine Vela Luka i web-stranici
Općine Vela Luka (www.velaluka.hr) .
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj
ploči i web-stranici Općine sadrži i oznaku
datuma kada je objavljen u dnevom javnom
glasilu, te upozorenje da se od tog datuma
računa rok za stavljanje ponuda.
Pismene ponude se dostavljaju na
adresu: OPĆINA VELA LUKA, 20270 VELA
LUKA, Obala 3 br. 19
(s
naznakom
„Ponuda
za
zakup
poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj“), u roku
od 15 dana od dana objave natječaja u
dnevnom tisku.“

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Vela Luka za k.o.
Blato i k.o. Vela Luka

I.
Daje se u zakup poljoprivredno
zemljište u vlasništvu države na području
Općine Vela Luka u katastarskim općinama:
Blato i Vela Luka, koje je Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države na području Općine Vela
Luka predviñeno za zakup:

IV.
Ova Odluka stupa na snagu odmah.
KLASA: 021-05/11-03/132
URBROJ: 2138/05-02-11-01

k.o. Blato:
r.br.

k.č.br./područje

Kultura
(katastar)

1.

12878/764,
Šakan rat

vinograd

Površina/ha
5,21

str. 3

početna
zakupnina
4.254,00 kn

trajanje
zakupa

napomena

20 godina

Početna
cijena / ha:
816,50 kn

br. 2/11
2.
3.
4.
5.
6.

12878/765,
Šakan rat
12878/766,
Šakan rat
12878/767,
Šakan rat
12878/768,
Šakan rat
12887,
Poplat
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oranica

3,13

2.556,00 kn

20 godina

oranica, voćnjak

1,38

1.127,00 kn

20 godina

voćnjak

2,98

2.433,00 kn

20 godina

voćnjak

0,26

212,00 kn

20 godina

oranica, vinograd,
voćnjak, pašnjak

1,25

1.021,00 kn

20 godina

3.3.2011.
p.c./ha:
816,50 kn
p.c./ha:
816,50 kn
p.c./ha:
816,50 kn
p.c./ha:
816,50 kn
p.c./ha:
816,50 kn

k.o. Vela Luka:
r.br.
1.
2.
3.
4.

k.č.br./područje
3662/1,
Sprtišća
3675/1,
Kruševo
3676,
Sprtišća
2430/1121,
Tankaraca

Kultura

površina/ha

vinograd
oranica,
voćnjak
oranica,
voćnjak
pašnjak

početna
zakupnina

trajanje zakupa

napomena

0,19

135,00 kn

20 godina

710,00 kn/ha

0,06

43,00 kn

20 godina

710,00 kn/ha

0,07

50,00 kn

20 godina

710,00 kn/ha

0,07

18,50 kn

20 godina

264,00 kn/ha

II.
Pismena ponuda za zakup neke od
nekretnina označenih u točci 1. ovog javnog
natječaja sadrži:
- ime i prezime odnosno naziv podnositelja
ponude, OIB za fizičke i pravne osobe i
MB za pravne osobe,
- preslik osobne iskaznice,
- katastarsku općinu i broj katastarske
čestice za koju se ponuda podnosi, te
površinu čestice,
- visinu ponuñene zakupnine,
- ponudi se obvezatno prilaže dokaz o
prvenstvu prava zakupa iz točke V. ovog
natječaja,
- gospodarski
program
korištenja
poljoprivrednog zemljišta,
- ovjerenu izjava podnositelja ponude o
površinama poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske koje ima u
zakupu.

gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost
obavlja kao dopunsku djelatnost na
vlastitom gospodarstvu i upisan je u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se
namjeravaju
baviti
poljoprivrednom
proizvodnjom.
Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga
članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava
zakupa prednost se utvrñuje prema sljedećim
kriterijima:
a. dosadašnji zakupnik koji je uredno
ispunjavao ugovorne obveze i koji je
poljoprivredno zemljište koristio na temelju
valjanog ugovora o zakupu,
b. dosadašnji posjednik koji uredno obrañuje
poljoprivredno zemljište i koji je platio sve
obveze s osnova korištenja tog zemljišta,
c. pravna ili fizička osoba koja je vlasnik
gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne
ispunjava uvjete odnosa broja stoke i
poljoprivrednih površina od najmanje 2,5
uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih
površina koje ima u posjedu, a pogodne su
za ratarsku i stočarsku proizvodnju,
d. nositelj
obiteljskoga
poljoprivrednog
gospodarstva koji je mlañi od 40 godina,
e. poljoprivredno gospodarstvo kojem je
odobren projekt u okviru Operativnog
programa koji je donijela Vlada Republike
Hrvatske iz područja poljoprivrede.

III.
Prvenstveno pravo zakupa ima fizička
ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju
prema redoslijedu propisanom člankom 36.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu:
1. nositelj
obiteljskoga
poljoprivrednog
gospodarstva koji ostvaruje prava iz
radnog odnosa radom u poljoprivredi na
vlastitom gospodarstvu i upisan je u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
2. pravna osoba registrirana za obavljanje
poljoprivredne
djelatnosti
i
nositelj
obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva
koji ostvaruje prava iz radnog odnosa
radom
izvan
poljoprivrednoga

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga
članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava
zakupa prednost se utvrñuje prema sljedećim
kriterijima:

str. 4
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a. nositelj
obiteljskoga
poljoprivrednog
gospodarstva koji ima prebivalište na
području jedinice lokalne samouprave koja
provodi natječaj,
b. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji
nositelj ima završen poljoprivredni fakultet
ili drugu poljoprivrednu školu,
c. nositelj
obiteljskoga
poljoprivrednog
gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz
Domovinskog rata koji je proveo u obrani
suvereniteta Republike Hrvatske najmanje
3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog,
zatočenog
ili
nestaloga
hrvatskog
branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom
djelatnošću.

-

-

-

IV.
Fizička ili pravna osoba koja je
sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo
zakupa prema utvrñenom redoslijedu uz uvjet
da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo
koji od ponuñača koji ispunjava natječajne
uvjete i da ponudi priloži gospodarski program
korištenja poljoprivrednog zemljišta.

-

-

V.
Osobe koje sudjeluju u natječaju
obavezno
moraju
uz
ponudu
priložiti
dokumentaciju
temeljem
koje
ostvaruju
prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog
zemljišta i to:
- gospodarski program koji sadrži: podatke o
podnositelju ponude, opis gospodarstva,
namjenu korištenja i lokalitet zemljišta,
tehnološko-tehničke
karakteristike
gospodarskog rada i podatak o potrebnoj
mehanizaciji za obradu zemljišta koje je
predmet zakupa i prikaz očekivanih
troškova i prihoda, te posebnu naznaku
kad se radi o ekološkoj proizvodnji,
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
upisano u registar obveznika poreza na
dohodak (dokaz: rješenje o upisu u
upisnik, te potvrda nadležne porezne
uprave o upisu u registar poreznih
obveznika poreza na dohodak),
- potvrda transakcija „117“ ili „131“ koju
izdaje nadležni ured Zavoda za mirovinsko
osiguranje,
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
(dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili
preslika
iskaznice
obiteljskog
gospodarstva),
- pravna osoba registrirana za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz
sudskog registra),
- dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz:
preslik ugovora o zakupu i potvrda da
nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje
Općina),

-

3.3.2011.

dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda
nadležne općine, na čijem se području
zemljište nalazi, da isti uredno obrañuje
poljoprivredno zemljište, te da je platio sve
obveze s osnova korištenja tog zemljišta),
gospodarski objekt – grañevna ili uporabna
dozvola,
odnos grlo-hektar – potvrda iz Upisnika
poljoprivrednog
gospodarstva
o
površinama poljoprivrednog zemljišta koje
su prijavljene u upisnik,
dokaz o stočnom fondu – potvrda
Hrvatskog stočarskog centra,
odluka
županijskog
ili
središnjeg
Povjerenstva kojom se odobrava projekt u
okviru Operativnog Programa koji je
donijela Vlada Republike Hrvatske,
uvjerenje o prebivalištu,
ovjeren preslik diplome o završenom
poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o
završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,
razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo
u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji
poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog
hrvatskog branitelja, koji se bave
poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o
statusu – potvrdu izdaju nadležne službe
Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih
poslova).
VI.
Nevažećim ponudama smatraju se:
ponude koje prelaze dvostruki iznos cijene
zakupnine,
zajedničke ponude dvaju ili više ponuñača,
ponude osoba za zakup poljoprivrednog
zemljišta čiji zbroj površina po ranijim
natječajima gdje je zakupodavac bila
Republika Hrvatska, prelazi utvrñeni
maksimum za Općinu Vela Luka, a koji
iznosi 5,3 ha.

VII.
Maksimalna površina koja se može
dati u zakup nekoj osobi iznosi 5,3 ha, a
uključuje i površine koje ima u zakupu po
ranijim natječajima.
VIII.
Kod sklapanja ugovora o zakupu
ugovorit će se revalorizacija zakupnine
sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu.
IX.
Pismene ponude se dostavljaju
poštom,
preporučeno,
u
zatvorenim
omotnicama na adresu: OPĆINA VELA LUKA,
20270 VELA LUKA, Obala 3 br. 19

str. 5
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(s
naznakom
„Ponuda
za
zakup
poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj“), u roku
od 15 dana od dana objave natječaja u
dnevnom tisku.

-

X.
Nepravovremene i nepotpune ponude
neće se uzeti u razmatranje.

-

XI.
Odluku
o
izboru
najpovoljnijeg
ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine
Vela Luka, uz pribavljenu suglasnost
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja.
O donesenoj odluci iz stavka 1. ove
točke
obavještavaju
se
svi
sudionici
natječajnog postupka za odreñenu nekretninu.
Nakon
dobivene
suglasnosti
Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora
o zakupu na koji je nadležno županijsko
državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje,
Općinski načelnik i najpovoljniji ponuñač
sklapaju ugovor o zakupu.

-

3.3.2011.

čest. zemlje 2400/271 zk.ul. K.O. Vela
Luka, u naravi okućnica u predjelu Zubaća
vala, unutar grañevinskog područja naselja
2
– izgrañeni dio, površine 219 m ,
procijenjene
tržišne
vrijednosti
od
240.900,00 kn,
čest. zemlje 2400/272 zk.ul. K.O. Vela
Luka, u naravi okućnica u predjelu Zubaća
vala, unutar grañevinskog područja naselja
2
– izgrañeni dio, površine 195 m ,
procijenjene tržišne vrijednosti 214.500,00
kn,
čest. zgrade 4414 – SOKOLANA na Obali
2, u naravi ruševna/zgrada unutar
grañevinskog područja naselja - izgrañeni
2
dio, tlocrtne površine 380 m procijenjene
tržišne vrijednosti 939.459,39 kn.

2. Ovlašćuje se Načelnik za
postupka javnog natječaja i
kupoprodajnog ugovora.

provedbu
sklapanje

3. Prodaja navedenih nekretnina je planirana u
proračunu za 2011. godinu, a sredstva
ostvarena prodajom će se namjenski potrošiti
na kupnju drugih nekretnina ili ulaganja u
komunalnu infrastrukturu, predviñenih u
Proračunu i Programu gradnje komunalne
infrastrukture Općine Vela Luka (ureñenje
zgrade Zadružnog doma).

KLASA: 021-05/11-03/133
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine
Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

4. Općina Vela Luka će kupiti:
- dio čest. zemlje 2477/96 zk.ul. 3020 K.O.
Vela Luka, u predjelu „Prapatna“ u Veloj
2
Luci, ukupne površine 297,00 m , u naravi
pašnjak sa pripadajućim kulturama ukupne
vrijednosti 24.850,00 kn.

Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), članka 391. stavak 1. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br.
91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08 i 38/09), članku 30. stavku 1.
alineji 9. Statuta Općine Vela Luka (“Službeni
glasnik Općine Vela Luka”, br. 5/09), Općinsko
vijeće Općine Vela Luka, na svojoj 20. sjednici,
održanoj 28.02.2011. godine, donijelo je
sljedeću

5. Ova Odluka će biti objavljena u “Službenom
glasniku Općine Vela Luka”.
KLASA: 021-05/11-03/134
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 1. ožujka 2011. godine
Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

ODLUKU
o prodaji i kupnji nekretnina
1. Općina Vela Luka će prodati:
- čest. zemlje 1653/2 zk.ul. 1479 K.O. Vela
Luka, u naravi grañevinsko zemljište, sa
neucrtanom ruševnom zgradom, dvorištem
i štalom, u predjelu „Dolac“ u Veloj Luci,
unutar grañevinskog područja naselja,
2
ukupne površine 148 m (po katastru),
procijenjene
tržišne
vrijednosti
od
121.140,00 kn,
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Općinsko vijeće Općine Vela Luka temeljem
članka 14. Pravilnika o izboru i proglašenju
najuspješnijih sportaša Vele Luke (“Službeni
glasnik Općine Vela Luka”, br. 10/08) i članka
7. i 8. Statuta Općine Vela Luka (“Službeni
glasnik Općine Vela Luka”, br. 5/09), na svojoj
20. sjednici, održanoj 28.02.2011. godine, na
prijedlog Odbora za šport, kulturu i tehničku
kulturu, donosi sljedeću:

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 20. sjednici, održanoj
28.02.2011. godine, na prijedlog Odbora za
dodjelu javnih priznanja, donosi sljedeću

ODLUKU
ODLUKU
o izboru i proglašenju najuspješnijih
športaša Vele Luke u 2010. godini

o dodjeli javnih priznanja Općine Vela
Luka u 2011. godini

I.
Najuspješniji športaši Vele Luke u
2010. godini su:
- Marina
Valentić,
veslačica,
mlaña
juniorka, VK Ošjak – najuspješnija
sportašica Vele Luke za 2010. godinu,
- Goran Valentić, veslač, mlañi junior, VK
Ošjak – najuspješniji sportaš Vele Luke za
2010. godinu,
- ŠŠK Val Osnovne škole Vela Luka –
ženska cross ekipa – najuspješnija ženska
športska ekipa u 2010. godini,
- NK Hajduk 1932 – kadetska ekipa –
najuspješnija muška športska ekipa u
2010. godini.

I.
Javno priznanje za životno djelo
dodjeljuje se Želimiru Maričiću za doprinos
očuvanju folklorne baštine Vele Luke.
II.
Javna
priznanja
za
izvanredna
postignuća u 2010. godini dodjeljuju se:
1. Janesu Vlašić – voditelju klape Mrkinta,
klape Vela Luka i mješovite klape FD
Kumpanija, za postignute rezultate u
klapskom pjevanju u 2010. godini,
2. Andrei Mušić - studentici I. godine
Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu za
izvanredno postignuće na državnoj maturi,
te takmičenjima znanja na državnoj i
županijskoj razini u 2010. godini.

II.
Posebno priznanje za postignuće u
domeni športa u 2010. godini, dodjeljuje se:
Marku Jeričeviću, nastavniku tjelesne i
zdravstvene kulture Osnovne škole Vela Luka,
za dugogodišnji uspješni rad i trajan doprinos
razvoju športa u osnovnom školstvu.

III.
Javno priznanje za dugogodišnje
uspješno javno djelovanje dodjeljuje se
Srednjoj školi Vela Luka – za dugogodišnji
izuzetan doprinos razvoju obrazovanja u Veloj
Luci i na otoku Korčuli.
IV.
Javna priznanja iz točke I., II., III. ove
Odluke će se laureatima dodijeliti na svečanoj
sjednici Općinskog vijeća uoči Dana Općine.

III.
Najuspješnijim sportašima Vele Luke –
pojedincima i ekipama uručuje se povelja
Općinskog vijeća s odgovarajućim natpisom,
na posebnoj svečanosti, u sklopu obilježavanja
Dana Općine.

V.
Ova Odluka će se javno objaviti u
"Službenom glasniku Općine Vela Luka”.

IV.
Ova Odluka će se objaviti
“Službenom glasniku Općine Vela Luka”.

KLASA: 021-05/11-03/135
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine

KLASA: 021-05/11-03/136
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine

Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.
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Na temelju članka 30., a u vezi sa člankom 42.
Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik
Općine Vela Luka“, br. 5/09), Općinsko vijeće
Općine Vela Luka na svojoj 20. sjednici
održanoj 28.02.2011. godine donijelo je
sljedeći

3.3.2011.

1. Prima se na znanje Izvješće o radu Narodne
knjižnice ŠIME VUČETIĆ Vela Luka za 2010.
godinu.
2. Ovaj će se zaključak objaviti u „Službenom
glasniku Općine Vela Luka“
KLASA: 021-05/11-03/139
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine

ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje „Polugodišnje izvješće o
radu ureda načelnika (srpanj – prosinac 2010.
godine).

Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

2. Ovaj će se zaključak objaviti u „Službenom
glasniku Općine Vela Luka“.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela
Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“, br.
5/09), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na
svojoj 20. sjednici održanoj 28.02.2011. godine
donijelo je sljedeći

KLASA: 021-05/11-03/137
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine
Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Izvješće o radu Centra
za kulturu VELA LUKA za 2010 . godinu.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela
Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“, br.
5/09), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na
svojoj 20. sjednici održanoj 28.02.2011. godine
donijelo je sljedeći

2. Ovaj će se Zaključak objaviti u „Službenom
glasniku Općine Vela Luka“.
KLASA: 021-05/11-03/140
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine

ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Financijsko izvješće
KOMUNALAC d.o.o. za prvih devet
mjeseci 2010. godine i Izvješće o realizaciji
Programa
održavanja
komunalne
infrastrukture na području Općine Vela
Luka za 2010. godinu.

Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju (“Narodne novine”, br. 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 je na svojoj 20. sjednici održanoj
28.02.2011. godine, na prijedlog Općinskog
načelnika, donijelo

2. Ovaj će se zaključak objaviti u „Službenom
glasniku Općine Vela Luka“.
KLASA: 021-05/11-03/138
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine
Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Općine Vela Luka

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela
Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“, br.
5/09), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na
svojoj 20. sjednici održanoj 28.02.2011. godine
donijelo je sljedeći

Članak 1.
Usvaja se Procjena ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
područje Općine Vela Luka.

ZAKLJUČAK
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Članak 2.
Ova Odluka će se objaviti
"Službenom glasniku Općine Vela Luka".

3.3.2011.

ODLUKU
u

o razrješenju člana Stožera zaštite i
spašavanja Općine Vela Luka

KLASA: 021-05/11-03/141
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine

I.
Razrješuju se:
- dr. Ivo Prizmić
- dr. Nadija Golja-Franulović
članstva u Stožeru zaštite i spašavanja Općine
Vela Luka.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom
glasniku Općine Vela Luka”.

Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela
Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br.
5/09), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na
svojoj 20. sjednici održanoj 28.02.2011. godine
donosi

KLASA: 021-05/11-03/143
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine

ODLUKU

Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

o izmjeni Rješenja o imenovanju
članova Stožera zaštite i spašavanja
Općine Vela Luka

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i
spašavanje (“Narodne novine”, br. 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10), članka 5. i 10.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja (“Narodne novine”,
br. 40/08 i 44/08) i članka 30. Statuta Općine
Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela
Luka”, br. 5/09), Općinsko vijeće Općine Vela
Luka na svojoj 20. sjednici održanoj
28.02.2011. godine donosi

I.
U članku VI. Rješenja o imenovanju
članova Stožera zaštite i spašavanja Općine
Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela
Luka", br. 5/09), riječi "Jedinstveni upravni
odjel Općine Vela Luka" zamjenjuju se riječima
"Upravni odjel za opće i imovinsko-pravne
poslove Općine Vela Luka".
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku Općine Vela Luka.

ODLUKU
o imenovanju člana Stožera zaštite i
spašavanja Općine Vela Luka

KLASA: 021-05/11-03/142
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine

I.
Imenuju se:
- dr. Aleksandra Nekrasov, ravnateljica
Doma zdravlja "Dr. Ante Franulović"
- Damir Andreis, direktor "Komunalca" d.o.o.
članovima Stožera zaštite i spašavanja Općine
Vela Luka.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom
glasniku Općine Vela Luka”.

Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i
spašavanje (“Narodne novine”, br. 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10), članka 5. i 10.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja (“Narodne novine”,
br. 40/08 i 44/08) i članka 30. Statuta Općine
Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela
Luka”, br. 5/09), Općinsko vijeće Općine Vela
Luka na svojoj 20. sjednici održanoj
28.02.2011. godine donosi

KLASA: 021-05/11-03/144
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine
Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.
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Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti
i spašavanju (“Narodne novine”, br. 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 20. sjednici održanoj dana
28.02.2011. godine, donosi

-

-

3.3.2011.

o zaštiti od požara (“Narodne novine”, br.
92/10, stupio na snagu dana 01.08.2010.
godine).
Zakonu o zaštiti od elementarnih
nepogoda, osim odredbi članka 14, 21, 22.
i 23. (“Narodne novine”, br. 73/97)
Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
(“Narodne novine”, br. 152/08 i 21/10) i
podzakonskim propisima donesenima
temeljem navedenih zakona.

ANALIZU
Temeljem tih zakona i podzakonskih
propisa Općina Vela Luka je u 2010. godini
izradila, donijela i provodila sljedeće akte iz
područja zaštite i spašavanja:
1. Procjena ugroženosti od požara Općine
Vela Luka ažurirana je u svibnju 2010.
godine
2. Plan zaštite od požara ažuriran je u svibnju
2010. godine
3. Rješenje o imenovanju člana Stožera
zaštite i spašavanja Općine Vela Luka
(Općinsko vijeće, “Službeni glasnik Općine
Vela Luka” br. 2/10)
4. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
na području Općine Vela Luka (Općinsko
vijeće, “Službeni glasnik Općine Vela
Luka” br. 7/10)
5. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista je
ažuriran 01.04.2010. godine
6. Plan motriteljsko-dojavne službe na
području Općine Vela Luka za ljetnu
sezonu 2010. godine (Općinski načelnik,
26.05.2010. godine, na temelju „Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2010. godini – “Narodne
novine”, br. 3/10 i članka 4. Pravilnika o
zaštiti šuma od požara – “Narodne
novine”, br. 26/03), a na prijedlog i uz
suglasnost Upravnog odbora Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Vela Luka
7. Plan rada Stožera zaštite i spašavanja
Općine Vela Luka u 2010. godini (Stožer
zaštite i spašavanja Općine Vela Luka,
31.05.2010. godine, prema točki 3 podtočki a) Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2010.
godini – “Narodne novine”, br. 3/10).

stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Vela Luka u 2010.
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 utvrñenih Ustavom i zakonom,
ureñuju, planiraju, organiziraju, financiraju i
provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju (“Narodne novine”, br. 174/04,
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, utvrñuju izvore
i način financiranja, te obavljaju i druge
poslove zaštite i spašavanja utvrñene
zakonom.
II. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Sustav zaštite i spašavanja na
području Općine Vela Luka organizira se i
provodi sukladno
- Zakonu o zaštiti i spašavanju (“Narodne
novine”, br. 174/04, 79/07 i 38/09),
- Zakonu o vatrogastvu (“Narodne novine”,
br. 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04 i
38/09),
- Zakonu o zaštiti od požara (“Narodne
novine”, br. 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09),
koji je stavljen van snage (osim
provedbenih propisa donesenih na temelju
njega) stupanjem na snagu novog Zakona

Sljedeći su akti izrañeni, odnosno
doneseni ranije (prije 2010. 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 ureñivanje i održavanje
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protupožarnih
ophodnji,
uzbunjivanja,
dežurstava, i za sve ove radnje sastavio
financijski plan. Na svojoj 4. sjednici od
31.05.2010. godine Stožer zaštite i spašavanja
Općine Vela Luka dao je suglasnost DVD-u na
provoñenje „Plana provoñenja posebnih mjera
i zadataka za zaštitu od požara za ljetnu
sezonu 2010. godine na području Općine Vela
Luka“.
Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju, predstavnička tijela jedinica
lokalne
samouprave
donose
procjenu
ugroženosti i plan zaštite i spašavanja. U
2010. godini Općina Vela Luka je izradila
"Procjenu
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća" (izrañivač: "Alfaatest" d.o.o., Split). Na nacrt Procjene je
Državna uprava za zaštitu i spašavanje dala
suglasnost dana 29.12.2010. godine.
U objektima u kojima se okuplja veći broj ljudi
postavljeni su na vidljivom mjestu obavijesti o
novim znakovima za uzbunjivanje.

poljoprivrednih rudina (“Službeni glasnik
Općine Vela Luka”, br. 7/08)
Odluku o osnivanju postrojbe Civilne
zaštite Općine Vela Luka (“Službeni
glasnik Općine Vela Luka”, br. 1/09,
temeljem članka 3 i 8. Pravilnika o
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbe
Civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje –
“Narodne novine” br. 111/07)
Kartografski prikaz mreže hidranata na
području Općine Vela Luka (za potrebe
Općine Vela Luka izradio "Vodovod" d.o.o.
Blato)
Plan preventivno-uzgojnih mjera za šume
razvrstane u I. i II. stupanj 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”, br. 26/03)
Rješenje
o
imenovanju
članova
Zapovjedništva (sada Stožer) zaštite i
spašavanja (Općinsko vijeće, “Službeni
glasnik Općine Vela Luka” br. 5/09)
Odluka o izboru članova Povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda
(Općinsko vijeće, “Službeni glasnik Općine
Vela Luka” br. 7/09)
Ugovor o načinima i uvjetima korištenja
grañevinske mehanizacije u poslovima
zaštite i spašavanja na području Općine
Vela Luka za 2009./2010. godinu (izmeñu
Općine Vela Luka i obrta „Šigi“, vlasnika
grañevinske mehanizacije, lipanj 2009.)
Unutarnji
nadzor
stanja
prohodnosti/provoznosti
protupožarnih
prosjeka i prosjeka s elementima šumske
ceste – Obrazac 5 (zapovjednik DVD-a
Vela Luka, na temelju poglavlja III
Pravilnika o zaštiti šuma od požara –
“Narodne novine” br. 26/03 – članak 18.
stavak 6, 7 i 8, lipanj 2009. godine,
pregledano 17 trasa dužine 24 km)
Plan
pozivanja
Stožera
zaštite
i
spašavanja Općine Vela Luka (Općinski
načelnik, 17.11.2009. godine, na temelju
članka 10. stavka 4. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja – “Narodne novine” br.
40/08 i 44/8).

III. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. Operativne snage zaštite i spašavanja
1.1. Stožer zaštite i spašavanja
Donošenjem novog Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (“Narodne novine”, br.
40/08 i 44/08), odreñeno je da se Stožer
zaštite i spašavanja osniva u svakoj jedinici
lokalne samouprave, a sukladno članku 9.
stavku 3. Zakona o zaštiti i spašavanju članove
Stožera imenuje predstavničko tijelo jedinica
lokalne samouprave, i to nakon svakih lokalnih
izbora najkasnije u roku od 60 dana od dana
njihovog konstituiranja.
Stoga je Općinsko vijeće na svojoj 2.
sjednici od 14.07.2009. godine donijelo
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite
i spašavanja Općine Vela Luka (objavljeno u
“Službenom glasniku Općine Vela Luka”, br.
5/09), a na temelju takve obveze iz članka 9.
stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju,
odnosno Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja
(“Narodne novine”, br. 40/08 i 44/08).
Stožer zaštite i spašavanja osniva se
za upravljanje i usklañivanje aktivnosti
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa zajednice u slučaju
neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i
otklanjanja posljedica katastrofe i velike
nesreće.

Osim akata koje je izradila, donijela i
provodila Općina Vela Luka, Upravni odbor
DVD-a Vela Luka je dana 19.05.2010. godine
donio „Plan provoñenja posebnih mjera i
zadataka za zaštitu od požara za ljetnu sezonu
2010. godine na području Općine Vela Luka“.
DVD je tim planom u cijelosti slijedio Plan
motriteljsko-dojavne službe (Općinski načelnik,
gore u tekstu), istog proširio planom
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Vela Luka”, br. 2/07), u poglavlju 9.2.1. „Mjere
zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti“ propisalo uvjete za planiranje i
oblikovanje skloništa, pri čemu je broj skloništa
potrebno planirati u skladu s člankom 43.
Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i ureñivanju prostora (“Narodne
novine”, br. 29/83, 36/85 i 42/86). Prijedlog
izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja
Općine Vela Luka uvjete i oblikovanje skloništa
opisuje u člancima 179.a, 179.b i 179.c.
Arhiv Općine Vela Luka posjeduje
popis prostora koji su se u vrijeme trajanja
oružanog napada na Hrvatsku 1991. godine
koristili kao skloništa.

1.2. Postrojba Civilne zaštite
Ustroj i broj pripadnika organiziranih
snaga Civilne zaštite Općine odreñuje se na
temelju
važeće
Procjene
ugroženosti
pučanstva i materijalnih dobara od opasnosti i
posljedica prirodnih tehničko-tehnoloških i
ekoloških nesreća te ratnih razaranja na
području jedinice lokalne samouprave.
Poglavarstvo Općine Vela Luka je na
svojoj 90. sjednici donijelo Odluku o osnivanju
postrojbe Civilne zaštite Općine Vela Luka, što
je obveza koju je Poglavarstvu nalagala
odredba članka 3. Pravilnika o ustrojstvu,
popuni i opremanju postrojbi Civilne zaštite i
postrojbi za uzbunjivanje (“Narodne novine”,
broj 111/07), a slijedom odredbi članka 29.
stavka 1. alineje 5. Zakona o zaštiti i
spašavanju (“Narodne novine”, br. 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10), a prema strukturi iz
članka 8. citiranog Pravilnika do procijenjene
veličine. Odluka je objavljena u “Službenom
glasniku Općine Vela Luka”, br. 1/09.
Navedenim dokumentom u Općini je
osnovana postrojba Civilne zaštite, od jednog
tima koji u sastavu ima 2 skupine, koje čine po
2 ekipe s po 3 pripadnika, što znači da
postrojbu sačinjava 15 ljudi (zapovjednik tima,
2 zapovjednika skupina i 12 pripadnika ekipa).
Člankom 4. Odluke odreñeno je da će
se "vrsta postrojbi i broj pripadnika" uskladiti s
elementima iz Procjene ugroženosti.
Nacrt
Procjene
ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
Općinu Vela Luka, meñutim, na stranici 54
predviña zadaću Općine Vela Luka: "Opremiti i
obučiti postrojbu civilne zaštite opće namjene
koja broji 22 pripadnika (dvije skupine po 11
pripadnika)".
Postrojbe Civilne zaštite osnivaju se
kao potpora za provoñenje mjera zaštite i
spašavanja kojih su nositelji operativne snage
zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne
djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za
provoñenje mjera Civilne zaštite.

3. Vatrogastvo
Na području Općine Vela Luka djeluje
Dobrovoljno vatrogasno društvo Vela Luka
(DVD).
DVD u svom sastavu ima 2
profesionalca
(zapovjednik
i
zamjenik
zapovjednika), 30 stalnih operativnih članova i
22 plaćena sezonca u periodu 6-10 mjesec.
Profesionalci su u operativnoj pripravnosti
cijele godine, sva 24 sata.
U ljetnoj sezoni se vrši dežurstvo, u 2
dnevne smjene, a noćnu smjenu vrše
protupožarne osmatračnice i dežurni vezist u
prostorijama DVD-a.
DVD je opremljen prema Pravilniku o
minimumu tehničke opreme i sredstava
vatrogasnih postrojbi (“Narodne novine”, br.
43/95), a izmeñu ostalog raspolaže sa
sljedećim vozilima:
3
- 1 autocisterna „Mercedes“ (10 m vode)
3
- 1 autocisterna „MAN“ (8 m vode)
- 1 kombi vozilo
3
- 1 šumsko vozilo Unimog – U 110 L (1,5 m
vode)
3
- 1 šumsko vozilo Unimog – U 1200 (1,2 m
vode)
3
- 1 šumsko vozilo TAM 110 T (1,5 m vode)
- 1 zapovjedno vozilo (visokotračni modul –
250 l vode).

2. Skloništa
Sva vozila tehnički su ispravna,
registrirana i opremljena radio vezom i
potrebnom opremom.
Općinsko
vijeće
je
godišnjim
proračunom za 2010. godinu osiguralo
sredstva za potrebe djelovanja DVD-a i
provedbu Plana motriteljsko-dojavne službe za
2010. godinu.
Može se zaključiti da DVD zadovoljava
sve kriterije koji su propisani Zakonom i
podzakonskim aktima. Takoñer se ističe da je
DVD efikasno obavio svoje zadatke u 2010.

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi,
materijalnih dobara i okoliša smanjile na
najmanju moguću mjeru, potrebno je
uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja
sa stanovišta prostornog planiranja, ureñenja,
organizacije, razvoja i izgradnje prostora.
Općina je obvezna na svom području
osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih,
kulturnih i drugih dobara, pa stoga Općinsko
vijeće u Odluci o donošenju prostornog plana
Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine
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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, kada ti dokumenti budu
doneseni.
Posebno treba naglasiti ulogu u
sustavu zaštite i spašavanja na području
Općine Vela Luka sljedećih službi i pravnih
osoba:
- Dom zdravlja, s privatnim liječnicima koji
mu gravitiraju
- Specijalna bolnica „Kalos“
- Centar za socijalnu skrb Korčula
- Hrvatska vojska
- Lučka kapetanija – Ispostava Vela Luka
- Zavod za javno zdravstvo,
- Hrvatske šume, Blato
- Policijska uprava
- Hrvatska gorska služba spašavanja
(HGSS), Orebić
- Veterinarska stanica „Korčula“, Vela Luka
- „Vodovod“ d.o.o. Blato
- Poduzeće „Komunalac“ d.o.o.
- DVD Vela Luka
- Hrvatske ceste
- Županijska uprava za ceste
- HEP Elektrojug, Blato
- Hrvatske vode, Opuzen
- Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo
Korčula
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Dubrovnik (Centar 112).

godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem
protupožarne zaštite na području Općine Vela
Luka.
Uspješnom stanju protupožarne zaštite
na području Općine Vela Luka pridonijelo je i
donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama
na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite
od požara na poljoprivrednom zemljištu,
šumama i šumskom zemljištu i mjerama za
ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
(listopad 2008. godine), te donošenje Plana
preventivno-uzgojnih
mjera
za
šume
razvrstane u I. i II. stupanj ugroženosti od
požara koje su u vlasništvu fizičkih osoba
(srpanj 2008. godine). Održavanje poljskih
putova i protupožarnih prosjeka, s izgradnjom
novih, naročito doprinosi održavanju zaštite od
požara.
4. Udruge grañana od značaja za zaštitu i
spašavanje
U 2010. godini Općina Vela Luka je u
svom proračunu osiguravala dio sredstva koji
su potrebni za rad udruga grañana od značaja
za zaštitu i spašavanje, a na području Općine
Vela Luka udrugama ovog značaja smatraju se
naročito:
- ECRA – Europski centar radio amatera
- Društvo sportskih ribolovaca i ronilaca
„Zubatac“.
Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi
spašavanja (“Narodne novine”, br. 79/06)
odreñen je ustroj, djelatnost i financiranje
Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).
HGSS Stanica Orebić osnovana je u ožujku
2008. godine, s područjem djelovanja i na
otoku Korčuli.
Člankom 25. Zakona odreñeno je da
služba i jedinica lokalne samouprave utvrñuju
zajednički interes za djelovanje stanice, te
odreñuju način i uvjete za njezino financiranje.
Zajednički interes utvrñen 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 djelovanje
HGSS Stanice Orebić.

IV. ZAKLJUČAK
Temeljem ove analize stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Vela
Luka daje se zaključak:
1. Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se
zadovoljavajućim.
2. Iz analize je vidljivo da općinskim aktima
još nisu regulirani svi segmenti sustava
zaštite i spašavanja potrebni za njegovo
učinkovito djelovanje.
3. Smjernicama za razvoj i organizaciju
sustava zaštite i spašavanja Općine Vela
Luka za 2011. godinu potrebno je utvrditi
potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i
financijska sredstva sa ciljem njegovog što
kvalitetnijeg razvoja.

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

KLASA: 021-05/11-03/145
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Službe i postrojbe središnjih državnih tijela
državne uprave koja se zaštitom i
spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti.

Na temelju "Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća" izradit
će se u 2011. godini Plan zaštite i spašavanja
za područje Općine Vela Luka. Bez obzira na
koji će način Plan definirati snage i materijalnotehnička sredstava kojima će Općina
raspolagati u slučaju pojave ugroze i način
njihovog djelovanja, potrebno je prije početka
ljetne sezone sačiniti:
- "Plan aktivnog uključenja svih subjekata
zaštite od požara za područje Općine Vela
Luka",
- obnoviti Ugovor o načinima i uvjetima
korištenja grañevinske mehanizacije u
poslovima zaštite i spašavanja na području
Općine Vela Luka (postojeći je istekao s
2010. godinom)
- ažurirati popise interventnih grupa grañana
(na temelju točke 3. "Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010.
godini",
Vlada
Republike
Hrvatske,
“Narodne novine” br. 3/10, Stožer zaštite i
spašavanja
Dubrovačko-neretvanske
županije je donio "Plan aktivnog uključenja
svih subjekata zaštite od požara u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji". U točki
"3. vatrogasne intervencije i zapovijedanje"
navedeno je: "Sve jedinice lokalne
samouprave trebaju zbog navedenog
sačiniti popise osoba i organizirati ih po
grupama s imenovanim voditeljima").

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti
i spašavanju (“Narodne novine”, br. 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 20. sjednici održanoj dana
28.02.2011. godine, donosi

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

1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja
na području Općine (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 utvrñenih Ustavom i zakonom,
ureñuju, planiraju, organiziraju, financiraju i
provode zaštitu i spašavanje. U cilju
učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih
zadaća, Općina Vela Luka treba:
- definirati resurse,
- izvršitelje,
- te provesti usklañivanje djelovanja svih
snaga.

Nadalje, člankom 18. stavkom 3.
Zakona o zaštiti od požara odreñeno je:
"Pravne osobe i jedinice lokalne... samouprave
dužne su, na način i pod uvjetima utvrñenim
zakonom... svojim alatom, opremom..., a
fizičke osobe i svojim radom, sudjelovati u
gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine
ugroženih požarom.")
- ažurirati popis članova kurirske službe i
obučiti kurire.

Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju
sudionici zaštite i spašavanja su:
- fizičke i pravne osobe,
- izvršna i predstavnička tijela jedinica
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave,
- središnja tijela državne uprave,
- operativne snage, kao izvršni dio sustava
zaštite i spašavanja.

2.
Opremanje,
osposobljavanje
i
usavršavanje operativnih snaga zaštite i
spašavanja
(povećanje
i
unapreñenje
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“.

Izvršni dio sustava zaštite i spašavanja
su operativne snage zaštite i spašavanja. Te
snage za područje Općine Vela Luka čine:
- Stožer zaštite i spašavanja Općine Vela
Luka,
- Postrojba Civilne zaštite opće namjene,
- DVD Vela Luka,
- Službe koje se zaštitom i spašavanjem
bave u svojoj redovitoj djelatnosti,
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Plan motriteljsko-dojavne službe treba donositi
po prethodnom mišljenju Upravnog odbora
DVD-a Vela Luka. Plan motriteljsko-dojavne
službe potrebno je po donošenju ugraditi u
Plan provoñenja posebnih mjera i zadataka za
zaštitu od požara za ljetnu sezonu, kojega za
svaku godinu donosi Upravni odbor DVD-a, a
za kojega DVD Vela Luka treba osigurati
suglasnost Stožera za zaštitu i spašavanje
Općine Vela Luka.

Sredstva koja se u proračunu Općine
Vela Luka u 2011. godini osiguravaju za
opremanje,
odnosno
unapreñenje
osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za
reagiranje u katastrofama i velikim nesrećama
odnose se na:
- izradu Plana zaštite i spašavanja,
- usklañivanje protupožarnih planova,
- rad Stožera za zaštitu i spašavanje,
- djelovanje DVD-a Vela Luka,
- opremanje i obučavanje postrojbe Civilne
zašite opće namjene,
- djelovanje udruga grañana od značaja za
zaštitu i spašavanje,
a namjenjuju se korisnicima na prijedlog
Općinskog načelnika.
U 2011. godini naročito treba posvetiti
pažnju odreñivanju pripadnika postrojbe
Civilne zaštite i njihovom opremanju (prema
mogućnostima proračuna).
Financiranje
sustava
zaštite
i
spašavanja treba osigurati racionalno i
učinkovito djelovanje sustava.

4. Izrada i usvajanje Procjene ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja (utvrñivanje
organizacije, aktiviranja i djelovanja sustava
zaštite i spašavanja, zadaća i nadležnosti,
ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih
sredstava te mjera i postupaka za provedbu
zaštite i spašavanja).
Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju, predstavnička tijela jedinica
lokalne
samouprave
donose
Procjenu
ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja.
"Procjena
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vela
Luka" je izrañena i za nju dobivena suglasnost
Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Suglasnost je dana na temelju članka
29. stavku 1. alineji 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju. Na temelju "Procjene..." izradit će
se u 2011. godini Plan zaštite i spašavanja,
kojega će donijeti Općinsko vijeće.

3. Izvršavanje zadaća Općine u mjerama
zaštite od požara (i stalno unapreñenje
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 2011. godinu donijeti
Vlada Republike Hrvatske.
- temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od
požara (“Narodne novine”, br. 92/10)
potrebno je preispitati sadržaj Plana zaštite
od požara Općine Vela Luka
- radi izrazite pokrivenosti teritorija šumom,
posvetit će se ustrojavanju motriteljskodojavne službe iz članka 4. Pravilnika o
zaštiti šuma od požara (“Narodne novine”,
br. 26/03) posebna pažnja. Zbog
usklañivanja ove potrebe s financijskim
mogućnostima Općine, potrebno je donijeti
Plan motriteljsko-dojavne službe za svaku
godinu.

5. Sustav uzbunjivanja grañana (uspostava
sustava uzbunjivanja)
Državna
uprava
za
zaštitu
i
spašavanje obavlja poslove obavještavanja i
uzbunjivanja
stanovništva
i
koordinira
jedinstveni sustav uzbunjivanja.
U 2011. godini je potrebno izvršiti
pregled opremljenosti novim znakovima za
uzbunjivanje u objektima u vlasništvu Općine
Vela Luka u kojima se okuplja veći broj ljudi,
kao i pregledati postojeće prijenosne aparate
za gašenje požara u njima (prema odredbi
članka 41. Zakona o zaštiti od požara).
6. Izobrazba stanovništva na području
zaštite i spašavanja (podizanje razine svijesti
grañana)
Zbog umanjenja posljedica nepravilnog
reagiranja (panika i drugo) na nesreće,
potrebno je stalno informirati stanovništvo o
djelovanju sustava zaštite i spašavanja.

Obveza Općine Vela Luka, sukladno
citiranom članku, je ustrojavanje ove službe za
područja pod šumama (i šumskom zemljištu)
koje su u vlasništvu fizičkih osoba.
Meñutim, kako sastavni dio teritorija
čine šume i šumsko zemljište kojima
gospodare i njima upravljaju pravne osobe
temeljem posebnih propisa, nastavit će se s
praksom odreñivanja DVD-a Vela Luka
izvršiteljem
poslova
motriteljsko-dojavne
službe za čitav teritorij Općine Vela Luka, a

KLASA: 021-05/11-03/146
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine
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6. Ponuditelj je obvezan potpisati ugovor o
koncesiji u roku od 10 dana od trenutka
kada ova Odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja postane konačna.

Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

Na temelju članka 22. stavka 1. i članka 24.
Zakona o koncesijama (“Narodne novine”, br.
125/08, dalje Zakon) i članka 9. točke 3.a)
Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Vela Luka (“Službeni glasnik
Općine Vela Luka”, br. 5/10 i 6/10, dalje
Odluka o komunalnim djelatnostima) Općinsko
vijeće Općine Vela Luka, u svojstvu davatelja
koncesije, je na svojoj 20. sjednici održanoj
dana 28.02.2011. godine donijelo

Obrazloženje:
Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,
br. 26/02 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04,
38/09 i 79/09) i članka 16. i 18. Zakona i
članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima,
Općinski načelnik je u “Narodnim novinama”,
br. 131 od 24.11.2010. godine objavio
Obavijest o namjeri davanja koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja,
odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama na području Općine Vela
Luka. Stručno povjerenstvo za koncesije je
zapisnikom od dana 05.01.2011. godine
utvrdilo da je ponudu dostavio samo jedan
ponuditelj, "Confirmator" d.o.o., Ulica 35/3,
Vela Luka, te da ponuda u svemu udovoljava
uvjetima iz Obavijesti o namjeri davanja
koncesije. S obzirom da je Savjet potrošača
suglasan s cijenom usluge ponuditelja,
Općinski načelnik je na temelju članka 9. točke
1.e) Odluke o komunalnim djelatnostima
predložio, a Općinsko vijeće donijelo Odluku
kao u izreci. Rok u kojemu je ugovor o
koncesiji obvezno potpisati odreñen je
člankom 26. stavkom 1. Zakona.

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
postupku davanja koncesije

1. Odabire se "Confirmator" d.o.o. iz Vele
Luke
najpovoljnijim
ponuditeljem
u
postupku davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i
zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i
crnih jama.
2. Koncesijom se stječe pravo obavljanja ove
komunalne djelatnosti na području Općine
Vela Luka uz naplatu izvršene usluge od
korisnika usluge.
3. Koncesija se daje na rok od 2 godine,
računajući od dana sklapanja ugovora o
koncesiji.
4. Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja
koncesije mora udovoljiti ponuditelj:
a) oprema (i ljudstvo) za izvršavanje
posla koji je predmet koncesije mora
biti smještena na otoku Korčuli svo
vrijeme trajanja koncesije, sposobna
za hitne intervencije.
b) ponuditelj će obavljati posao koji je
predmet koncesije u skladu s
tehničkim pravilima i uzancama te s
pažnjom dobrog gospodarstvenika
naročito vodeći brigu o zaštiti okoliša.
c) Upravni
odjel
za
gospodarenje
prostorom i komunalne djelatnosti
Općine Vela Luka može pisano
dopustiti da usluge koje su predmet
koncesije iznimno može obaviti drugi
izvršitelj u slučajevima kada ima
saznanja da ponuditelj iz tehničkih ili
organizacijskih razloga uslugu ne
može izvršiti, ili je spriječen drugim
razlozima.
5. Naknada za koncesiju iznosi 2.501,00 kn
godišnje.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke (u odnosu na postupak
pregleda, ocjene i odabira ponude) može se
podnijeti žalba Državnoj komisiji za kontrolu
postupka javne nabave, Kneza Mutimira 5/1,
10000 Zagreb, a žalba se predaje Općini Vela
Luka, Obala 3 broj 19, 20270 Vela Luka,
izravno ili preporučenom pošiljkom u roku od 8
dana od dana njene dostave.
KLASA: 021-05/11-03/147
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine
Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.
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Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama,
a u vezi sa člankom 47. Statuta Narodne
knjižnice ŠIME VUČETIĆ - Vela Luka te članka
30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni
glasnik Općine Vela Luka”, br. 5/09) Općinsko
vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj
28.02.2011. godine donijelo je sljedeći

3.3.2011.

Na temelju članka 441. stavak 1. točka 3.
Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne
novine”, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03 i 107/07) i članka 10. Izjave o osnivanju
trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. –
Vela Luka, a u vezi sa člankom 30. stavak 2.
Statuta Općine Vela Luka (“Službeni glasnik
Općine Vela Luka”, br. 5/09), Načelnik Općine
Vela Luka kao Skupština trgovačkog društva
KOMUNALAC d.o.o. – Vela Luka, dana
18.12.2010. godine donio je sljedeću

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na izmjene i
dopune Statuta Narodne knjižnice Šime
Vučetić - Vela Luka

ODLUKU
o razrješenju obnašatelja dužnosti
direktora

Članak 1.
Daje se suglasnost na izmjene i
dopune Statuta narodne knjižnice ŠIME
VUČETIĆ Vela Luka.

1. ANDREIS DENIS, dipl. ing. brodogradnje iz
Vele Luke, Ulica 37 br. 56/4, OIB
49238159470, razrješava se obnašatelja
dužnosti
direktora
trgovačkog
društva
KOMUNALAC d.o.o. – Vela Luka radi
okončanja redovnog postupka imenovanja
direktora.

Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Vela Luka“.

2. Imenovani se
20.02.2011. godine.

KLASA: 021-05/11-03/148
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine

razrješava

s

danom

Obrazloženje:
Imenovani je bio privremeni obnašatelj
dužnosti direktora do okončanja redovnog
postupka imenovanja direktora društva, a kako
je isti proveden bilo je neophodno donijeti
Odluku o razrješenju.

Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

Općinsko vijeće Općine Vela Luka temeljem
članka 30. Statuta Općine Vela Luka
(“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br. 5/09)
na svojoj 20. sjednici održanoj 28.02.2011.
godine, donijelo je sljedeći

KLASA: 363-02/09-01/036
URBROJ: 2138/05-01-11-14
Vela Luka, 14. veljače 2011. godine
Načelnik:
Boris Žuvela, v.r.

ZAKLJUČAK
1.
Predlaže
se
Županijskoj
skupštini
Dubrovačko-neretvanske
županije,
kao
kandidat za suca porotnika
- Sanja Jurković, dipl. pravnica iz Vele Luke.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom
glasniku Općine Vela Luka“.
KLASA: 021-05/11-03/149
URBROJ: 2138/05-02-11-01
Vela Luka, 28. veljače 2011. godine
Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.
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Na temelju članka 441. stavak 1. točka 3.
Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne
novine”, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03 i 107/07) i članka 10. Izjave o osnivanju
trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. –
Vela Luka, a u vezi sa člankom 30. stavak 2.
Statuta Općine Vela Luka (“Službeni glasnik
Općine Vela Luka”, br. 5/09), Načelnik Općine
Vela Luka kao Skupština trgovačkog društva
KOMUNALAC d.o.o. – Vela Luka, dana
07.02.2011. godine donio je sljedeću

3.3.2011.

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Narodne knjižnice "Šime Vučetić" - Vela
Luka
Članak 1.
Članak 11. Statuta Narodne knjižnice
Šime Vučetić - Vela Luka (dalje u tekstu:
Ustanova) mijenja se i glasi:
„Unutarnje ustrojstvo i način rada Knjižnice
utvrñuje Načelnik Općine općim aktom, a na
prijedlog Ravnatelja Ustanove.“

ODLUKU
o imenovanju direktora

Članak 2.
Članak 14. Statuta Ustanove mijenja
se i glasi:
„Općinsko vijeće kao osnivač:
- donosi petogodišnji plan rada Knjižnice i
usvaja izvješće o radu knjižnice po proteku
petogodišnjeg razdoblja,
- na prijedlog Načelnika imenuje ravnatelja
Knjižnice kada je to predviñeno ovim
Statutom.
Knjižnicom u ime osnivača upravlja Načelnik
Općine Vela Luka.”

1. ANDREIS DAMIR iz Vele Luke, Ulica 64 br.
12., roñ. 14.01.1974. god. (OIB 80888127261)
imenuje se za direktora trgovačkog društva
KOMUNALAC d.o.o. – Vela Luka, na
mandatno razdoblje od 4 godine.
2. Imenovani stupa na dužnost 21.02.2011.
godine, a meñusobna prava i obveze regulirat
će se Ugovorom o radu.

Obrazloženje:
Natječaj
za
imenovanje
direktora
KOMUNALAC d.o.o. Vela Luka objavljen je u
“Narodnim novinama” (br. 5/11) dana
12.01.2011. godine. Po provedenom postupku
izabran je Andreis Damir te će imenovani
stupiti na dužnost 21.02.2011. godine, a
meñusobne obveze regulirat će se Ugovorom.

Članak 3.
Članak 15. Statuta Ustanove mijenja
se i glasi:
„Načelnik u upravljanju Knjižnicom:
- Općinskom vijeću predlaže imenovanje
ravnatelja i v.d. ravnatelja kada je to
predviñeno ovim Statutom,
- imenuje v.d. ravnatelja knjižnice kada je to
predviñeno ovim Statutom,
- Općinskom vijeću i ravnatelju Knjižnice
daje prijedloge i mišljenja o pojedinim
pitanjima iz djelatnosti Knjižnice,
- odlučuje o radnom vremenu Knjižnice za
korisnike,
- daje suglasnost na odluke i druge akte po
prijedlogu Ravnatelja,
- daje suglasnost o nabavi radova i usluga
koje prelaze vrijednost od 10.000,00 kuna,
- obavlja druge poslove odreñene zakonom i
statutom.
Načelnik donosi odluke u prvom stupnju u
žalbenom postupku iz radnih odnosa, prava i
obaveza djelatnika Knjižnice.“

KLASA: 363-02/09-01/036
URBROJ: 2138/05-01-11-15
Vela Luka, 14. veljače 2011. godine
Načelnik:
Boris Žuvela, v.r.

Na temelju članka 22. Zakona o knjižnicama
("Narodne novine", br. 105/97, 5/98, 104/00,
87/08 i 69/09);
članka 54. Zakona o
ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93 i
29/97) i članka 16. i 45. Statuta Narodne
knjižnice "Šime Vučetić" – Vela Luka
("Službeni glasnik Općine Vela Luka", br.
4/07), te članka 29. Statuta Općine Vela Luka
(“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br 5/01 i
1/06) ), vršitelj dužnosti ravnatelja Narodne
knjižnice "Šime Vučetić” uz suglasnost
Općinskog vijeća Općine Vela Luka donosi

Članak 4.
Članak 16. Statuta Ustanove mijenja
se i glasi:
„Ravnatelj Knjižnice rukovodi, organizira i vodi
rad i poslovanje ustanove.
U voñenju rada i poslovanja Knjižnice
ravnatelj:

str. 18

br. 2/11

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA

−

3.3.2011.

obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 45
dana od dana isteka za podnošenje prijava.“

donosi Statut uz suglasnost Općinskog
vijeća, a druge opće akte uz suglasnost
Načelnika,
− predlaže Općinskom vijeću petogodišnji i
uz suglasnost načelnika donosi godišnji
program rada Knjižnice i mjere za njegovo
provoñenje,
− podnosi izvješća o poslovanju Knjižnice i
ostvarenju njezina programa rada i to za
pet godina Općinskom vijeću, a godišnja
izvješća Načelniku,
− odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog
odnosa djelatnika Knjižnice,
− odlučuje o rasporeñivanju djelatnika u
Knjižnici, te o drugim pravima i obavezama
iz radnog odnosa ukoliko zakonom i
drugim propisom nije drugačije odreñeno,
− daje naloge i upute za rad pojedinim
djelatnicima ili grupama djelatnika za
obavljanje odreñenih poslova, odlučuje o
disciplinskoj odgovornosti u Knjižnici
sukladno zakonskim ovlastima,
− odgovara za financijsko poslovanje
Knjižnice,
− u raspolaganju financijskim sredstvima
ravnatelju
se
ograničuje
stjecanje,
opterećivanje i otuñivanje nekretnina i
druge imovine ustanove do iznosa
10.000,00 kuna, a za veće iznose uz
suglasnost Načelnika,
− daje punomoć drugim osobama da
zastupa knjižnicu u pravnom prometu, a u
granicama danih ovlasti,
− odlučuje o podacima koji predstavljaju
poslovnu tajnu ili se ne mogu objavljivati,
− razmatra prijedloge sindikata u svezi s
ostvarivanjem prava djelatnika i njihovog
materijalnog položaja,
− odlučuje o visini članarine i drugih naknada
za usluge Knjižnice, a uz suglasnost
Načelnika.”
Članak 5.
Članak 18. Statuta Ustanove mijenja
se i glasi:
„Ravnatelja Knjižnice u redovnom postupku
imenuje i razrješava Općinsko vijeće na
prijedlog Načelnika po provedenom javnom
natječaju.
Ravnatelj se imenuje na period od 5 godina.“

Članak 7.
Članak 20 Statuta Ustanove mijenja se
i glasi:
"Ravnateljem knjižnice može biti imenovana
osoba koja osim općih uvjeta ispunjava i uvjete
iz članak 27. Zakona o knjižnicama.
Ukoliko se na natječaj ne javi osoba koja
ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka za
Ravnatelja se može imenovati osoba koja ima
završen
diplomski
sveučilišni
studij
humanističkog smjera uz obvezu stjecanja
zvanja diplomirani knjižničar u skladu s
nastavnim programima Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa Republike Hrvatske."
Članak 8.
Članak 21. Statuta Ustanove mijenja
se i glasi:
„Općinsko vijeće može u slučajevima i po
postupku propisanom Zakonom o ustanovama,
a na prijedlog Načelnika ravnatelja razriješiti
dužnosti prije isteka mandata.
Pisana odluka iz prethodnog stavka dostavlja
se ravnatelju s obrazloženjem i poukom o
pravu na sudsku zaštitu, kakao je to propisano
Zakonom o ustanovama.
U slučaju prijevremenog razrješenje ravnatelja
isti se rasporeñuje na radno mjesto u Knjižnici
koje odgovara njegovoj stručnoj spremi ako je
ravnatelj i prije radio u knjižnici.“
Članak 9.
Članak 23. Statuta Ustanove mijenja
se i glasi:
„U slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka
vremena na koje je imenovan, Načelnik će
imenovati
vršitelja
dužnosti
ravnatelja
Knjižnice. Načelnik je dužan pokrenuti redovni
postupak za imenovanje ravnatelja u roku 30
dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.”
Članak 10.
Članak 24. Statuta Ustanove mijenja
se i glasi:
„Petogodišnji plan i program rada i razvitka
Knjižnice donosi Općinsko vijeće na prijedlog
ravnatelja.
Plan iz prethodnog stavka obuhvaća: program
rada Knjižnice, program zapošljavanja, plan
prihoda i rashoda, plan raspodjele plaća, plan
investicija i druge planove.
Godišnje planove i programe donosi Načelnik
na prijedlog Ravnatelja.“

Članak 6.
Članak 19. Statuta Ustanove mijenja
se i glasi:
„Javni natječaj za imenovanje ravnatelja
raspisuje Načelnik.
Javni natječaj za ravnatelja Knjižnice objavljuje
se u dnevnom tisku.
Rok do kojeg se primaju prijave kandidata od
dana objave natječaja ne može biti kraći od (8)
osam dana, a rok u kojem se kandidati

Članak 11.
Članak 25. Statuta Ustanove mijenja
se i glasi:
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Knjižnice.“

„Kada se analizom izvršenja plana razvitka
odnosno programa rada utvrdi da se isti ne
mogu realizirati, Načelnik na prijedlog
ravnatelja donosi odluku o izmjenama plana,
odnosno programa, te o rebalansu financijskog
plana.“

programa

3.3.2011.
i

poslovanja

Članak 15.
Članak 37. Statuta Ustanove mijenja
se i glasi:
„Ravnatelj je dužan podnijeti odgovarajuća
izvješća Načelniku, Općinskom vijeću i
Ministarstvu kulture, kada oni to zatraže.”

Članak 12.
Članak 29. Statuta Ustanove mijenja
se i glasi:
„O rasporeñivanju sredstava Knjižnice, te
kriterijima za njihovo rasporeñivanje odlučuje
ravnatelj.
Ravnatelj podnosi izvještaj Načelniku o
rasporeñivanju sredstava.“

Članak 16.
Članak 46. mijenja se i glasi:
"Načelnik na prijedlog Ravnatelja donosi
sljedeće akte:
1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Knjižnice,
2. Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja
knjižne grañe i usluga,
3. Odluku o plaćama zaposlenih u Knjižnici,
4. druge opće akte sukladno zakonu i drugim
propisima.

Članak 13.
Članak 35. Statuta Ustanove mijenja
se i glasi:
„Djelatnici Knjižnice ostvaruju pravo na plaću i
naknadu plaće, te potpore i nagrade u skladu
sa Zakonom o radu, Odlukama Općinskog
vijeća i Načelnika i općim aktima Knjižnice.“

Ova Statutarna Odluka mora se objaviti na
oglasnoj ploči Knjižnice tri dana nakon davanja
suglasnosti osnivača, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave na oglasnoj ploči
Knjižnice.

Članak 14.
Članak 36. Statuta Ustanove mijenja
se i glasi:
„Ravnatelj Knjižnice podnosi financijsko
izvješće o poslovanju Knjižnice Načelniku, a
po vlastitoj inicijativi, kad ocijeni da bi uvjeti
poslovanja mogli dovesti do bitnih odstupanja

Vršitelj dužnosti ravnatelja
Anita Borovina
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List izlazi po potrebi od 1993. u tiskanom
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Sanja Jurković
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