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Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
članka 30. i 42. Statuta Općine Vela Luka
(“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br.
5/09), Općinsko vijeće Općine Vela Luka je, na
svojoj 15. sjednici, održanoj 30.09.2010.
godine, donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu
Načelnika Općine Vela Luka, za razdoblje
siječanj – lipanj 2010. godine.

8

2. Ovaj
će
Zaključak,
zajedno
s
Polugodišnjim izvješćem biti objavljen u
„Službenom glasniku Općine Vela Luka“.
KLASA: 021-05/10-03/100
URBROJ: 2138/05-02-10-01
Vela Luka, 1. listopada 2010. godine
Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

*

*

*
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Kako bi se poboljšao rad Odjeljka za
proračun
i
financije,
povećala
transparentnost i bolja kontrola.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka
42. Statuta Općine Vela Luka („Službeni
glasnik Općine Vela Luka, br. 5/09) podnosim
-

Uvedena je nova telefonska centrala i
obnovljena LAN mreža
Nova mreža i centrala su uvedeni u
svhu veće informatizacije rada općine i
uvoñenja digitalne pisarnice kao i uvoñenja
kontrole radnog vremena.

-

Uvedena služba prometnog redarstva
Temeljem odredbi Zakona o sigurnosti
prometa na cestama („Narodne novine“,
br. 67/08) omogućeno je jedinicama
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave da pod odreñenim propisanim
uvjetima, ureñuju promet na svojem
području.

-

Uspostavljen je Kolegij Načelnika
Kolegij Načelnika je neformalno tijelo
kojeg čine Načelnik, zamjenica Načelnika,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
tajnica Općinskog vijeća, voditelj Odjeljka
za gospodarenje prostorom, voditelj
Odjeljka za proračun i financije i voditelj
Odjeljka za javne djelatnosti. Kolegij
Načelnika priprema akte i prijedloge
odluka za Općinsko vijeće, te koordinira
rad odjeljaka u Jedinstvenom upravnom
odjelu.

Poboljšano informiranje javnosti
U cilju ostvarivanja javnosti rada
izvršnog tijela, uvedena je praksa
svakodnevnog izvješćivanja o radu i
aktivnostima Općine Vela Luka na web
stranici Općine.

-

Povećana efikasnost naplate
Povećana
je
naplata
dospjelih
potraživanja pogotovo onih koji se odnose
na komunalnu naknadu zbog stalnog
kontroliranja i pokretanja postupka prisilne
naplate dospjelih potraživanja.
Usklañuje se rad izmeñu odjeljaka
unutar Jedinstvenog upravnog odjela
pogotovo u smislu kontrole dugovanja.
Takoñer uspostavlja se koordinacija
izmeñu Općine, Komunalca, Centra za
kulturu, Dječjeg vrtića Radost, DVDa i TZ.

Započete aktivnosti na uvoñenju ISO
standarda
Početkom ožujka 2010. godine u
Općini je za sve službenike Općine
održana prezentacija na kojoj su
objašnjeni razlozi uvoñenja ISO sustava u
JLS, objašnjene faze, dinamika, trajanje
projekta i troškovi te postupak certificiranja
i post-certifikacijske obveze. S ovim
aktivnostima nastavit ćemo do postizanja
potrebne razine kvalitete i optimalnosti
rješenja.

-

Poboljšana
suradnja
agencijom DUNEA

-

Suradnja sa Hrvatskom gospodarskom
komorom

-

Suradnja s udrugom Deša.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2010.

OPĆINSKA UPRAVA
-

-

-

-

-
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Pripremljeni su potrebni dokumenti za
uspostavu nove organizacije
Nakon donošenja Uredbe o klasifikaciji
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i usklañenja
naših akata s njom, moći će se pristupiti
njenoj implementaciji.

Evidencija i gospodarenje Općinskom
imovinom
Kvalitetno gospodarenje općinskom
imovinom naš je trajan zadatak.
Započeta je kvalitetnija evidencija
općinske imovine kao i uknjižbe iste.
Obnovljeni su ugovori o najmu općinskih
prostora te napravljene korekcije cijena
najmova.
Uveden je novi računovodstveni program
Libusoft

sa

razvojnom

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
1. Pripremljeno je
za donošenje na
Općinskom vijeću niz akata koji su
objavljivani u „Službenim glasnicima
Općine Vela Luka, a potrebno je istaknuti
sljedeće akte:
a) Odluka o komunalnom redu
b) Odluka o ukidanju naknade za izgradnju i
održavanje kanalizacijskog sustava
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c) Odluka o povratu novčanih sredstava
prikupljenih na temelju „Odluke o naknadi
za izgradnju i održavanje kanalizacijskog
sustava Vela Luka“
d) Odluka o iznosu za financiranje gradnje
sustava za odvodnju
e) Zaključak povodom prenamjene prostora
poluotoka Privale
f) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Vela Luka
g) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine
Vela Luka
h) Pravilnik o davanju na privremeno
korištenje javnih površina
i) Odluka o naknadi za razvoj
j) Odluka o komunalnim djelatnostima na
području Općine Vela Luka
k) Odluka o organizaciji i naplati parkiranja
l) Odluka o javnom redu i miru
m) Odluka o imenovanju ulica
n) Odluka
o
obavljanju
dimnjačarskih
poslova.
2. U „Službenim glasnicima“ su objavljivani i
akti koje je donosio Općinski načelnik, a
ovdje treba istaknuti:
a) Plan korištenja javnih površina i cjenik za
davanje na privremeno korištenje javnih
površina
b) Odluka
o
parkiralištima,
parkirnim
mjestima i cjeniku karata za parkiranje.
3. Provode se, ili su završene, aktivnosti na:
a) prenamjeni kredita za kanalizaciju radi
financiranja ureñenja okoliša sportske
dvorane
b) izgradnji kanalizacije, a početkom svibnja
u Zagrebu Općina i Komunalac potpisali s
Hrvatskim vodama Ugovor o podzajmu za
podprojekt Vela Luka, s kojim će se
financirati nastavak gradnje kanalizacije u
vrijednosti 29.400.000 kn
c) Procjena ugroženosti od katastrofa je u
izradi i treba biti završena u toku 2010.
godine, o čemu je sklopljen ugovor s
izrañivačem „Alfa-atest“ d.o.o. Split
d) Postavljanju rasvjete na rukometnom
igralištu
e) Ugradnji komunalne infrastrukture u trup
Ulice 69 i njeno asfaltiranje, o čemu će se
postupak javne nabave provesti tokom
2010. godine
f) Učinkovitijoj naplati prihoda proračuna
g) Ureñenju trga sa zapadne strane hotela
Korkyra.
4. Dana
07.06.
započela
je
revizija
poslovanja Općine za 2009. godinu, koja je
trajala do 30.07.2010. godine.
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5. U radni odnos su primljeni prometni redari,
za što je Općina obavila propisane
predradnje, odnosno udovoljila uvjetima za
početak rada prometnih redara.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI
-

Sastanak sa zamjenicom župana Marijom
Vučković 27.01.2010.
Nakon radnog sastanka obišli smo
Osnovnu i Srednju školu te Dom
umirovljenika

-

Održana osnivačka skupština TZ Vela
Luka 23.02.2010.
Načelnik sukladno Zakonu o turističkim
zajednicama ujedno je i predsjednik TZ-a

-

Sastanak sa predstavnicima Ministarstva
mora, prometa i infrastrukture, Hrvatske
poštanske banke i Hrvatskih cesta na temu
izgradnja pomorsko-putničkog terminala i
pristupne ceste.

-

Obilježen Dan Općine i blagdan Svetog
Josipa 19.03.2010.

-

Prijem najuspješnijih učenika 16.03.2010.
Povodom Dana Općine organiziran je
prijem najuspješnijih učenika Osnovne i
Srednje škole u Veloj Luci koji su ostvarili
zapažene rezultate na natjecanjima iz
znanja na županijskoj i državnoj razini.

-

Prijem najuspješnijih sportaša 17.03.2010.
Povodom Dana Općine organiziran je
prijem najuspješnijih sportaša Vele Luke.

-

Posebna pohvala mladim mještanima
18.03.2010.
Povodom Dana Općine organiziran je
prijem na kojem su uručene posebne
pohvale mladim Velolučanima za humani
čin spašavanja ljudskih života.

-

Prisustvovanje primopredaji broda „Kraljica
Mora“ i susret s premijerkom Jadrankom
Kosor
23.03.2010. održana je svečana
primopredaja prvog školskog broda
„Kraljica Mora“. Tom činu je prisustvovala i
premijerka Jadranka Kosor.

-

Prisustvovanje
turističkoj
prezentaciji
Dalmatinski vikend u Sloveniji u Postojni
26.03.2010.

-

Prijem
kod
Gradonačelnika
Postojne 27.03.2010.

Grada
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Twinning projekt s talijanskim gradom
Minervino di Lecce
Delegacija Općine Vela Luka je
boravila od 20. do 26.03.2010. u
talijanskom gradu Minervino di Lecce u
sklopu twinning projekta „Zajedno u
Europu – kulturološke različitosti i
zajednička kulturna baština kao osnove za
prijateljstvo u Europi. Našu delegaciju
predvodila je zamjenica Načelnika Tatjana
Vučetić. Dogovoren je i nastavak suradnje.
Udruga DEŠA održala okrugli stol
19.04.2010.
Okrugli stol održan je na temu „Aktivno
stanovništvo u razvoju zajednice“. Sa
DEŠOM su dogovorene daljnje aktivnosti i
suradnja.

-

Obilježen Spomendan osloboñenja Vele
Luke od fašizma – 22.04.2010.

-

Prisustvovanje otvaranju hotela „Korkyra“
te susret sa potpredsjednikom Vlade
ministrom Ivanom Šukerom, Županom
Nikolom
Dobroslavićem,
zamjenikom
Župana
Franom
Skokandićem
–
30.04.2010.

-

-

-

-

Ugošćena
meñunarodna
turistička
akademija 03.05.2010.
U organizaciji Ekonomskog fakulteta
Zagreb, Adriatica.net, Općine Vela Luka i
TZ Vela Luka održana je Meñunarodna
turistička akademija na kojoj je sudjelovalo
stotinjak studenata i njihovih mentora iz
Hrvatske, Slovenije, Amerike, Engleske,
Španjolske.
Potpisan Ugovor o pod-zajmu za podprojekt Vela Luka 07.05.2010. u Hrvatskim
vodama u Zagrebu
Ugovor o pod-zajmu za podprojekt
Vela Luka (sustav za odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda vrijedan 29,4
miljuna kuna.
Održan
susret
gospodarstvenika
11.05.2010.
Općina Vela Luka i HGK-Županijska
komora Dubrovnik organizirali su susret
gospodarstvenika otoka Korčule.
Otvoren novi ured TZO Vela Luka
20.05.2010.
U sklopu pripreme turističke sezone
otvoren je novi ured turističke zajednice na
atraktivnoj lokaciji u prizemlju zgrade
Općine.
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-

Policiji osiguran adekvatni prostor u centru
mjesta te osigurana ispomoć od 2
sezonska policajca

-

Prisustvovanje sjednici Otočkog vijeća u
Preku na otoku Ugljanu 21.05.2010.

-

Prisustvovanje kolegiju načelnika općina i
gradonačelnika u Županiji na temu
Županijske
razvojne
strategije
i
Županijskog
partnerskog
vijeća
28.05.2010.

-

Prisustvovanje prezentaciji LEADER-ov
pristup ruralnom razvoju 09.06.2010.

-

Prijem Veleposlanice Australije NJ.E.
Beverly Mercer 16.06.2010.
Veleposlanica Australije posjetila je
Općinu te se susrela sa Velolučanima koji
su živjeli u Australiji.

-

Prisustvovanje
završnoj
Dječjeg vrtića 16.06.2010.

-

Prisustvovanje otvorenju 12. MATRIB-a
23.06.2010.

-

Obilježen Dan državnosti 25.06.2010.

-

Obilježen
Dan
22.06.2010.

-

Prijem izvrsnih učenika OŠ Vela Luka i
učesnika Igara otoka svijeta 24.06.2010.
Povodom završetka školske godine
organiziran je prijem za izvrsne učenike
Osnovne škole koji su svih 8 razreda
završili odličnim uspjehom kao i učenika
koji su sudjelovali na Igrama otoka svijeta
na Azorima.

-

Prisustvovanje
24.06.2010.

-

Prijem američkog veleposlanika James
Foleya 25.06.2010.
Veleposlanik SAD tijekom posjeta
Veloj Luci susreo se sa Načelnikom.

-

Sastanak u Ministarstvu obrane Republike
Hrvatske na temu poluotoka Privale
Na sastanku sa ministrom obrane
Brankom Vukelićem, Županom Nikolom
Dobroslavićem i Gradonačelnikom Ploča
Krešimirom Vejićem raspravljali smo o
mogućnosti povrata poluotoka Privale,
tvrñave Hum i rta Velo dance Općini Vela
Luka.

svečanosti

antifašističke

ragati

sv.

borbe

Ivana
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Sastanak s direktorom HEP-Elektrojug
Milivojem Benderom
Na sastanku se raspravljalo o problemima
električne mreže na području Općine i
načinima rješavanja istih.

-

-

GOSPODARENJE PROSTOROM
-

-

-

-

-

-

-

-

U siječnju 2010. g. nastavljen je postupak
javne nabave za radove spajanja na
elektro-energetsku
mrežu,
sportske
dvorane na Močnom lazu. Predviñeni
radovi su se izvodili u veljači te završili u
ožujku.
Započet je postupak javne nabave za
ureñenje šetnice rive na Badu. Radovi su
započeli u ožujku, a završeni su u lipnju.
Prije ureñenja trga uz zapadnu stranu
hotela Korkyra, ugrañene su cijevi
sekundarne kanalizacijske mreže za dio
kuće Oreb, u sklopu tih radova izmjenjene
su
dotrajale
instalacije
vodovoda,
izmješteni su stupovi javne rasvjete i
ugrañene su cijevi i šahtovi za oborinsku
odvodnju.
Izvršeno je ureñenje trga uz zapadnu
stranu hotela Korkyra od strane tvrtke
Facta Vera uz sudjelovanje Općine u
financiranju.
Kupljena
je
oprema
za
rasvjetu
rukometnog igrališta (stupovi, reflektori,
kabeli, itd.). Radovi na ugradnji kupljene
opreme su se vršili u lipnju.
U razdoblju siječanj – ožujak vršile su se
radnje vezane za stupanje na snagu
Izmjena i dopuna Prostornog plana
ureñenja općine Vela Luka, koje su
započete u
2008.g. U travnju je
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog
ureñenja i graditeljstva
odbilo dati
suglasnost na Izmjene i dopune Plana.
Nakon toga su obavljene radnje potrebne
za ponavljanje procedure Izmjena i dopuna
Prostornog plana ureñenja općine Vela
Luka (Odluka Vijeća, javna nabava,
pripreme za prethodnu raspravu, itd.).
U periodu siječanj-svibanj geodetska
podloga još nije bila ovjerena od strane
katastra, pa se nije moglo krenuti dalje sa
procedurom donošenja UPU Stračinčice. U
tom periodu zaprimljene su brojne
primjedbe zainteresiranih grañana, te su
vršene
pripreme za ponovnu javnu
raspravu.
Napravljene su pripremne radnje vezane
za Izmjene i dopune Prostornog plana
Dubrovačko-neretvanske županije.

-

-

-

-
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Započet je postupak javne nabave za
izradu
projektne
dokumentacije
za
rekonstrukciju zgrade Zadružnog doma.
Izvoñač radova je o svom trošku vršio
otklanjanje nedostataka te sanirao dio
štete koja je nastala na sportskoj dvorani
na Močnom lazu, zbog prokišnjavanja i
izbijanja vlage.
Pripremljen je i započet postupak javne
nabave za ureñenje okoliša sportske
dvorane na Močnom lazu
Vršile su se radnje oko pripreme zemljišta
za buduće trafostanice Gradina, Pičena,
Centar II, što uključuje: traženje zemljišta,
prijedlozi pracelacija, imovinsko-pravni
odnosi, itd.
Započeti su postupci za ucrtavanje putova
u katastarske planove (Široka, Gradina,
Posejdon-Zubaća vala)
Odrañene su radnje vezane za najam
javnih površina i poslovnih prostora.
Pripremljen je postupak javne nabave za
ugradnju komunalne infrastrukture te
ureñenje ulice 69 na Vrancu,
Pripremljen je i proveden postupak prijma
u službu prometnih redara.
Obavljene su pripremne radnje (kontakti sa
strankama) radi provoñenja postupka
izvlaštenja zemljišta za buduću ulicu na
Badu. Izvlaštenje je preduvjet za ishoñenje
potvrde na glavni projekt.

FINANCIJE I PRORAČUN
Na
početku godine, 01.01.2010.
ukupne
obveze
Općine
iznosile
su
10.095.648,58 kn, od čega 6.857.785,29 kn
otpada na obveze za zajmove HBOR-u i
Raiffeisenbank Austria d.d. a s 30.06.2010.
one su se povećale na 10.364.260,23 kn.
Za usporedbu, 01.01.2009. ukupne
obveze Općine iznosile su 9.509.006,07 kn, a
30 06.09. povećale su se na 12.619.642,83 kn,
a povećanje se je odnosilo najviše na poziciju
Ureñenja rive na Badu.
Plan proračuna Općine Vela Luka za
2010. godinu iznosio je 12.923.980,00 kn, a
28.05.2010. su napravljene prve izmjene i
dopune, tj. donesena je Odluka o izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Vela Luka za
2010. s čime se je Proračun Općine povećao
na 14.123.980,00 kn ili za 9%.
U prvih šest mjeseci ove godine,
ostvareni su prihodi u iznosu od 3.179.375,72
kn , što zajedno s prenesenim viškom prihoda i
primitaka čini 3.229.551,57 kn, a rashodi u
iznosu od 3.866.292,76 kn pa je nastao
manjak prihoda i primitaka za pokriće u

br. 13/10

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA

sljedećem razdoblju u iznosu od 636.741,19
kn.
U istom razdoblju prošle godine
ostvareni su prihodi u iznosu od 3.945.495,21
kn, što zajedno s prenesenim viškom od
4.015.137,59 kn iznosi 7.960.632,80 kn.
Rashodi su izvršeni u iznosu od 8.312.720,16
kn, pa je nastao manjak prihoda i primitak za
pokriće u sljedećem razdoblju od 352.087,36
kn.
U ovom razdoblju, nastavilo se je s
radovima na ureñenju rive na Badu, što je
iskazano na poziciji 101 u Proračunu –
Popločavanje nedovršene šetnice rive na
Badu, koji iznose 303.201,60 kn.
Nastavljeni su radovi na novoj
športskoj dvorani Močni laz. Na poz. 108 –
Radovi na spajanju dvorane Močni laz na
elektroenergetsku mrežu izvršeni su u iznosu
od 164.589,99 kn, a na poziciji 120 – Ureñenje
športske dvorane Močni laz i njenog okoliša,
izvršeno je 55.519,93 kn.
Nastavili smo s otkupom zemljišta za NPKLM
vodovod u iznosu od 125.531,76 kn.
Za Sanaciju deponija Sitnica izvršeni su
rashodi u iznosu od 115.702,04 kn.
Za kupnju Meneginove kuće u prvih šest
mjeseci utrošeno je 99.808,00 kn.
Najveći problem za normalno odvijanje
redovnog poslovanja predstavljaju „stara
dugovanja” prema dobavljačima.
Isto tako nisu podmirene obveze
prema dobavljaču „Šigi” u iznosu od
219.973,81 kuna, s time da smo dio podmirili
kompenzacijama.
Moram navesti i obveze za otkupe
zemljišta u iznosu od 531.716,12 kuna, a koje
smo obvezni platiti nakon uknjižbe.
Načelnik:
Boris 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 15. sjednici održanoj 30. rujna 2010.
godine donosi

ODLUKU
o uključivanju u projekt „Razvoj
LEADER-ova pristupa u Dubrovačkoneretvanskoj županiji“
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Članak 1.
Općina Vela Luka sudjelovat će u
formiranju i djelovanju Lokalne akcijske grupe
(u daljnjem tekstu: LAG) na području
Dubrovačkog primorja, otoka Korčule, otoka
Lastova, otoka Mljeta i poluotoka Pelješca, kao
jedan od suosnivača, a koja se osniva radi
ostvarivanja
zajedničkih
interesa
svih
uključenih dionika u svrhu ruralnog i ukupnog
razvoja LAG-om obuhvaćenog područja.
Članak 2.
Za predstavnika Općine Vela Luka u
procesu formiranja LAG-a imenuje se stručna
suradnica Barbara Mirošević, dipl.ing.agr.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom
glasniku Općine Vela Luka”.
KLASA: 021-05/10-03/101
URBROJ: 2138/05-02-10-01
Vela Luka, 1. listopada 2010. godine
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 je, na
svojoj 15. sjednici, održanoj dana 30. rujna
2010. god. donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje i prihvaća Izvješće
Državnog ureda za reviziju – Područni
ured Dubrovnik, o obavljenoj financijskoj
reviziji Općine Vela Luka za 2009. god.
2. Ovaj Zaključak će se javno objaviti u
„Službenom glasniku Općine Vela Luka“.
KLASA: 021-05/10-03/102
URBROJ: 2138/05-02-10-01
Vela Luka, 1. listopada 2010. godine
Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.
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Temeljem članka 30. Statuta (“Službeni glasnik
Općine Vela Luka”, br. 5/09), a na prijedlog
Odbora za Statut i Poslovnik, Općinsko vijeće
Općine Vela Luka, na svojoj 15. sjednici,
održanoj 30.09.2010. godine, donijelo je
sljedeću

ODLUKU
o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Vela Luka (“Službeni glasnik
Općine Vela Luka”, br. 6/09)

Članak 1.
U članku 59. stavku 1. dodaje se nova
točka:
9. Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od objave u „Službenom glasniku Općine
Vela Luka“.
KLASA: 021-05/10-03/103
URBROJ: 2138/05-02-10-01
Vela Luka, 1. listopada 2010. godine
Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Općine Vela Luka („Službeni
glasnik Općine Vela Luka“, br. 3/10 i 10/10),
Općinsko vijeće Općine Vela Luka je, na svojoj
15. sjednici, održanoj dana 30.09.2010.
godine, odlučilo objaviti

III.
Savjet broji pet članova, uključujući
predsjednika i zamjenika predsjednika.
Kandidati za članove Savjeta mogu biti
osobe s prebivalištem na području Općine
Vela Luka u dobi od 15 (petnaest) do 29
(dvadesetdevet) godina života.
Članove Savjeta i to: jednog člana iz
reda školske populacije, jednog iz studentske i
tri iz reda mladih koji se profesionalno ili
volonterski bave radom iz djelokruga Savjeta,
bira Općinsko vijeće, na vrijeme od dvije
godine.
IV.
Prijedlog kandidata za članove Savjeta
podnosi se u pisanom obliku i obvezno sadrži
sljedeće podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podatke o kandidatu (ime i prezime, datum
roñenja, prebivalište i kratki životopis),
- obrazloženje prijedloga,
- program kandidata.
Predlagatelj mora biti potpisan od
strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren
pečatom.
Uz prijedlog se mora dostaviti pisana
izjava kandidata o svom pristanku na
kandidaturu.
V.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog
priložiti:
- potvrdu o prebivalištu kandidata (ne stariju
od tri mjeseca od dana objave ovog
poziva),
- izvadak iz registra udruge odnosno
izvadak iz sudskog registra (za ustanove).
Isprave
iz
prethodnog
dostavljaju se u izvorniku.

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove
Savjeta mladih Općine Vela Luka
I.
Savjet mladih Općine Vela Luka se
osniva kao savjetodavno tijelo Općinskog
vijeća Općine Vela Luka, u cilju aktivnog
uključivanja mladih u javni život Općine Vela
Luka.
II.
Pravo predlaganja kandidata za
članove Savjeta mladih Općine Vela Luka (u
nastavku teksta: Savjet) imaju udruge mladih i
udruge koje se bave mladima, učenička vijeća,
te drugi registrirani oblici organiziranja mladih
sa sjedištem na području Općine Vela Luka.
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stavka

VI.
Prijedlozi
s
potrebnom
dokumentacijom se podnose u roku od 15
dana od dana objave ovog poziva u dnevnom
tisku, osobno ili putem pošte na sljedeću
adresu: Općina Vela Luka, Općinsko vijeće Odbor za izbor i imenovanje, 20 270 Vela
Luka, Obala 3 br. 19, s naznakom: “Prijedlog
kandidata za članove Savjeta mladih”.
VII.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi
neće se uzimati u razmatranje.
VIII.
Protiv odluke Odbora za izbor i
imenovanje o odbacivanju odnosno odbijanju
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prijedloga kandidata, koja se dostavlja
ovlaštenom predlagatelju, može se izjaviti
žalba Odboru za Statut i Poslovnik Općinskog
vijeća, u roku od tri dana od dana dostave
odluke o odbacivanju odnosno odbijanju
prijedloga.
KLASA: 021-05/10-03/104
URBROJ: 2138/05-02-10-01
Vela Luka, 1. listopada 2010. godine
Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Dječjeg vrtića
RADOST Vela Luka te članka 30. Statuta
Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine
Vela Luka“, br. 5/09), Općinsko vijeće Općine
Vela Luka na 15. sjednici održanoj 30.09.
2010. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Izvješće Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića RADOST Vela Luka
za pedagošku 2009./2010. godinu.
2. Ovaj zaključak i Izvješće objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Vela Luka“.
KLASA: 021-05/10-03/105
URBROJ: 2138/05-02-10-01
Vela Luka, 1. listopada 2010. godine
Predsjednik:
Zdravko Žuvela, v.r.

*

*

*

Temeljem članka 19. Statuta Dječjeg vrtića
"Radost" Vela Luka, Upravno vijeće Dječjeg
vrtića "Radost" Vela Luka podnosi Općinskom
vijeću Općine Vela Luka sljedeće:

IZVJEŠĆE
o radu za pedagošku 2009./2010. godinu
Načelnik Općine Vela Luka je 23. lipnja
2009. godine donio Odluku o opozivu i
imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove
za odgoj i zaštitu djece predškolske dobi
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"Radost" Vela Luka kao predstavnika Općine
Vela Luka kojom su u Upravno vijeće
imenovane Tatjana Vučetić, Zdravka Anić i
Marina Šego. Takoñer je Načelnik sazvao
konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća sa
novim članovima 26. lipnja 2009. godine na
kojoj je za predsjednicu Upravnog vijeća
izabrana Tatjana Vučetić.
Upravno vijeće je u periodu pedagoške
2009./2010. godine održalo 9 sjednica na
kojima se raspravljalo i odlučivalo u skladu sa
zakonskim propisima i Statutom Vrtića.
Na 28. sjednici održanoj 26. lipnja
2009. godine raspravljalo se o nalazu i rješenju
prosvjetne inspekcije od 10. lipnja 2009.
godine, donijela se Odluka o raspisivanju
natječaja za ravnateljicu, pokrenuo postupak
za usklañivanje Statuta ustanove prema
nalazu prosvjetne inspekcije, te su se donijele
odluke o organizaciji rada Vrtića u ljetnom
periodu i upisu djece u pedagošku 2009./2010.
godinu.
Na 29. sjednici održanoj 10. srpnja
2009. godine raspravljalo se o materijalnom i
kadrovskom stanju u Vrtiću te se donijela
Odluka o prijedlogu za imenovanje ravnatelja
koja je proslijeñena Općinskom vijeću.
Na 1. sjednici održanoj 21. kolovoza
2009. godine raspravljalo se o prijedlogu
novog Statuta Ustanove, dobili smo izvještaj
ravnateljice o stanju u Vrtiću, te je donijeta
odluka o raspisivanju natječaja za prijem
odgojiteljice na neodreñeno radno vrijeme.
Na 2. sjednici održanoj 18. rujna 2009.
godine usvojen je godišnji plan rada, donesena
odluka o prijemu odgojiteljice Maje Žuvela na
temelju natječaja te je donesena odluka o
koeficijentima za izračun plaća odgojiteljicama.
Na 3. sjednici održanoj 8. siječnja
2010. godine donesena je odluka o
raspisivanju natječaja za prijem odgojiteljice
zbog odlaska djelatnice Lipojke Gugić u
mirovinu, ravnateljica je podnijela izvještaj o
radu Vrtića za period rujan-prosinac, te se
raspravljalo o Pravilniku o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Vrtića.
Na 4. sjednici održanoj 29. siječnja
2010. godine donešena je odluka o prijemu
odgojiteljice Ane Farčić, te je usvojen Pravilnik
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.
Na 5. sjednici održanoj 12. travnja
2010. godine usvojeno je financijsko izvješće
za 2009. godinu i raspravljalo se o Pravilniku o
radu.
Na 6. sjednici održanoj 24. svibnja
2010. godine raspravljalo se o kriterijima za
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upis djece u ljetnom periodu, o kriterijima za
upis djece u novu pedagošku godinu, te o
održavanju i radovima u Vrtiću u ljetnom
periodu.
Na 7. sjednici održanoj 23. kolovoza
2010. godine usvojeno je izvješće ravnateljice
za pedagošku godinu 2009./2010. te se
raspravljalo o upisu djece za pedagošku
godinu 2010./2011.
Potrebno je naglasiti da je u proteklom
periodu dat prijedlog Općinskom vijeću i
usvojen novi Statut Vrtića (Statut se nije
mijenjao od 1998. godine) usklañen s novim
Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi i
Državnim
pedagoškim
standardom
predškolskog odgoja i naobrazbe, da je
donešen Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Vrtića koji je usklañen sa Statutom
te su na taj način stvoreni zakonski uvjeti za
nesmetan rad Vrtića.
Zbog velikog broja djece upisane u
Vrtić pokrenuta je inicijativa za pronalaženjem
dodatnog prostora nakon čega je ustanovljeno
da Vrtić nema dozvolu za rad. Na katastru je
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pokrenut postupak za knjiženje zgrade Vrtića
koji je uspješno dovršen. Od nadležnog
Ministarstva očekuje se suglasnost na
Program rada čime bi se stvorili uvjeti za
dobivanje dozvole za rad Vrtića, a time i
mogućnost traženja dodatnog prostora za rad.
U proteklom periodu na zgradi Vrtića
sanirano je krovište, obojane su sve prostorije
za boravak djece, lakiran parket u jednoj sobi,
postavili su se aluminijski otvori na jednoj sobi,
kupio se jedan novi klima ureñaj, te se riješio
problem sanitarnog čvora prostorija za boravak
djece. Meñutim, zbog velikog broja djece koja
traže smještaj u Vrtiću nameće se potreba za
novim prostorom ili kroz nadogradnju
postojećeg ili gradnju novog Vrtića. Upravno
vijeće u suradnji sa Načelnikom pokrenut će
aktivnosti radi iznalaženja najboljeg rješenja
kako bi najmlañi stanovnici Vele Luke imali
kvalitetan smještaj na zadovoljstvo njihovih
roditelja i svih nas.

Predsjednica
Tatjana Vučetić, v.r.
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„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ je službeni list Općine Vela Luka
Izdavač:
Općina Vela Luka
www.velaluka.hr

Uredništvo:
Obala 3, br. 19,
tel. 020/295-900; fax. 813-033;
e-mail: opcina-vela-luka@du.t-com.hr

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

glavna i odgovorna urednica:
Sanja Jurković

