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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 30. i 
42. Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 5/09), Općinsko vijeće 
Općine Vela Luka, na svojoj 35. sjednici održanoj  28.02.2013. godine, donijelo je slijedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 

1. Prima se na znanje „Polugodišnje izvješće o radu Načelnika, za razdoblje srpanj – 
prosinac 2012.god. 

2. Ovaj će se Zaključak, zajedno s Polugodišnjim izvješćem, objaviti u „Službenom 
glasniku Općine Vela Luka“. 

 
KLASA: 021-05/13-03/254 
URBROJ: 2138/05-02-13-01 
Vela Luka, 01.03.2013.godine 

Predsjednik : 
Zdravko Žuvela 

 
Polugodišnje izvješ će  

o radu Na čelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012.godine 
 
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 42. 
Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik br. 5/09) podnosim polugodišnje izvješće o svom 
radu za razdoblje srpanj-prosinac 2012. 
 
OPĆI I IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Pripremljene i realizirane 4 sjednice Općinskog vijeća na kojima su donesene slijedeće 
Odluke i Zaključci: 
 

• Tematska sjednica o gospodarstvu 
• Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2012. godinu 
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza za 2011. godinu 
• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade, komunalnog 

doprinosa i naknade za priključenje na vodovodnu mrežu za 2011.godinu 
• Zaključak o polugodišnjem radu načelnika 
• Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vela 

Luka 
• Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u prostoru Općine Vela Luka 2012. 

godine 
• Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Vela Luka za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka 
• Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku davanja koncesije 
• Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 
• Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vela 

Luka za razvoj i uređenje lučkog područja 
• Zaključak o radu Komunalca d.o.o. Vela Luka za 2011.godinu 
• Zaključak o radu Vodovoda d.o.o.Blato o poslovanju za 2011.godinu i o projektima 

vodoopskrbe na području Općine Vela Luka 
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• Zaključak o radu Dječjeg vrtića „Radost“ Vela Luka za 2011.godinu 
• Zaključak o radu Centra za kulturu Vela Luka za 2011. godinu 
• Zaključak o radu Narodne knjižnice „Šime Vučetić“ za 2011. godinu 
• Odluka o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Vela Luka 
• Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vela Luka za 2012.godinu 
• Plan razvojnih programa Općine Vela Luka ua razdoblje  od 2013. do 2015.godine 
• Program održavanja komunalne infrastrukrure na području Općine Vela Luka u 

2013.godini 
• Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Vela Luka u 2013.godini 
• Program uređenja i održavanja mjesnog groblja u 2013.godini 
• Program trošenja sredstava dijela naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru u 2013.godini 
• Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi 
• Program upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Vela Lukaza 2013.godinu 
• Zaključak o ponovljenoj prodaji nekretnine 
• Socijani program Općine Vela Luka za 2013.godinu 
• Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi išportu Općine Vela Luka za 

2013.godinu 
• Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Vela Luka u 2013.godini 
• Proračun Općine za 2013.godinu i projekcija za 2014.i2015.godinu 
• Odluka o izvršenju proračuna za 2013.godinu 
• Zaključak o izvršenju Proračuna Općine Vela Luka po godinama od 2003.do 

2011.godine 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 

• Odluka o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2012/2013 
• Plan prijama u službu za 2012.godinu 
• Izmjene plana prijama u službu za 2012.godinu 
• Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vela Luka 
• Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od 

interesa za zaštitu  ispašavanje na području Općine Vela Luka 
• Pravilnik o novčanoj naknadi dobrovoljnim vatrogascima za sudjelovanje u 

vatrogasnim intervencijama na području općine Vela Luka 
 
 
REDOVNI POSLOVI ODJELA 
 

• Održano 15 sastanak kolegija 
• Održano 3 sjednica Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja 
• Izrada prijedloga Odluke o postavljanju urbane opreme na području Općine Vela 

Luka 
• Izrada prijedloga Pravilnika o postavljanju spomenika, spomen ploča i drugih spomen 

obilježja na području Općine Vela Luka 
• Izrada prijedloga Pravilnika o radu dječjeg vrtića 
• Izrada prijedloga Odluke o organizaciji prometne jedinice madeži na području Općine 
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Vela Luka 
• Izrada Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Vela Luka 
• Sklopljen ugovor za izradu revizije Procjene i Plana zaštite od požara 
• Popunjene interventne grupe građana radi sudjelovanja u zaštiti i spašavanju 
• Donesen Plan preventivno-uzgojnih mjera za šume razvrstane u I i II stupanj 

ugroženosti od požara koje su u vlasništvu fizičkih osoba za 2013-2014 godinu 
• Sklopljen ugovor za obavljanje koncesije za komunalnu djelatnost „prijevoz pokojnika“ 
• Donesen Pravilnik o novčanoj naknadi dobrovoljnim vatrogascima za sudjelovanje u 

vatrogasnim intervencijama na podrućju općine Vela Luka 
• Nastavljen postupsak uknjižbe nerazvrstanih cesta kao javnog dobra u općoj uporabi 

u vlasništvu Općine Vela Luka –uknjižena 71 čestica 
• Nastavljen postupak uknjižbe općine na nekretninama u posjedu i vlasništvu Općine 
• Nastavak postupaka pred sudovima u kojima je Općina Tužitelj ili Tuženik 
• Ugovorom osnovano pravo građenja s HEPom za trafo stanicu- Tankaraca-Stani 
• Raspisani javni natječaji za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vela Luka 

(03.07.2012., 14.09.2012., 14.12.2012.) 
• Proveden javni natječaj, formirano povjerenstvo, doneseno Rješenje o najpovoljnijem 

ponuditelju i prodaji, izrađen kupoprodajni ugovor za dio čest.zemlje 2428/1005 
• Izrada Izvješća o transparentnosti rada Općine za Ured za antikorupciju RH 
• Kompletiranje dokumentacije za pokretanje postupka povezivanja knjige položenih 

ugovora i zemljišne knjige za Komunalac d.o.o. 
• Učestvovanje u radu Županijske koordinacije za civilnu zaštitu 
• Vođenje evidencije o sporovima u kojima je Općina Vela Luka stranka u postupku 
• Ustrojavanje i vođenje registra nekretnina Općine Vela Luka 
• Svakodnevni rad sa strankama, davanja uputa, informacija 
• Vođenje pismohrane, pošte 
• Provođenje postupka zakupa poslovnog prostora ljekarne, 
• Kompletiranje dokumentacije okupa terena radi sanacije odlagališta otpada Sitnica, 
• izrada Odluka za skupštinu KOMUNALAC d.o.o. 

 
 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
 
GOSPODARSTVO 
 

• Upućene primjedbe Županijskom zavodu za prostorno planiranje Dubrovnik na 
nacrt Strategije turističkog razvoja za klaster Korčula 

• Ministarstvu turizma naznačeni Projekti javne turističke infrastrukture za EU 
fondove koji bi se obzirom na svoju kvalitetu mogli kandidirati za Strukturne 
fondove u prvoj polovici 2013. godine Projekt "Rekonstrukcije zgrade ex 
Zadružnog doma u Veloj Luci (Dom kulture)" Projekt "Plavi put" (šetnica, 
edukativna staza), 

• Priprema tematske sjednice o stanju gospodarstva na području Općine Vela Luka 
• Očitovanje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture na dostavljeni 

Prijedlog Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom 
obalnom pomorskom prometu 

• Zaključak Općinskog vijeća Općine Vela Luka u svezi sa prometnom (trajektnom) 
povezanošću i izgradnjom "Pomorskog i putničkog terminala Vela Luka" – 
dostavljen Vladi RH, nadležnom Ministarstvu i saborskim zastupnicima iz DNŽ 

• Odrađivanje zadataka prema Mjerama za razvoj i jačanje poljoprivrede i 
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gospodarstva na području Općine Vela Luka: sastavljanje javnog poziva 
zainteresiranima za ulaganja u gospodarstvo koji je objavljen na Općinskoj web 
stranici, 

• Obaviještavanje turističkih agencija i djelatnika u turizmu o objavi Javnog poziva 
za kandiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa 
unapređenja ponude turističkog sektora „KORAK VIŠE“ u 2012. godini  od strane 
Ministarsva turizma 

• Sudjelovanje na predstavljanju nacrta Lokalne strategije LAG-a 5 i sjednici 
Upravnog odbora, slanje primjedbi i novih podataka te projektnih ideja za 
uvrštavanje u Lokalnu strategiju LAG-a 5 

• sudjelovanje na Uvodnoj radionici o održivom razvoju na Pelješcu i šireg područja 
regije LAG 5 

• Sudjelovanje na edukaciji programa“Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova 
Europske unije na temu Programi Unije i Uvod u strukturne fondove i Kohezijski 
fond, te Upravljanje projektnim ciklusom 

 
OBRAZOVANJE, KULTURA, TEHNIČKA KULTURA, ŠPORT 
 

• Napravljen prijedlog Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 
2012/2013., 

• Raspisan i proveden javni natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 
godinu 2012/2013, te zaključeno 6 novih ugovora o stipendiranju. 

• Napravljen Ugovor o sufinanciranju rada Osnovne glazbene škole u šk. 2012/2013 g. 
• Naručen Tisak knjige "Zapisi dr. Danijela Kneževića – na vrelu zavičaja" (urednik 

Tonko Barčot), od ITG d.o.o. Zagreb 
• Objavljen Treći javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 

Općine Vela Luka 
• Raspisan javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Vela Luka za 2013. godinu 
• Upućen poziv proračunskim korisnicima te održani sastanci na temu izrade godišnjih 

planova rada (Centar za kulturu, Narodna knjižnica Šime Vučetić, Dječji vrtić Radost) 
• Održana sjednica Odbora za šport, kulturu, tehničku kulturu gdje je usvojen nacrt 

programa javnih potreba za šport, kulturu i tehničku kulturu u 2013.g., te raspisan 
natječaj za predlaganje najuspješnijih sportaša/športskih ekipa za 2012.godinu 

• Pripremljeni materijali za drugu sjednica stručnog povjerenstva za realizaciju 
razvojnog projekta arheološki park Vela Spila 

• Organizacija tečajeva prvog stupnja engleskog i talijanskog jezika u suradnji s 
udrugom Deša 

• Redovno informiranje udruga i ustanova u kulturi i športu o otvorenim natječajima za 
financiranje projekata ( Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske za 2013. god i Poziv za predlaganje programa javnih potreba u 
kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. god) 
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POLJOPRIVREDA 
 

• Izrada "Prijedloga biljnih vrsta za sadnju zelenih površina – Riva na Badu" 
• Suradnja s Komunalcem d.d. na uređenju zelenih površina, traženje ponuda za 

odabrani biljni materijal (MBM d.o.o. i MUSA d.o.o.) 
• Suradnja sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 
• Rad sa strankama – pomoć vinogradarima prilikom podnošenja obveznih izjava o 

berbi grožđa i proizvodnji vina 
• Sudjelovanje na prezentaciji projekta "Tradicionalno maslinarstvo kao dio 

prekogranične turističke ponude" financiranog iz IPA programa Europske unije za 
prekograničnu suradnju Hrvatska –Crna Gora u Dubrovniku 

 
ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 
 

• Provedba mjera iz Socijalnog programa Općine 
• Redovan rad sa strankama, pomoć i rješavanje problematike iz domene socijalne 

patologije (Općinski sud, CZSS Korčula, KLA GDCK Korčula, MUP…) 
• Suradnja sa djelatnicima CZSS Korčula (utvrđivanje korisnika prava na pomoć za 

podmirenje troškova stanovanja i dodatka na stalnu pomoć; na mjesečnoj razini) 
• Održane 9. i 10. Sjednica Socijalnog vijeća (problematika Cvitića, specifični zahtjevi 

za subvencioniranje smještaja djece u dječjem vrtiću, planiranje nespecifičnih 
aktivnosti u provedbi mjera socijalne skrbi u Općini (Božićni sajam, humanitarne 
manifestacije, kandidiranje projekata iz soc. Skrbi) 

• Ugovor sa GD Crvenog križa Korčula za sekciju Kluba liječenih alkoholičara (KLA) 
Vela Luka 

• Suradnja sa sekcijom KLA u Veloj Luci – uključivanje osoba u javne radove,  
pojedinačna rješenja prema preporuci i protokolu,  pomoć u liječenju od bolesti 
ovisnosti 

• Izvaninstitucionalna pomoć starijim osobama u kući kroz projekte javnih radova 
(Program javnog rada pomaganja starijim i nemoćnim osobama u suradnji sa Domom 
za starije i nemoćne osobe Korčula Vela Luka) usluga pripreme i dostave toplog 
obroka, njege nemoćnih osoba, pospremanje i  čišćenje stana, kao i pranje rublja, 
odjeće – u suradnji sa Domom za starije i nemoćne osobe Korčula Vela Luka. U 
navedeni program javnog rada je u 2012 uključeno 5 dugotrajno nezaposlenih osoba, 

• nastavljeni projekti javnih radova Vela Spila  - uključene 4 dugotrajno nezaposlene 
osobe 

• nastavljen projekt javnih radova Moćni laz – uključene 2 dugotrajno nezaposlene 
osobe 

 
ARHIV I INFORMIRANJE 
 

• Sastanak sa predstavnicima Državnog arhiva Dubrovnik, te utvrđivanje međusobnih 
obveza u svezi sa gradivom i fondovima koje predajemo DAD-u (Arhivskom 
spremištu u Žrnovu), projektom digitalizacije arhivskog gradiva (ARHID), te vođenjem 
arhivske knjige u Općini Vela Luka 

• Ažuriranje Arhivske knjige Općine Vela Luka 
• Rad s korisnicima: riješavanje zahtjeva za pristup arhivskom gradivu 
• Pristup informacijama: redovan rad sa strankama 
• Službeni glasnik: tehnička podrška izdavanju i objavi na web stranicama 
• Web portal: redovito servisiranje službene web stranice Općine Vela Luka 
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GOSPODARENJE PROSTOROM  
 
Prostorno planska i druga dokumentacija 

− Kontaktiranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te radnje vezane za 
pripreme dviju Ciljanih izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja općine Vela 
Luka: 

− sklapanje Ugovora sa izrađivačem Plana, te izrada prijedloga ciljanih 
izmjena i dopuna tekstualnog dijela, odnosno Odredbi za provođenje 
Prostornog plana uređenja općine Vela Luka 

− sklapanje Ugovora sa izrađivačem Plana, te izrada prijedloga ciljanih 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja za razvoj i uređenje 
lučkog područja 

− u 2011.g. ugovorena je izrada posebne geodetske podloge u svrhu izrade UPU-a 
građevinskog područja izdvojene namjene - Poslovne zone u Veloj Luci - geodetska 
podloga je dovršena i predana u katastar na ovjeru u  2012.g. 

− dovršavanje izrade Izvješća o stanju u prostoru, prihvaćanje na Općinskom vijeću, te 
objava u Službenom glasniku Općine Vela Luka 

 
Razne nabave  i ostali radovi vezani za gradnju: 

− javna nabava za nabavu električne energije za potrebe Općine Vela Luka u 2013.g 
− izvođenje radova - javna nabava za sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju javne 

rasvjete na području Općine Vela Luka 
− radnje vezane za nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava Vela Luka – konstantni 

dogovori oko nabave kabela za el. struju, vodovodnih cijevi i ostalog materijala kojeg 
izvođač radova nije bio obvezan nabaviti 

− sudjelovanje u postupku (kojeg provode Hrvatske vode) odabira projektanta za izradu 
projekta sekundarne mreže u centralnom dijelu  Vele Luke (cca 5,5 km sekundarne 
mreže) 

− sastanci sa vlasnicima zemljišta i izlasci na teren vezano za definiranje trase nove 
pristupne ceste u središnjem dijelu uvale Stračinčica (građevinsko područje), koji 
nema nikakvu pristupnu cestu 

− Ishođenje suglasnosti, ugovaranje i praćenje izvođenja radova na proširenju ceste od 
kampa Mindel prema Privali, te praćenje izvođenja radova asfaltiranja 

− javna nabava za kupnju apsorbirajućih sredstava za zaštitu okoliša (postupak je u 
tijeku) 

− dobivanje uporabne dozvole, te sudjelovanje u primopredaji radova na izgradnji 
podmorskog ispusta sustava odvodnje otpadnih voda 

− praćenje izvođenja radova na izgradnji stepeništa na Vrancu (pokraj kupališta) na 
javnom putu od mora do asfaltirane ceste 

− praćenje izvođenja radova na betoniranju pješačke staze do Vele spile (Plavi put) 
 
Projektna dokumentacija objekata i cesta, te ostala dokumentacija 

− koordinacija sa Elektrojugom vezano za projektiranje buduće trafostanice "Vranac" 
pokraj Kalosa 

− koordinacija sa Vodovodom d.o.o. Blato vezano za izradu projektne dokumentacije za 
vodovodnu mrežu - sjeverni i južni krak 

− naručivanje nekoliko procjena vrijednosti zemljišta koje Općina namjerava prodati 
putem natječaja 

− izrada prijedloga raznih Programa koje donosi Općinsko vijeće za 2013.g., te 
sudjelovanje u izradi prijedloga Proračuna za 2013.g. 
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Redovni poslovi Odjela 

− izrada raznih rješenja (komunalni doprinos, naknada za legalizaciju, itd.) i naplata         
po njima 

− izrada raznih ugovora i odobrenja iz djelokruga odjela (javne površine) 
− izrada raznih odluka odnosno akata koje donosi Načelnik ili Vijeće 
− komunalni redar je vršio tekuće poslove vezane za komunalni red. 
− radnje vezane za uklanjanje olupina vozila sa javnih površina 
− nadzor korištenja javnih površina 
− nadziranje prometa u u mirovanju i regulacija prometa 
− razni manji poslovi 

 
Ostali poslovi Odjela 

− popisivanje kuća na teritoriju općine Vela Luka (uvale i poljoprivredno zemljište, te 
jednim manjim dijelom u Veloj Luci) 

 
 
FINANCIJE I PRORAČUN 
 
U Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), ukupni 
prihodi i primici iskazani su na AOP-u 598, u iznosu od 9.089.145,00 Kn. Ukupni rashodi i 
izdaci iskazani su na AOP-u 599 u iznosu od 10.280.765,00 kn. 
 
Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2012. godine po osnovi zakupa javne površine i 
poslovnih prostora, komunalne naknade i doprinosa, refundacija troškova prema ugovorima, 
poreznih prihoda i potraživanja za dane koncesije iznose 1.219.942,00 kuna (bez 
potraživanja za prihode vodoprivrede). 
 
Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2012. godine iznose 980.598,00 kn (Izvještaj o 
obvezama –AOP 037). 
 
Izdana su 44 nova Rješenja domaćinstvima po osnovi komunalne naknade i naknade za 
uređenje voda, te 8 Rješenja poduzećima za komunalnu naknadu. 
 
Kompenzacije: 
 
Putem kompenzacija naplaćeno je ukupno 347.301,00 kn općinskih prihoda, a u istom 
iznosu su izmirene  općinske obveze prema vjerovnicima. Osnove kompenzacija su: 
1. Za prihode poslovanja - Napravljeno je 63 kompenzacija u iznosu od 229.024,00 kn. 
2. Za povrat vodne naknade za izgradnju kanalizacije - napravljeno je ukupno 123 
kompenzacije u iznosu od 118.277,00 kn (pozicija rashoda 82 u Proračunu), a odnose se na: 
- Domaćinstva - 119 kompenzacija s domaćinstvima u iznosu od 78.277,00 kn 
- Poduzeća- 4 kompenzacija s poduzećima u iznosu od 40.000,00 kn . 
 
Ovrhe:  
 
Poslano je 616 opomena domaćinstvima po osnovi komunalne naknade i naknade za 
uređenje voda u ukupnom iznosu od 400.276,00 Kn. 
Napravljeno je ukupno 72 Rješenja o ovrsi: 

1. Komunalna naknada – domaćinstva –  9 Rješenja o ovrsi u ukupnom iznosu od 
6.427,00 kn 
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2. Komunalna naknada-poduzeća- 9 Rješenja o ovrsi u ukupnom iznosu od 67.609,00 
kn 

3. Porez na tvrtku – 36 Rješenja o ovrsi u ukupnom iznosu od 29.500,00 kn 
4. Porez na kuću za odmor – 15 Rješenja o ovrsi u iznosu od 28.902,00 kn 
5. Najam javne površine – 1 prijedlog za ovrhu javnom bilježniku u iznosu od 11.689,00 

kn 
6. Zakup poslovnog prostora – 2 prijedloga za ovrhu javnom bilježniku. Prvi u iznosu od 

8.210,00 Kn naplaćen u cijelosti, a na drugi prijedlog za ovrhu Vela Luka trgovini d.d. 
u iznosu od 52.800,00 Kn je podnesena žalba te se postupak nastavlja sudskim 
putem. 

 
Izvršeni su uredno svi rashodi za plaće zaposlenih i kod proračunskih korisnika, naknade 
zamjenici načelnika i predsjedniku Općinskog vijeća, naknade vijećnicima, za novorođenu 
djecu i stipendije te socijalni program. 
Uredno su podmirivane sve obveze za kamate po kreditima, kao i obveze za zajam od 
HBOR-a za otkupe zemljišta za športsku dvoranu, te od Raiffeisenbank Austria d.d. za 
športsku dvoranu i kanalizaciju. 
U zakonom predviđenim rokovima su napravljena sva financijska i statistička izvješća. 
Upravni odjel za proračun i financije radi sve kako bi se povećala naplata potraživanja, od 
dogovaranja dinamike plaćanja s dužnicima, kompenzacija, pa do ovrha. 
Također,u zakonom predviđenom roku, rješava po Žalbama obveznika plaćanja poreza na 
kuću za odmor, komunalne naknade, naknade za uređenje voda i dr. 
 
SASTANCI, SJEDNICE I SLUŽBENA PUTOVANJA 
 

• 02.07.2012. Dubrovnik – Sastanak u Županiji, zajedno sa ravnateljem srednje škole i 
predstavnicima konzultantske tvrtke na temu prikupljanje projektne dokumentacije i 
vještačenje izvedenih radova u školskoj sportskoj dvorani 

• 03.07.2012. Zagreb – Sastanak kod pomoćnika Ministra za infrastrukturu u 
Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, na temu izgradnja prometno-
putničkog terminala u Veloj Luci. sastanku su nazočili Predsjednik vijeća kao i 
Ravnatelj županijske lučke uprave. 
Sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 
pomoćnikom Ministra Venkom Čurlinom na temu dovršetak školske sportske dvorane 

• 17.07.2012. Korčula – javni bilježnik 
• 21.07.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 24.07.2012. Susret sa studentima 
• 26.07.2012. Prekršajni sud u Blatu, Slučaj Ivan Bačić 
• 30.07.2012. Dubrovnik – sastanak „Gospodarski, prometni, regionalni i geostrateški 

položaj Dubrovačko-neretvanske županije u Republici Hrvatskoj” 
• 23.08.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 23.08.2012. Sastanak sa mentoricom Učeničke tvrtke Srednje škole Vela Luka na 

temu nastavak surdnje sa učeničkom tvrtkom 
• 24.08.2012. Dubrovnik 
• 28.08.2012. Sastanak sa predstavnicima Raiffeisenbank Austria d.d 
• 30.08.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 05.09.2012. Turističko vijeće 
• 05.09.2012. Općinsko vijeće tematska sjednica o stanju gospodarstva 
• 07.09.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 10.09.2012. sastanak sa predstavnicima građana iz Pinskog rata na temu uređenje 
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dijela sjeverne zaobilaznice 
• 14.09.2012. Sastanak sa vd Lučki kapetan Kapetanije Dubrovnik na temu nastavak 

rada ispostave Lučke kapetanije Vela Luka, odlazak u mirovinu Kapetana ispostave 
• 14.09.2012. Koordinacija načelnika otoka povodom ukidanja trajektnih linija 
• 20.09.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 24.09.2012. Turističko vijeće 
• 26.09.2012. Bruxelles Studijsko putovanje u organizaciji Župana 
• 27.09.2012. Bruxelles Posjet Guverneru, Europskoj komisiji, Europskom parlamentu 
• 28.09.2012. Bruxelles Posjet Hrvatskom veleposlanstvu, Hrvatskoj misiji, 

Županijskom uredu 
• 02.10.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 03.10.2012. Korčula – javni bilježnik 
• 04.10.2012. Sastanak sa predstavnicima vježbeničke tvrtke Srednje škole Vela Luka 

na temu izdavanje vodića za 2013. godinu, nastavak suradnje 
• 10.10.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 11.10.2012. Gostovanje na radiju Val 
• 15.10.2012. Sastanak sa Ravnateljem Županijske lučke uprave na temu ciljanih 

izmjena i dopuna prostornog plana Općine Vela Luka 
• 16.10.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 16.10.2012. Sastanak sa zapovjednikom DVDa 
• 22.10.2012. Sastanak sa ravnateljem državnog arhiva u Dubrovniku na temu 

pregleda stanja općinskog arhiva, izlučivanje građe, uvođenje programa za arhiv 
• 25.10.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 26.10.2012. Dubrovnik – Investicijski forum 
• 08.11.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 14.11.2012. Sastanak sa predstavnicima tvrtke ESV – Saarbrucken na temu 

nastavka izgradnje kanalicacije po uvalama 
• 19.11.2012. Split – Satanak o voznim redovima trajekata 
• 22.11.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 22.11.2012. Blato – Sastanak u Vodovodu Blato na temu izrada građevinske dozvole 

za vodovod na trasi sjeverne zaobilaznice 
• 26.11.2012. Dubrovnik – Sastanak u HEP Elektrojug sa direktorom na temu nove 

trafo stanice u Veloj Luci 
Sastanak u ŽUC na temu građevinska dozvola sjeverne zaobilaznice 

• 27.11.2012. Zagreb, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, sastanak sa 
Pomoćnikom ministra Oliverom Kumrićem na temu izgradnja trajektnog pristaništa u 
Veloj Luci 
Ministarstvo gospodarstva, Sastanak na temu Poduzetnička zona u Veloj Luci 

• 28.11.2012. Zagreb, Sastanak sa ravnateljem Hitne medicinske službe 
• 29.11.2012. Općinsko vijeće 
• 29.11.2012. Gostovanje na radio M 
• 30.11.2012. Sastanak sa direktorom HEP Elektrojug na temu trafostanica u Veloj Luci 

Sastanak sa ravnateljem Doma Zdravlja Dr.Ante Franulović na temu Hitna 
medicinska služba 

• 01.12.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 04.12.2012. Zagreb, Sastanak u Fondu za zaštitu okoliša na temu Sanacija 

Odlagališta Sitnica 
• 06.12.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 07.12.2012. Stručno povjerenstvo za arheološki park Vela Spila 
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• 12.12.2012. Turističko vijeće 
• 13.12.2012. Korčula – Javni bilježnik 
• 18.12.2012. Skupština Vodovoda Blato 
• 19.12.2012. Kolegij sa pročelnicima 
• 20.12.2012. Općinsko vijeće 
• 21.12.2012. Skupština turističke zajednice 

 
PROTOKOL 
 

• 13.07.2012. Otvaranje izložbe „Priroda i grad” 
• 14.07.2012. Svečani koncert narodne glazbe 
• 16.07.2012. Prijem najuspješnijih učenika i maturanata 
• 17.07.2012. Promocija knjige i filma “1950-Godina Hajduka i Torcide” 
• 25.07.2012. Luške zvijezde pjevaju 
• 28.07.2012. Korčula- Svečana sjednica Gradskog vijeća 
• 28.07.2012. Promocija „Luškog libra” 
• 05.08.2012. Polaganje vijenca povodom Dana domoviske zahvalnosti 
• 14.08.2012. Polaganje vijenca u Potirni za stradale u požaru 
• 14.08.2012. Lumbarda – Svečana sjednica Općinskog vijeća 
• 23.08.2012. Postavljanje vijenca – Dan sjećanja na žrtve totalitarnih sistema 
• 27.09.2012. Prijem novog župnika 
• 05.09.2012. Kalos – Otvaranje ljetne akademije za razvojnu rehabilitaciju 
• 06.09.2012. Predstavljanje karte otoka Korčule HGSS 
• 06.10.2012. Vrgorac – posjet biklijadi 
• 08.10.2012. Polaganje vijenca – Dan neovisnosti 
• 10.10.2012. Rođendan Cvitića 
• 16.10.2012. Domjenak Turističke zajednice za sponzore Luškog lita 
• 30.10.2012. Promocija knjige Zapisi Danijela Kneževića 
• 30.10.2012. Posjet Domu za stare i nemoćne Vela Luka 
• 01.11.2012. Polaganje vijenca na groblju 
• 18.11.2012. Postavljanje svijeće za žrtve Vukovara 
• 23.11.2012. Prijem Dr.sc. Dinka Radića 
• 24.11.2012. Polaganje vijenca u Vraninama 
• 24.11.2012. Promocija knjige Anele Borčić 
• 08.12.2012. Posjet Božićnom sajmu 
• 15.12.2012. Posjet Božićnom sajmu 
• 20.12.2012. Dubrovnik, Božićni domjenak u Biskupiji i Županiji 
• 21.12.2012. Općinski božićni domjenak 
• 23.12.2012. Konert udruge Cvitić 
• 29.12.2012. Posjet Domu za stare i nemoćne Vela Luka 
• 31.12.2012. Novogodišnji prijem Narodne glazbe 

 
KLASA:023-05/13-01/006 
URBROJ:2138/05-01-13-01                                                                                         Načelnik:                                                                                         
Vela Luka, 01.03.2013.godine                     Boris Žuvela, dipl.oecc. 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 
5/09), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 35. sjednici, održanoj 28.02.2013. godine, 
donijelo je slijedeći 
 

ZAKLJU ČAK 
 

1. Prima se na znanje Izvješće o radu  Dječjeg vrtića "Radost" za pedagoške godine 
2010/2011. i  2011/2012. 

2. Ovaj će se Zaključak objaviti u „Službenom glasniku Općine Vela Luka“ 
 

KLASA: 021-05/13-03/255 
URBROJ: 2138/05-02-13-01                                                                                   Predsjednik 
Vela Luka, 01.03.2013.godine                                                                           Zdravko Žuvela                                                            
 

 
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 35. sjednici, održanoj 28.02.2013. godine, na prijedlog Odbora za dodjelu javnih 
priznanja, donosi slijedeću 
 

ODLUKU 
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA 

OPĆINE VELA LUKA U 2013. GODINI 
 

I 
Javno priznanje za životno djelo dodjeljuje se prof.dr.sc.Vinku Ivuši ću za njegov doprinos 
razvoju gospodarskog i društvenog života Vele Luke. 
 
 

II 
Javna priznanja za izvanredna postignuća u 2012. godini dodjeljuju se: 
 
1. Vinku Bar čotu, tekstopiscu i kompozitoru iz Vele Luke  – za osvojenu prvu nagradu 
stručnog žirija na Splitskom festivalu pjesmom „Ne diraj moju ljubav“. 
 
2. Tvtki Facta Vera d.o.o. Zagreb – za projekt uređenja Kupališta Vranac u Veloj Luci i 
unaprjeđenju kvalitete turističke destinacije. 

 
III 

Javno priznanje za dugogodišnje uspješno javno djelovanje dodjeljuje se: 
 
Općinskom društvu Crvenog križa Vela Luka , koje djeluje pri Gradskom društvu 
Hrvatskog Crvenog križa Kor čula , za svoju dugogodišnju humanitarnu djelatnost i rad u 
Veloj Luci. 
 

IV 
Javna priznanja iz točke I, II i III ove Odluke će se laureatima dodijeliti na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća uoči Dana općine. 
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V 
Ova Odluka će se javno objaviti u "Službenom glasniku" Općine Vela Luka. 
 
KLASA: 021-05/13-03/256 
URBROJ: 2138/05-02-13-01                                                                                   Predsjednik: 
Vela Luka, 01.03.2013.god.              Zdravko Žuvela 
  

 
Općinsko vijeće Općine Vela Luka temeljem članka 14. Pravilnika o izboru i proglašenju 
najuspješnijih sportaša Vele Luke (Službeni Glasnik Općine, br. 10/08) i članka 7. i 8. Statuta 
Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka, br. 5/09), na svojoj 35. sjednici, 
održanoj 28.02.2013.godine, na prijedlog Odbora za šport, kulturu i tehničku kulturu, donosi 
slijedeću: 
 

ODLUKU 
o izboru i proglašenju najuspješnijih športaša Vele  Luke u 2012. godini 

 
I 

 
Najuspješniji športaši Vele Luke u 2012. godini su: 
 
− Maja Petkovi ć, veslačica, mlađa kadetkinja, VK Ošjak  – najuspješnija sportašica Vele 

Luke za 2012. godinu ; 
 
− Teo Padovan,  veslač, mlađi junior, VK Ošjak  – najuspješniji sportaš Vele Luke za 

2012. godinu ; 
 
− VK Ošjak –  ekipa dvojca na pariće za kadetkinje u sastavu Ivana i Josipa Jurković – 

najuspješnija ženska sportska ekipa u 2012. godini ; 
 
− VK Ošjak  – ekipa četverca na pariće za mlađe juniore u sastavu Teo Padovan, Ivan 

Burmas, Andrija Burmas i Toni Cetinić – najuspješnija muška sportska ekipa u 2012. 
godini . 

II 
Najuspješnijim sportašima Vele Luke u 2012. – pojedincima i ekipama uručuje se povelja 
Općinskog vijeća s odgovarajućim natpisom, na posebnoj svečanosti, u sklopu obilježavanja 
Dana Općine. 
 

III 
Ova Odluka će se objaviti u Službenom Glasniku Općine. 
 
KLASA: 021-05/13-03/257 
URBROJ: 2138/05-02-13-01 
Vela Luka, 01.03.2013. god.         Predsjednik: 
                 Zdravko Žuvela 
  

  
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima ("Narodne novine" broj 54/88.) i članka 30. Statuta 
Općine Vela Luka  (Službeni glasnik Općine Vela Luka 05/09) i članka  6. Odluke o 
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komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 04/10) Općinsko vijeća Vela 
Luka, na 35. sjednici, održanoj 28.02.2013. godine,  donijeta je slijedeća 
 

ODLUKA 
o dopuni Odluke o imenovanju ulica na podru čju Općine Vela Luka 

("Službeni glasnik op ćine Vela Luka" br. 7/10) 
 

Članak 1. 
Dopunjuje se Odluka o imenovanju ulica na području Općine Vela Luka ("Službeni glasnik 
općine Vela Luka" br. 7/10) na način da se u Članku 1. Odluke iza riječi "MASLINOVA" 
dodaje riječ "MIKULINA LUKA". 
 

Članak 2. 
Ova odluka dostaviti će se Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar 
Dubrovnik, Ispostavi u Blatu u svrhu sređivanja evidencije registra prostornih jedinica. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Vela Luka“. 
 
KLASA: 021-05/13-03/258 
URBROJ: 2138/05-02-13-01 
Vela Luka, 01.03. 2013. godine        Predsjednik:  

Zdravko Žuvela 
  

 
Na temelju članka 29., stavka 1., podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju  ("Narodne 
novine" broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)  i članka  40. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni 
glasnik Općine Vela Luka" broj 5/09), Načelnik Općine Vela Luka donosi 
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o odre đivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 

i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje  
na podru čju op ćine Vela Luka 

 
Članak 1. 

U točki III. stavku 2. Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih 
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Vela Luka ("Službeni glasnik 
Općine Vela Luka" broj 7/12), dodaje se treća alineja "-Europski centar radio amatera 
(ECRA) "Vela Luka", a u stavku 3. dodaje se deveta alineja "-Hrvatska gorska služba 
spašavanja (HGSS)". 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku 
Općine Vela Luka". 
 
KLASA: 810-01/12-01/011 
URBROJ:2138/05-01-13-02                                                                   Načelnik: 
Vela Luka, 15.02.2013. god.                                                                   Boris Žuvela, dipl.oec. 
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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. 020/295-904; fax. 813-033; 
e-mail: sanja.jurkovic@velaluka.hr 

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

 glavna i odgovorna urednica : 
Sanja Jurkovi ć 

 


