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Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela 
Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br. 
5/09), a u svezi s ugovorima o stipendiranju 
studenata i učenika iz Proračuna Općine Vela 
Luka od 2005. godine, donosi dana 23. 
kolovoza 2010., sljedeću 

ODLUKU 

o obvezi vra ćanja primljenog iznosa 
stipendije  

  
 

I. 
 Ovom Odlukom se utvrñuje obveza 
povrata isplaćenih stipendija za sve bivše 

primatelje stipendija s kojima je Općina Vela 
Luka imala zaključene ugovore o stipendiranju, 
a koji nisu izvršili svoje ugovorne obveze. 
 

II. 
 Ova Odluka će se primjenjivati na sve 
bivše stipendiste koji su stipendiju primali od 
školske, tj. akademske godine 2005./2006. do 
danas. 

 
III. 

 Izvršenje ove Odluke mogu odgoditi 
bivši stipendisti Općine, pod uvjetom da još 
studiraju (što se dokazuje potvrdom 
visokoškolske ustanove), ili su nezaposleni 
(potvrda HZZZ-a), uz uvjet da potpišu  
solemniziranu izjavu (izjava dana kod javnog 

 

ISSN 1846-8713 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE VELA LUKA  

Godina XVII Vela Luka, 22. 09. 2010. Broj 12 



br. 12/10 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA  str. 2  
 

bilježnika) o povratu duga Općini, a sukladno 
sa danim jamstvima iz Ugovora o 
stipendiranju. 

IV. 
 Svota duga će se utvrditi pojedinačno 
za svakog bivšeg stipendista, ovisno o visini 
isplaćenog iznosa, od strane Odjeljka za javne 
djelatnosti, te će se o tome uputiti obavijest  
bivšem stipendistu - dužniku. 
 

V. 
 Odjeljak za financije i proračun će 
utvrditi potrebnu dinamiku povrata duga, te će 
dužnicima dostaviti uplatnice na mjesečni 
anuitet za povrat duga. 
 

VI. 
 U slučaju nepoštivanja utvrñene 
dinamike povrata duga, pokrenut će se spor 
pred Općinskim sudom u Korčuli. 
 

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

KLASA: 604-01/10-01/004  
URBROJ: 2138/05-01-10-01 
Vela Luka, 23. kolovoza 2010. godine 
 

 Načelnik: 
 Boris Žuvela, v.r. 
 
 
Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela 
Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br. 
5/09) i Prijedloga cijene smještaja djece u DV 
Radost Vela Luka za pedagošku 2010./2011. 
(Klasa: 601-01-07-2, Urbroj: 2138/05-VRT-
2010-16 od 17. kolovoza), donosi dana 23. 
kolovoza 2010., sljedeću 

ODLUKU 

o cijeni smještaja djece u Dje čjem 
vrti ću 

 
 

I. 
 Ovom Odlukom se utvrñuju cijene 
smještaja djece u Dječjem vrtiću Radost - Vela 
Luka, koju će participirati roditelji (staratelji) 
djece, kako slijedi: 
 
- za petosatni boravak……….......320,00 kn, 
- za devetosatni boravak…………550,00 kn, 
- cijena za jasličnu grupu…………600,00 kn. 
 

 
 

II. 
 Cijene iz članka 1. ove Odluke će se 
primjenjivati od rujna 2010., tj. od početka 
pedagoške godine 2010./2011. 
 

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

KLASA: 601-01/10-01/003  
URBROJ: 2138/05-01-10-01 
Vela Luka, 30. kolovoza 2010. godine 
 

 Načelnik: 
 Boris Žuvela, v.r. 
 
 
Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela 
Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br. 
4/09), članka 11. Odluke o stipendiranju 
učenika i studenata koji se obrazuju za 
deficitarna zanimanja (“Službeni glasnik 
Općine Vela Luka”, br. 10/10) i članka 15. 
Odluke o stipendiranju darovitih učenika i 
studenata (“Službeni glasnik Općine Vela 
Luka”, br. 10/10), Načelnik Općine donosi 
sljedeću 

ODLUKU 

o imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva za dodjelu stipendija 

 
 

Članak 1. 
 U Povjerenstvo za dodjelu stipendija 
Općine Vela Luka, imenuju se: 
1. Zamjenica načelnika Tatjana Vučetić, 

dipl.ing.; za predsjednicu 
2. Ana Jobst, dipl.oecc. – službenica;  za 

člana 
3. Barbara Mirošević, dipl.ing. – službenica; 

za člana 
4. Vanjo Žuvela, dipl.iur. – službenik; za 

člana 
5. Branko Joković, dipl.oecc. – službenik; za 

člana. 

Članak 2. 
 Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke 
će provoditi sve potrebne radnje za provoñenje 
Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji 
se obrazuju za deficitarna zanimanja 
(“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br. 
10/10) i Odluke o stipendiranju darovitih 
učenika i studenata (“Službeni glasnik Općine 
Vela Luka”, br. 10/10). 
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Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom 
glasniku Općine Vela Luka”. 
 

KLASA: 604-01/10-01/005  
URBROJ: 2138/05-01-10-01 
Vela Luka, 31. kolovoza 2010. godine 
 

 Načelnik: 
 Boris Žuvela, v.r. 
 
 
Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju 
učenika i studenata koji se obrazuju za 
deficitarna zanimanja (“Službeni glasnik 
Općine Vela Luka”, br. 10/10), a na prijedlog 
Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Vela 
Luka od 01.09.2010., Načelnik Općine Vela 
Luka utvrñuje sljedeću: 

LISTU 

deficitarnih zanimanja za 
školsku/akademsku godinu 2010./2011. 
 

Članak 1. 
 Za potrebe provoñenja Odluke o 
stipendiranju učenika i studenata koji se 
obrazuju za deficitarna zanimanja (“Službeni 
glasnik Općine Vela Luka”, br. 10/10), utvrñuje 
se Lista deficitarnih zanimanja, kako slijedi: 
 
- doktor medicine, 
- profesor matematike / fizike / kemije / 

biologije, 
- profesor engleskog / talijanskog / 

njemačkog / francuskog jezika, 
- diplomirani inženjer geodezije, 
- diplomirani inženjer graditeljstva, 
- diplomirani inženjer agronomije, 
- diplomirani inženjer prehrambene 

tehnologije, 
- slastičar, mesar, 
- zidar, keramičar, stolar, limar, dimnjačar. 
 

 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom 
glasniku Općine Vela Luka”. 
 

KLASA: 604-01/10-01/006  
URBROJ: 2138/05-01-10-01 
Vela Luka, 3. rujna 2010. godine 
 

 Načelnik: 
 Boris Žuvela, v.r. 
 
 
Na temelju članka 27. i 28. Odluke o 
stipendiranju darovitih učenika i studenata 
(“Službeni Glasnik Općine Vela Luka”, br. 
10/10) i članka 22. i 23. Odluke o stipendiranju 
učenika i studenata koji se obrazuju za 
deficitarna zanimanja (“Službeni Glasnik 
Općine Vela Luka”, br. 10/10), Načelnik Općine 
Vela Luka, na prijedlog Povjerenstva za 
stipendije, donosi sljedeću 

ODLUKU 

o broju i visini stipendija za 
školsku/akademsku godinu 2010./2011. 
 

 
Članak 1. 

 Općina Vela Luka će za 
školsku/akademsku godinu 2010./2011., 
osigurati u okviru općinskog  Proračuna i 
raspisati natječaj za: 
- 2 stipendije prema Odluci o stipendiranju 

darovitih učenika i studenata (“Službeni 
Glasnik Općine Vela Luka”, br. 10/10) u 
iznosu od 1.000,00 kn, 

- 6 stipendija prema Odluci o stipendiranju 
učenika i studenata koji se obrazuju za 
deficitarna zanimanja (“Službeni Glasnik 
Općine Vela Luka, br. 10/10), od čega 2 
učeničke i 4 studentske stipendije, u 
iznosu od 650,00 kn. 

 
Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom 
glasniku Općine Vela Luka”. 
 

KLASA: 604-01/10-01/007  
URBROJ: 2138/05-01-10-01 
Vela Luka, 7. rujna 2010. godine 
 

 Načelnik: 
 Boris Žuvela, v.r. 
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Na temelju članka 16. stavak 2. točka 3. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(pročišćeni tekst – NN, br. 26/03, 82/04, 
178/04, 38/09 i 79/09), članka 11.  Pravilnika o 
davanju na privremeno korištenje javnih 
površina na području Općine Vela Luka, kao i 
članka 40. Statuta Općine Vela Luka 
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“, br. 
05/09), Načelnik Općine Vela Luka dana 
21.09.2010. godine donio je sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE PLANA 

korištenja javnih površina i Cjenik za 
davanje na privremeno korištenje 

javnih površina na podru čju Općine 
Vela Luka  

 
 

Članak 1. 
 Članak 5. Plana korištenja javnih 
površina i Cjenika za davanje na privremeno 
korištenje javnih površina na području Općine 
Vela Luka mijenja se i glasi: 
 
“Javne površine mogu se davati na korištenje 
za: 
1. postavljanje štekata za rad ugostiteljskih 
objekata prema sljedećem cjeniku: 
 
1.1. Barovi, picerije i restorani  na otvorenoj 

javnoj površini: 
 

ZONA I 
- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, 

listopad, studeni i prosinac…………………. 
………………………0,21 kn po m2 dnevno, 

- za svibanj, lipanj i rujan…………………. 
………………………1,20 kn po m2 dnevno, 

- za srpanj i kolovoz.. 1,50 kn po m2 dnevno. 
 
ZONA II 

- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, 
listopad, studeni i prosinac………………….  
………………………0,18 kn po m2 dnevno, 

- za svibanj, lipanj i rujan……………………..  
……………………..  0,96 kn po m2 dnevno, 

- za srpanj i kolovoz...1,20 kn po m2 dnevno. 
 

ZONA III 
- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, 

listopad, studeni i prosinac………………….  
………………………0,15 kn po m2 dnevno, 

- za svibanj, lipanj i rujan……………………..  
………………………0,72 kn po m2 dnevno, 

- za srpanj i kolovoz.. 0,90 kn po m2 dnevno. 
 

1.2. Barovi, picerije i restorani  na natkrivenoj 
javnoj površini s mogućnošću prolaza 
(minimalna širina prolaza = 1,60 m): 

 
ZONA I 

- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, 
listopad, studeni i prosinac………………….  
……………………....0,21 kn po m2 dnevno, 

- za svibanj, lipanj i rujan……………………..  
………………………1,20 kn po m2 dnevno, 

- za srpanj i kolovoz.. 1,50 kn po m2 dnevno. 
 
ZONA II 

- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, 
listopad, studeni i prosinac………………….  
………………………0,18 kn po m2 dnevno, 

- za svibanj, lipanj i rujan……………………..  
………………………0,96 kn po m2 dnevno, 

- za srpanj i kolovoz.. 1,20 kn po m2 dnevno. 
 
ZONA III 

- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, 
listopad, studeni i prosinac………………….  
………………………0,15 kn po m2 dnevno, 

- za svibanj, lipanj i rujan……………………..  
……………………...0,72 kn po m2 dnevno, 

- za srpanj i kolovoz.. 0,90 kn po m2 dnevno. 
 

1.3. Barovi, picerije i restorani  na natkrivenoj 
javnoj površini bez mogućnosti prolaza ili sa 
prolazom širine manje od 1,60 m: 
 

ZONA I 
- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, 

listopad, studeni i prosinac………………….  
……………………….0,21 kn po m2 dnevno 

- za svibanj, lipanj i rujan…………………….. 
………………………1,20 kn po m2 dnevno, 

- za srpanj i kolovoz.. 1,50 kn po m2 dnevno. 
 
ZONA II 

- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, 
listopad, studeni i prosinac…………………. 
……………………….0,18 kn po m2 dnevno 

- za svibanj, lipanj i rujan…………………….. 
………………………0,96 kn po m2 dnevno, 

- za srpanj i kolovoz.. 1,20 kn po m2 dnevno. 
 
ZONA III 

- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, 
listopad, studeni i prosinac…………………. 
……………………….0,15 kn po m2 dnevno 

- svibanj, lipanj i rujan………………………… 
………………………0,72 kn po m2 dnevno, 

- za srpanj i kolovoz.. 0,90 kn po m2 dnevno. 
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1.4. Barovi, picerije i restorani  na zatvorenoj 
javnoj površini: 

 
- u ZONI I – 1,95 kn po m2 tijekom čitave 

godine, 
- u ZONI II – 1,56 kn po m2 tijekom čitave 

godine, 
- u ZONI III – 1,17 kn po m2 tijekom čitave 

godine. 
 
Ukoliko zakupnik javne površine/ugostitelj:  
1. zauzima natkrivenu javnu površinu s 

mogućnošću prolaza (minimalna širina 
prolaza = 1,60 m) odnosno natkrivenu 
javnu površini bez mogućnosti prolaza ili 
sa prolazom širine manje od 1,60 m 

2. i istovremeno ne obavlja djelatnost u 
mjesecima: siječanj, veljača, ožujak, 
travanj, listopad, studeni i prosinac,  

 
cijena zakupa javne površine za navedene 
mjesece iznosi 50% od cijene utvrñene ovim 
člankom.  
 Za umanjenje cijene moraju biti 
ispunjena oba uvjeta. 
 Ukoliko zakupnik obavlja djelatnost u 
navedenim mjesecima cijena zakupa iznosi 
100 % cijene utvrñene ovim člankom.” 
 

Članak 2. 
 Članak 6. Plana korištenja javnih 
površina i cjenika za davanje na privremeno 
korištenje javnih površina na području Općine 
Vela Luka mijenja se i glasi: 
 
„Javne površine se mogu davati na korištenje 
za: 
- postavljanje reklamnih panoa, 
- postavljanje telefonskih govornica, 
- postavljanje bankomata, 
prema sljedećem cjeniku: 
 
Reklamni panoi: 
- u ZONI I do 2 m2 u iznosu od 1.000,00 kn 

godišnje, odnosno za kraći period 
paušalno 100,00 kn mjesečno, 

- u ZONI I preko 2 m2 u iznosu od 2.000,00 
kn godišnje, odnosno za kraći period 
paušalno 200,00 kn mjesečno, 
 

- u ZONI II do 2 m2 u iznosu od 500,00 kn 
godišnje, odnosno za kraći period 
paušalno 70,00 kn mjesečno, 

- u ZONI II preko 2 m2 u iznosu od 1.000,00 
kn godišnje, odnosno za kraći period 
paušalno 120,00 kn mjesečno, 
 

- u ZONI III do 2 m2 u iznosu od 400,00 kn 
godišnje, odnosno za kraći period 
paušalno 50,00 kn mjesečno, 

- u ZONI III preko 2 m2 u iznosu od 800,00 
kn godišnje, odnosno za kraći period 
paušalno 80,00 kn mjesečno. 

 
Telefonske govornice: 
- u ZONI I u iznosu od 2.000,00 kn godišnje, 
- u ZONI II u iznosu od 1.000,00 kn 

godišnje, 
- u ZONI III u iznosu od 500,00 kn godišnje. 
 
Bankomati: 
- u ZONI I u iznosu od 3.000,00 kn godišnje, 
- u ZONI II u iznosu od 2.000,00 kn 

godišnje, 
- u ZONI III u iznosu od 1.500,00 kn 

godišnje.“ 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Vela Luka“. 
 

KLASA: 372-03/10-01/007  
URBROJ: 2138/05-01-10-03 
Vela Luka, 21. rujna 2010. godine 
 
 Načelnik: 
 Boris Žuvela, v.r. 
 
 
Temeljem članka  40. Statuta Općine Vela 
Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br. 
5/09) i članka 7. Pravilnika o potporama za 
obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina na 
području Općine Vela Luka, Načelnik Općine 
Vela Luka donosi  

RJEŠENJE 
 

I. 
 Imenuju se  

- Vanjo Žuvela, kao predsjednik,  
- Barbara Mirošević, kao član, i  
- Slobodan Cvitanović, kao član 

 
Povjerenstva za potporu za obnovu zapuštenih 
poljoprivrednih površina na području Općine 
Vela Luka. 
 

II. 
 Ovo Rješenje će se objaviti u 
„Službenom glasniku Općine Vela Luka“. 
 

KLASA: 320-01/08-01/007  
URBROJ: 2138/05-01-10-02 
Vela Luka, 22. rujna 2010. godine 
 
 Načelnik: 
 Boris Žuvela, v.r. 
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„ Službeni glasnik Op ćine Vela Luka “ je službeni list Op ćine 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 Jurkovi ć 


