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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. 7/2016) i članka 7. i 8. Statuta Općine Vela Luka 
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 4/18), na svojoj 
25. sjednici, održanoj 2. 3. 2020. godine, na prijedlog Odbora 
za dodjelu javnih priznanja, donosi slijedeću

ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA 

OPĆINE VELA LUKA U 2020. GODINI

Članak 1.

Javno priznanje za kolektivno izvanredno postignuće u 
protekloj 2019. godini dodjeljuje se članovima organizacijskog 
odbora manifestacije „Trag u beskraju“ – Ante Gelo, Lidija 
Samardžija i Vinko Barčot.

Članak 2.

Javno priznanje za pojedinačno izvanredno postignuće u 
protekloj 2019. godini dodjeljuje se učiteljici Mirjani Žuvela – 
za ostvarene zapažene rezultate u javnom djelovanju na 
odgojno-obrazovnom i kulturno-umjetničkom planu.

Članak 3.

Javno priznanje za dugogodišnje javno djelovanje za 
najmanje 20 godina kontinuiranog rada dodjeljuje se Radio 
Val Vela Luka – za više od 20 godina kontinuiranog rada.

Članak 4.

Javna priznanja iz članaka 1., 2. i 3. će se laureatima 
dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća uoči Dana 
općine – blagdana sv. Josipa 2020. godine.

Članak 5.

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

KLASA: 021-05/20-03/226 
URBROJ: 2138/05-02-20-01 
Vela Luka, 3. ožujka 2020. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

Općinsko vijeće Općine Vela Luka temeljem članka 13. 
Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša 
Vele Luke (Službeni Glasnik Općine, br. 4/16) i članka 7. i 8. 
Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine br. 4/18), 
na svojoj 25. sjednici održanoj dana 2. 3. 2020. godine, na 
prijedlog Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu, donosi 
slijedeću

ODLUKU
O IZBORU I PROGLAŠENJU NAJUSPJEŠNIJIH 

SPORTAŠA VELE LUKE U 2019. GODINI

I

Najuspješniji športaši Vele Luke u 2019. godini su:
- Daria Margeta, seniorka, taekwondoe, 

TKD Shark Dubrovnik, najuspješnija sportašica 
Vele Luke za 2019. godinu;

- ekipa mlađih kadetkinja STK Lučica 
(Lara Matas, Franka Dragojević, Rina Žuvela, 
Mia Mirošević) – najuspješnija ženska sportska ekipa 
u 2019. godini;

- muška sportska ekipa u krosu ŠŠD „Val“ 
(Vito Prižmić, Leo Zlokić, Roko Đuderija, 
Sandro Kinđerski, trener: prof. Lenko Dragojević) – 
najuspješnija muška sportska ekipa u 2019. godini

- posada dvojca na pariće, mlađi juniori, 
Nikola Šeparović i Vito Prižmić, VK Ošjak – 
najuspješnija sportska posada u 2019. godini

II

Najuspješnijim sportašima Vele Luke za 2019. godinu 
uručiti će se plaketa Općinskog vijeća s odgovarajućim 
natpisom, na svečanoj sjednici općinskog vijeća u povodu 
Dana Općine 2020. godine.

III

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom Glasniku Općine 
Vela Luka“.

KLASA: 021-05/20-03/227 
URBROJ: 2138/05-02-20-01 
Vela Luka, 3. ožujka 2020. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar
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Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu: Zakon o javnoj 
nabavi) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka („Službeni 
glasnik Općine Vela Luka“ broj 4/18 – pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 25. sjednici, 
održanoj dana 2. 3. 2020. godine donijelo je

PRAVILNIK
O PROVEDBI POSTUPAKA 
JEDNOSTAVNE NABAVE

I.	 OPĆE	ODREDBE

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te 
zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih 
sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi 
stvaranju ugovornog odnosa između Općine Vela Luka i 
odabranog ponuditelja za nabavu robe, radova i usluga, 
procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba 
i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova 
(u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno 
odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza 
provedbe postupaka javne nabave. U ovom Pravilniku 
korišteni pojam "jednostavna nabava" ima isto značenje kao 
i u Zakonu o javnoj nabavi.

Iznosi procijenjene vrijednosti nabave, kao i iznosi 
vrijednosti jednostavne nabave u ovom Pravilniku ne 
uključuju porez na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV). 
Pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave naručitelj mora 
uzeti u obzir ukupnu vrijednost nabave, koja uključuje sve 
opcije i moguća obnavljanja ugovora. U ovom Pravilniku 
korišteni pojam "procijenjena vrijednost" ima isto značenje 
kao i u Zakonu o javnoj nabavi.

U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga osim 
ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće 
zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se 
odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih 
zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o gradnji 
i dr.).

II.	 SPRJEČAVANJE	SUKOBA	INTERESA

Članak 2.

O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe Zakona o javnoj nabavi.

III.	 POKRETANJE	I	PRIPREMA	POSTUPKA	
JEDNOSTAVNE	NABAVE

Članak 3.

- Postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti 
do 20.000,00 kuna

Priprema i provedba jednostavne nabave procijenjene 
vrijednosti do 20.000,00 kuna provodi se sukladno članku 6. 
ovog Pravilnika.

- Postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti 
jednake ili veće 20.000,00 kuna, 
a manje od 200.000,00 kuna

Pripremu i provedbu jednostavne nabave procijenjene 
vrijednosti jednake ili veće 20.000,00 kuna, a manje od 
200.000,00 kuna provode službenici upravnih tijela po nalogu 
Načelnika/ce, prema Planu nabave naručitelja.

- Postupci jednostavne nabave radova procijenjene 
vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave 
radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 
kuna provode ovlašteni predstavnici naručitelja koje imenuje 
Načelnik/ca odlukom o početku postupka jednostavne 
nabave, te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku 
jednostavne nabave.

Ovlašteni predstavnici naručitelja mogu biti i osobe koje 
nisu zaposlenici naručitelja, ako imaju utjecaj na odlučivanje 
i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom jednostavne 
nabave.

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:
- priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko 

uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja 
dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih 
specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih 
dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,

- provedba jednostavne nabave: slanje Poziva na 
dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv 
način, slanje i objava Poziva na dostavu ponuda na 
web stranici naručitelja, otvaranje pristiglih ponuda, 
sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjena 
ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir 
ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude 
sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim 
dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili 
poništenje postupka.

U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave 
radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 
200.000,00 kuna moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena 
predstavnika naručitelja.

Članak 4.

Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti jednake ili 
veće od 20.000,00 kuna mora biti usklađena s Planom 
nabave naručitelja.

Članak 5.

Načelnik/ca donosi Odluku o početku postupka 
jednostavne nabave radova procijenjene vrijednosti jednake 
ili veće od 200.000,00 kuna, koja obavezno sadrži:

- naziv predmeta nabave,
- procijenjenu vrijednosti nabave,
- podatke o ovlaštenim predstavnicima naručitelja, te 

njihove obveze i ovlasti,
a može sadržavati i podatke o ponuditeljima kojima će se 
uputiti poziv na dostavu ponude te ostale bitne podatke.
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IV.	 PROVEDBA	POSTUPKA	JEDNOSTAVNE	
NABAVE	ČIJA	JE	PROCIJENJENA	
VRIJEDNOSTI	MANJA	OD	20.000,00	KUNA

Članak 6.

Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti 
manje od 20.000,00 kuna, provodi se izdavanjem narudžbe-
nice ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim 
subjektom po vlastitom izboru.

Narudžbenica obavezno sadrži podatke o vrsti roba/
radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju 
jedinica mjere, količina, jediničnih cijena, te podatke o 
gospodarskom subjektu-dobavljaču. Narudžbenicu potpisuje 
Načelnik/ca.

Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama 
koje sklapaju ugovor, mjestu sklapanja ugovora, predmetu 
ugovora, cijeni i ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno 
Zakonu o obveznim odnosima. Ugovor potpisuje Načelnik/ca.

V.	 PROVEDBA	POSTUPKA	JEDNOSTAVNE	
NABAVE	ČIJA	JE	PROCIJENJENA	
VRIJEDNOST	JEDNAKA	ILI	VEĆA	
OD	20.000,00	KUNA,	
A	MANJA	OD	200.000,00	KUNA

Članak 7.

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti 
jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 
kuna, naručitelj provodi pozivom na dostavu ponuda od 
najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji 
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane 
gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o 
uspješnom slanju telefaksom, potvrda o zaprimanju 
e-mailom, itd.).

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: 
naziv javnog naručitelja, opis predmeta nabave, troškovnik, 
procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, 
uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), 
rok za dostavu ponude i način dostavljanja ponuda, kontakt 
osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5 dana od 
dana upućivanja poziva.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda 
koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Odluku o odabiru potpisuje Načelnik/ca, a ista se bez 
odgode mora dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način 
(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju 
telefaksom, potvrda e-mailom) u primjerenom roku.

Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti jednake ili 
veće od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, 
provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem 
ugovora s odabranim gospodarskim subjektom. Narudžbenicu 
i ugovor potpisuje Načelnik/ca.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog 
natjecanja, poziv na dostavu ponude može se uputiti najmanje 
1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod 
zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na 
temelju posebnih Zakona i dr. propisa;

- kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, 
javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, 

socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih 
usluga, projektantskih usluga konzervatorskih usluga, 
usluga vještaka, poštanskih usluga;

- kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova 
na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili 
prostornih cjelina;

- kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost, 
te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja;

- za dodatne radove čija ukupna vrijednost ne prelazi 
30% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili 
uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su 
zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje 
radova opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor 
sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni 
ugovor;

- za dodatne usluge čija ukupna vrijednost ne prelazi 
30% vrijednosti osnovnog ugovora, koje nisu bile 
uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su 
zbog nepredviđenih okolnosti postale nužne za 
pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom da se 
ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava 
osnovni ugovor,

- za dodatne isporuke robe od dobavljača iz osnovnog 
ugovora ako bi promjena dobavljača obvezala 
Naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke 
značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili 
nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i 
održavanju i uz uvjet da povećanje vrijednosti ne prelazi 
30% vrijednosti osnovnog ugovora;

VI.	 PROVEDBA	POSTUPKA	JEDNOSTAVNE	
NABAVE	RADOVA	ČIJA	JE	PROCIJENJENA	
VRIJEDNOST	JEDNAKA	ILI	VEĆA	
OD	200.000,00	KUNA,	
A	MANJA	OD	500.000,00	KUNA

Članak 8.

Kod postupaka jednostavne nabave procijenjene 
vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna, a manje od 
500.000,00 kuna, istodobno sa objavom poziva za dostavu 
ponuda na svojim internetskim stranicama naručitelj može 
poslati i poziv na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) 
gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama 
najmanje 30 dana od dana njegove objave. Poziv na dostavu 
ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da 
je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta 
(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju 
telefaksom, potvrda e-mailom).

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: 
naziv javnog naručitelja, opis predmeta nabave i troškovnik, 
procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, 
uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), 
rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), način dostavljanja 
ponuda, adresu na koje se ponude dostavljaju, internetsku 
adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna 
dokumentacija ako je potrebno, kontakt osobu, broj telefona i 
adresu elektroničke pošte, datum objave poziva na 
internetskim stranicama.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 10 dana od 
dana upućivanja odnosno objavljivanja poziva za dostavu 
ponuda.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda 
koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.
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Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog 
natjecanja, poziv na dostavu ponude može se uputiti najmanje 
1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod 
zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na 
temelju posebnih Zakona i dr. propisa;

- kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, 
javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih 
usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, 
projektantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga 
vještaka, usluga tekućeg održavanja skloništa kod kojih 
je uvjet da ponuditelj posjeduje ovlaštenje za obavljanje 
poslova;

- kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na 
dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili 
prostornih cjelina;

- kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost 
te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja;

- za dodatne radove čija ukupna vrijednost ne prelazi 
30% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili 
uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su 
zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje 
radova opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor 
sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni 
ugovor;

- za dodatne usluge čija ukupna vrijednost ne prelazi 
30% vrijednosti osnovnog ugovora, koje nisu bile 
uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su 
zbog nepredviđenih okolnosti postale nužne za 
pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom da se 
ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava 
osnovni ugovor,

- za dodatne isporuke robe od dobavljača iz osnovnog 
ugovora ako bi promjena dobavljača obvezala 
Naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke 
značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili 
nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i 
održavanju i uz uvjet da povećanje vrijednosti ne prelazi 
30% vrijednosti osnovnog ugovora;

Poziv na dostavu ponuda koji se upućuje najmanje 1 
(jednom) gospodarskom subjektu u iznimnim slučajevima iz 
prethodnog stavka ovog članka ne objavljuje se na internetskim 
stranicama naručitelja.

VII.	 RAZLOZI	ISKLJUČENJA,	
UVJETI	SPOSOBNOSTI	I	JAMSTVA

Članak 9.

Za jednostavne nabave, procijenjene vrijednosti jednake 
ili veće od 20.000,00 kuna, naručitelj može u pozivu za 
dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete 
sposobnosti ponuditelja uz odovarajuću primjenu Zakona o 
javnoj nabavi, te u tom slučaju svi dokumenti koje naručitelj 
traži ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis 
elektroničke isprave.

Članak 10.

Za jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili 
veće od 20.000,00 kuna, naručitelj u postupku jednostavne 
nabave može od gospodarskih subjekata tražiti jamstvo za 
ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, 
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i 

jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti na 
koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o 
javnoj nabavi.

VIII.	IZRADA,	DOSTAVA	I	ZAPRIMANJE	PONUDA

Članak 11.

Ponude se izrađuju i dostavljaju prema uvjetima koje 
naručitelj definira u pozivu na dostavu ponuda.

Za jednostavne nabave ponude se zaprimaju u pisarnicu 
naručitelja do kraja dana koji je određen kao krajnji rok za 
dostavu ponuda. Ukoliko je u pozivu na nadmetanje određeno 
da će se ponude otvarati na javnom otvaranju, onda se 
ponude moraju dostaviti do početka javnog otvaranja. 
Ponude se dostavljaju u pisarnicu naručitelja na dokaziv način 
(email, fax, osobna dostava, poštom i sl.).

IX.	 OTVARANJE,	PREGLED	I	OCJENA	PONUDA

Članak 12.

Otvaranje ponuda kod postupaka jednostavne nabave, 
procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, 
može biti javno ako tako odredi naručitelj u pozivu za dostavu 
ponuda. Za postupke jednostavne nabave procijenjene 
vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna, otvaranje 
ponuda mora biti javno, prema uvjetima koje naručitelj definira 
u pozivu za dostavu ponuda.

Kod postupaka jednostavne nabave, procijenjene 
vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna, najmanje 
2 (dva) ovlaštena predstavnika naručitelja otvaraju i 
pregledavaju ponude, te o tome sastavljaju zapisnike. Ovisno 
o složenosti predmeta nabave, ovlašteni predstavnici 
naručitelja mogu napraviti jedan zapisnik koji obuhvaća 
sadržaj zapisnika o otvaranju i zapisnika o pregledu i ocjeni 
ponuda. Isti zapisnici se ne moraju sastavljati za postupke 
jednostavne nabave procijenjene vrijednosti manje od 
200.000,00 kuna

U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se primjenjuje 
odredbe važećeg Zakona o javnoj nabavi. Ovlašteni 
predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na 
temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na dostavu ponuda.

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju stručne 
osobe i /ili stručne službe naručitelja, te ako je potrebno 
neovisne stručne osobe.

X.	 KRITERIJ	ZA	ODABIR	PONUDE

Članak 13.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski 
najpovoljnija ponuda. Ukoliko je kriterij odabira ekonomski 
najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i 
npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i 
funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, 
ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i 
dr. te je u zapisnicima o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 
potrebno obrazložiti razloge odabira ponude.

Prilikom pregleda i ocjene ponuda naručitelj uspoređuje 
cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost i to u slučaju 
predmeta nabave za koje može koristiti pravo na pretporez. 
Općina Vela Luka je u sustavu PDV-a samo po osnovi najma 
poslovnih prostora, pa pravo na pretporez može koristiti 
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samo u slučaju predmeta nabave vezanih za uređenje i 
opremanje poslovnih prostora. Za sve ostale vrste predmeta 
nabave, Općina Vela Luka ne može koristiti pravo na 
pretporez.

U slučaju predmeta nabave za koje naručitelj ne može 
koristiti pravo na pretporez, naručitelj prilikom pregleda i 
ocjene ponuda uspoređuje cijene ponuda s porezom na 
dodanu vrijednost.

XI.	 ODABIR	I	PONIŠTENJE	POSTUPKA

Članak 14.

Kod jednostavne nabave, naručitelj na osnovi rezultata 
pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije 
ponude koji se temelji na kriteriju za odabir ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži:
1. podatke o naručitelju,
2. predmet nabave za koje se donosi obavijest,
3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za 

sklapanje ugovora o nabavi,
4. razloge odbijanja ponuda, ako je primjenjivo
5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude naručitelj je 
obvezan bez odgode dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv 
način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju 
telefaksom, potvrda emailom, objavom na internetskim 
stranicama naručitelja). Kod jednostavne nabave, procijenjene 
vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna, osim Odluke 
o odabiru, naručitelj je obvezan svim ponuditeljima, na isti 
način dostaviti i presliku zapisnika o otvaranju, pregledu i 
ocjeni ponuda.

Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude 
iznosi 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj objavom (na svojim službenim internetskim 
stranicama) Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno 
njenom izvršenom dostavom na dokaziv način, stječe uvjete 
za sklapanje ugovora o nabavi.

Članak 15.

Naručitelj može poništiti postupak jednostavne nabave iz 
razloga propisanih odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne 
nabave, naručitelj bez odgode donosi Odluku o poništenju 
postupka jednostavne nabave. U Odluci o poništenju postupka 
jednostavne nabave, naručitelj navodi:

1. podatke o naručitelju,
2. predmet nabave,
3. obavijest o poništenju,
4. obrazloženje razloga poništenja,
5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Rok za donošenje Odluke o poništenju postupka 
jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu 
ponuda.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave s 
preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 
naručitelj je obvezan bez odgode dostaviti svakom 
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće 
o uspješnom slanju telefaksom, potvrda emailom, objavom 
na internetskim stranicama naručitelja).

XII.	 IZMJENE	UGOVORA	
O	JEDNOSTAVNOJ	NABAVI

Članak 16.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o jednostavnoj nabavi 
tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka 
jednostavne nabave radi nabave dodatnih radova, robe ili 
usluga, od ugovaratelja iz osnovnog ugovora. Dodatni radovi, 
roba ili usluge koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili 
uključeni u prvotnu nabavu, odnosno osnovni ugovor, smiju 
se ugovoriti ako promjena ugovaratelja:

- nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga
- prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećala 

troškove za naručitelja.
Ukupna vrijednost dodatnih radova, robe ili usluga, ne 

smije biti veće od 30% vrijednosti osnovnog ugovora, bez 
obzira koliko je sklopljeno dodataka osnovnom ugovoru.

XIII.	PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti 
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 
(Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 6/18, 4/19).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik će se objaviti u Službenom glasniku Općine 
Vela Luka, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 021-05/20-03/228 
URBROJ: 2138/05-02-20-01 
Vela Luka, 3. 3. 2020. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar
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Na temelju Zakon o blagdanima, spomendanima i 
neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine“ 
110/19) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Službeni 
glasnik Općine Vela Luka broj 4/18) Općinsko vijeće Općine 
Vela Luka na svojoj 25. sjednici održanoj dana 2. 2. 2020. 
godine donijelo je

PRAVILNIK
O PROTOKOLU OPĆINE VELA LUKA

I.	 OPĆE	ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se protokol obilježavanja 
blagdana Općine Vela Luka u vrijeme:

- državnih blagdana, spomendana i neradnih dana 
sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i 
neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 110/19),

- za Dan Općine Vela Luka – blagdan svetog Josipa,
- za vrijeme manifestacija koje se održavaju pod 

pokroviteljstvom Općine Vela Luka,
- protokol prijema domaćih i stranih državnih dužnosnika,
- kao i protokol za druge manifestacije i događanja koja 

nisu izričito navedena ovim Pravilnikom, a održavaju se 
pod pokroviteljstvom Općine Vela Luka.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom 
Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira 
jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

II.	 SVEČANE	SJEDNICE	OPĆINSKOG	VIJEĆA	
OPĆINE	VELA	LUKA

Članak 2.

Svečana sjednica Općinskog vijeća Vela Luka održava se 
prigodom Dana Općine Vela Luka i blagdana Sv. Josipa – 
19. ožujka.

Svečana sjednica održava se 18. ožujka u poslijepodne-
vnom terminu.

Ukoliko 19. ožujka pada u ponedjeljak svečana sjednica 
se održava u subotu.

Sukladno potrebama Općinskog vijeća i Općinskog 
načelnika svečane sjednice općinskog vijeća Općine Vela Luka 
mogu se održavati i u drugim prigodama.

III.	 STALNI	PROTOKOLARNI	PRIJEMI

Članak 3.

Stalni protokolarni (svečani) prijemi organiziraju se prigodom:
1. Božićnih i novogodišnjih blagdana; prijemom za 

vijećnike Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika, predstavnike Župe sv. Josipa, 
predstavnike drugih vjerskih zajednica, predstavnike 
gospodarstva, ustanova, udruga građana, kao i javnih 
djelatnika općine Vela Luka, prema popisu uzvanika 
kojeg će utvrditi Općinski načelnik u dogovoru s 
Predsjednikom općinskog vijeća, i u terminu 
koji dogovore predsjednik Općinskog vijeća i 
Općinski načelnik.

2. Dana Općine Vela Luka – blagdana svetog Josipa, 
prijemom i svečanom večerom nakon svečane 
sjednice općinskog vijeća, za vijećnike općinskog 
vijeća, općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
predstavnike Župe sv. Josipa, predstavnike drugih 
vjerskih zajednica, goste pozvane na svečanu 
sjednicu općinskog vijeća, laureate javnih priznanja 
Općine Vela Luka i javnih priznanja za najuspješnije 
sportaše, a prema popisu uzvanika kojeg će utvrdi 
općinski načelnik, u dogovoru s predsjednikom 
općinskog vijeća.

3. Nagrađivanja najuspješnijih učenika Osnovne škole 
„Vela Luka“, Srednje škole Vela Luka i Osnovne 
glazbene škole pri OŠ Vela Luka, kao i njihovih 
mentora, a koji su tijekom školske godine ostvarili 
zapažene rezultate u natjecanjima iz znanja na 
državnoj i županijskoj razini u prethodnoj školskoj 
godini, i članove školskih sportskih društava koji su 
ostvarili zapažene rezultate, prema podacima 
koje će dostaviti Osnovna i Srednja škola. 
Primanje za najuspješnije učenike, njihove mentore i 
predstavnike škola će se održati tijekom mjeseca 
ožujka u dogovoru sa školama, kao dio programa 
obilježavanja Dana Općine.

IV.	 POLAGANJE	VIJENACA

Članak 4.

Predstavnici Općine Vela Luka polažu vijence:
1. pred centralnim Spomen križem na mjesnom groblju 

svetog Roka u Veloj Luci:
- na Dan Općine Vela Luka – blagdan sv. Josipa, 

19. ožujka, u jutarnjim satima s natpisom kojim se 
izražava pijetet prema svim našim predcima,

- za Dan državnosti, 30. svibnja,– dan uoči blagdana, 
29. svibnja, u poslijepodnevnim satima, s prigodnim 
natpisom,

- na Dan pobjede i domovinske zahvalnost i 
Dan hrvatskih branitelja, 5. kolovoza – 5. kolovoza u 
jutarnjim satima s natpisom kojim se izražava pijetet 
prema svim poginulim hrvatskim braniteljima i 
svim žrtvama rata,

- za Svi svete, 1. studenog - dan uoči blagdana 
31. listopada u jutarnjim satima s natpisom kojim se 
izražava pijetet prema svim umrlim Velolučanima,

- na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i 
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 
18. studenog, - 18. studenog u jutarnjim satima s 
natpisom kojim se izražava pijetet prema svim 
žrtvama Domovinskog rata.

2. na spomen ploču poginulim Prekomorcima na zgradi 
Općine:
- na Spomendan oslobođenja Vele Luke od fašizma, 

22. travnja (1944.) - dan uoči spomendana 
21. travnja s natpisom kojim se izražava pijetet 
prema poginulim borcima prekomorske brigade 
narodnooslobodilačke vojske, u poslijepodnevnim 
satima

3. pred Spomenikom palim borcima u centru:
- za Spomendan oslobođenja Vele Luke od fašizma 

(22. travnja 1944.) – dan uoči spomendana 
21. travnja s natpisom kojim se izražava pijetet 
prema Velolučanima poginulim u borbi protiv 
fašizma, u poslijepodnevnim satima
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- za Dan antifašističke borbe (22. lipnja) – dan uoči 
blagdana, 21. lipnja, u jutarnjim satima sa natpisom 
kojim se izražava pijetet prema svim žrtvama 
poginulim u borbi protiv fašizma.

4. pred spomen-obilježjem (piramidom) antifašističkim 
borcima na groblju Svetog Roka:
- za Spomendan oslobođenja Vele Luke od fašizma 

(22. travnja 1944.), - dan uoči spomendana, 
21. travnja, s natpisom kojim se izražava pijetet 
prema poginulim mještanima i našim antifašističkim 
borcima tijekom II svjetskog rata, u poslijepodnevnim 
satima

- za Dan antifašističke borbe (22. lipnja) - dan uoči 
blagdana, 21. lipnja, u jutarnjim satima sa natpisom 
kojim se izražava pijetet prema svim poginulim 
antifašistima.

5. pred spomen-obilježjem osobama stradalim u gašenju 
velikog požara - 15. kolovoza,1985. g. u Potirni - 
14. kolovoza (s prigodnim natpisom) (zajedno sa 
predstavnicima DVD Vela Luka), u jutarnjim satima.

6. na spomen ploču poginulim Potirnjanima u Donjoj 
Potirni povodom spomendana oslobođenja Vele Luke 
od fašizma (22. travnja 1944.) dan uoči spomendana 
21. travnja s natpisom kojim se izražava pijetet prema 
Potirnjanima poginulim u borbi protiv fašizma, u 
poslijepodnevnim satima.

Članak 5.

Predstavnici Općine polažu buket cvijeća (cvijetni aranžman):
1. Na spomen ploču streljanim rodoljubima – žrtvama 

fašizma na ulazu u mjesno groblje sv Roka
- za Spomendan oslobođenja Vele Luke od fašizma 

(22. travnja 1944.), - dan uoči spomendana, 
21. travnja, s natpisom kojim se izražava 
pijetet prema žrtvama fašističkog terora),  
u poslijepodnevnim satima.

2. Na grob don Petra Jokovića, (1784-1864.) 
dobročinitelja i prvog župnika Vele Luke:
- na Dan Općine Vela Luka – blagdana sv. Josipa, - 

19. ožujka, u jutarnjim satima s prigodnim natpisom.
3. Na grob prvog općinskog načelnika Tadije Tabaina-

Šantića:(1853-1925.)
- na Dan Općine Vela Luka – blagdana sv. Josipa, - 

19. ožujka, u jutarnjim satima s prigodnim natpisom.
4. Na grob Olivera Dragojevića (1947-2018.), - 

hrvatskog glazbenika i počasnog građanina Vele Luke 
- na godišnjicu smrti 29. srpnja u jutarnjim satima.

5. Pred Centralnim spomen križem na mjesnom groblju 
sv. Roka:
- na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i 

autoritarnih režima – nacizma, fašizma i 
komunizma, 23. kolovoza – 23. kolovoza, 
u jutarnjim satima s prigodnim natpisom kojim se 
izražava pijetet prema svim žrtvama totalitarnih i 
autoritarnih režima.

Članak 6.

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na 
žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18, studenog (blagdan RH) – 
obilježiti će se i paljenjem svijeća na obali ispred Osnovne 
škole u spomen na žrtve Vukovara, Škabrnje i svih žrtava 
Domovinskog rata.

V.	 ISTICANJE	ZASTAVA

Članak 7.

Tijekom cijele godine, u radne i neradne dane, ističe se 
zastava Republike Hrvatske, na zgradi Općine Vela Luka i 
na jarbolu na brdu Vranac.

U dane blagdana i spomendana na jarbolima ispred 
zgrade Općine ističu se zastave Republike Hrvatske, zastava 
Dubrovačko neretvanske županije i zastava Općine 
Vela Luka, a na jarbolu ispred parka (Spomenik palim 
borcima) u centru mjesta zastava Republike Hrvatske.

Svečano dizanje zastave Republike Hrvatske, uz prigodni 
prasak (eksploziju), organizira se na Novu godinu, 1. siječnja, 
na jarbolu na vrhu Pinskog rata u 12:00 sati (u podne).

Zastave će dan uoči blagdana postaviti i dan po blagdanima 
skinuti komunalni redar Općine.

Nabavu novih zastava iz ovog članka osigurava Općina 
Vela Luka.

Organizaciju isticanja zastave na Pinskom ratu, iz stavka 
3. ovog članka, vršit će (kvalificirani) djelatnici komunalnog 
poduzeća „KOMUNALNE DJELATNOSTI“ d.o.o. Vela Luka, 
kao i postavljanje zastave i zamjenu dotrajalih zastava na 
brdu Vranac.

Članak 8.

U vijećnici Općinskog vijeća tijekom cijele godine se ističe 
zastave i grbovi Republike Hrvatske, Dubrovačko-neretvanske 
županije i Općine Vela Luka.

VI.	SVEČANI	OPHODI	I	BUDNICE

Članak 9.

U prigodi obilježavanja Državnih blagdana i Dana Općine 
Vela Luka, održavaju se svečani ophodi Narodne glazbe 
Vela Luka rivom i centrom mjesta, kao i na mjesnom groblju 
sv. Roka u skladu s programima proslave, odnosno 
obilježavanja blagdana ili spomen dana, i to:

1) uoči Dana Općine Vela Luka (19. ožujka), 18. ožujka u 
popodnevnim satima,

2) uoči Spomendana oslobođenja Vele Luke od fašizma 
(22. travnja 1944.), 21. travnja u popodnevnim satima,

3) uoči Dana državnosti (30. svibnja), 29. svibnja u 
popodnevnim satima,

4) uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti 
(5. kolovoza), 4. kolovoza u popodnevnim satima,

5) uoči Nove godine u popodnevnim satima 31. prosinca i 
u podne na Novu godinu, 1. siječnja, uz svečano 
dizanje hrvatske zastave na jarbol na Pinskom ratu, 
kao i u drugim prigodama (svečana otvorenja, 
polaganje vijenaca i dr.) prema dogovoru Općinskog 
načelnika, predsjednika Općinskog vijeća i 
predstavnika Narodne glazbe.

Ovim člankom nisu obuhvaćeni nastupi Narodne glazbe 
Vele Luke koji nisu u organizaciji Općine Vela Luka.
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VII.	 ČESTITKE	GRAĐANIMA

Članak 10.

Povodom Božića, Nove godine i Sveta tri kralja, Dana 
Općine Vela Luka, Uskrsa, Praznika rada, Dana antifašističke 
borbe, Dana državnosti, Dana pobjede i domovinske 
zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja općinski načelnik i 
predsjednik općinskog vijeća upućuju zajedničku čestitku 
građanima općine Vela Luka putem lokalnih radio postaja, 
te na mrežnim stranicama Općine (www.velaluka.hr), a po 
potrebi u drugim medijima.

VIII.	SUDJELOVANJE	U	PROCESIJAMA	I	MISAMA	
U	DANE	POJEDINIH	BLAGDANA

Članak 11.

Predstavnici Općine Vela Luka, općinski načelnik i 
predsjednik općinskog vijeća ili njihovi zamjenici prisustvuju 
sv. misama i procesijama:

- na blagdan sv. Josipa - Dan Općine Vela Luka, 
19. ožujka, i

- na blagdan Velike gospe, 15. kolovoza.
Predstavnici Općine Vela Luka: općinski načelnik i 

predsjednik općinskog vijeća ili njihovi zamjenici mogu 
prisustvovati sv. misama i procesijama:

- na sv. misama i/ili procesijama za katoličke blagdane, 
koji su i državni blagdani (Božić, Sveta tri kralja – 
Bogojavljanje, Uskrs, Tijelovo, Svi sveti, Sveti Stjepan).

IX.	 SUDJELOVANJE	U	PROTOKOLU	
OBILJEŽAVANJA	GODIŠNJICA	OSNIVANJA	
UDRUGA	GRAĐANA	I	DRUGIH	OBLIKA	
DJELOVANJA	GRAĐANA

Članak 12.

Predstavnici Općine Vela Luka: općinski načelnik i 
predsjednik općinskog vijeća, ili njihovi zamjenici, sudjeluju u 
protokolu obilježavanja značajnih godišnjica pojedinih 
organizacija; ustanova, trgovačkih društava, udruga građana, 
političkih stranaka i Crkve.

X.	 PROTOKOL	PRIJAMA	DOMAĆIH	I	STRANIH	
DRŽAVNIH	DUŽNOSNIKA

Članak 13.

Državne dužnosnike koji dolaze u radne posjete Općini 
Vela Luka, Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća 
primaju u općinskoj vijećnici ili uredu načelnika Općine.

Sam doček se može organizirati i na nekom drugom 
mjestu ako tako odredi Općinski načelnik u dogovoru s 
predsjednikom Općinskog vijeća, ili ukoliko tako bude 
određeno od strane državnog protokola ili drugog protokola 
višeg ranga.

Radnom dijelu posjeta prisustvuju uz općinskog načelnika 
i predsjednika općinskog vijeća i osobe određene od strane 
općinskog načelnika, ovisno od teme i sadržaja, odnosno 
svrhe posjete.

Tajnica Općinskog načelnika o posjetu sa protokolom 
boravka dužnosnika, po nalogu općinskog načelnika, 
obavještava predstavnike akreditiranih elektroničkih medija i 
tiska, a posebno

- HRT centar Dubrovnik,
- lokalne radijske postaje.
Javnost se obavještava i putem mrežnih stranica Općine.

XI.	 ZAVRŠNE	ODREDBE

Članak 14.

Manifestacije, odnosno događaji koji nisu obuhvaćeni 
ovim protokolarnim pravilima, a održavaju se u organizaciji ili 
pod pokroviteljstvom Općine Vela Luka, biti će protokolarno 
obilježeni na način kako to odredi općinski načelnik, u 
dogovoru s predsjednikom općinskog vijeća.

Članak 15.

U slučaju opravdane spriječenosti općinskog načelnika, 
odnosno predsjednika općinskog vijeća, njihove protokolarne 
obveze utvrđene ovim Pravilnikom preuzimaju njihovi 
zamjenici ili druge osobe koje oni odrede.

Članak 16.

Čistoću i uređenost mjesnog groblja sv. Roka, drugih 
vanjskih prostora, parkova, objekata i mjesta na kojima se 
izvode protokolarne manifestacije i radnje, osiguravaju 
djelatnici KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. Vela Luka.

Prometni redar po potrebi organizira regulaciju prometa u 
vrijeme manifestacija i događanja iz članka 1. ovog Pravilnika, 
o čemu će se pravodobno informirati javnost.

Članak 17.

O rasporedu protokolarnih događanja u dane državnih 
blagdana, spomendana i neradnih dana iz ovog Pravilnika, za 
Dan Općine Vela Luka – blagdan svetog Josipa, kao i za 
vrijeme manifestacija koje se održavaju pod pokroviteljstvom 
Općine Vela Luka, javnost će biti pravovremeno obaviještena 
putem lokalnih medija, oglasnih ploča, mrežnih stranica 
Općine Vela Luka (www.velaluka.hr), kao i na druge načine.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom glasniku Općine Vela Luka, a stupanjem 
na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o protokolu 
Općine Vela Luka (pročišćeni tekst) objavljen u „Službenom 
glasniku Općine Vela Luka“ br. 5/12.

KLASA: 021-05/20-03/229 
URBROJ: 2138/05-02-20/01 
Vela Luka, 3. 3. 2020. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar
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Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne 
novine 92/10) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Službeni 
glasnik Općine Vela Luka broj 4/18 – pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Vela Luka je na svojoj 25. sjednici 
održanoj 2. 3. 2020. godine donijelo

GODIŠNJ I 	PROVEDBENI 	PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
OPĆINE VELA LUKA ZA 2020. GODINU

I

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 
Općine Vela Luka za 2020. godinu, dalje: Plan, donosi se na 
temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite 
od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. 
godinu, te je time određen njegov sadržaj – opis i obim 
poslova koje će Općina provoditi u područjima koje obrađuje 
županijski Plan i to samo u dijelu u kojemu županijski 
Plan obvezuje izvršitelje iz točke II ovog Plana.

Plan je sastavni dio skrbi o zaštiti od požara koju provodi 
Općina Vela Luka.

II

Izvršitelji ovog Plana su:
- Općina Vela Luka,
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Vela Luka 

(dalje u tekstu: DVD),
- vlasnici privatnih šuma na području Općine Vela Luka,
- vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Vela Luka.
Kada su za izvršenje Plana potrebna financijska sredstva, 

osiguravat će ih za svoje područje Plana izvršitelj.

III

Zatražit će se od DVD-a nastavak nabavki i postavljanje 
znakova upozorenja i zabrane u svrhu edukacije pučanstva i 
turista o prevenciji nastanka šumskih požara.

Zatražit će se od DVD-a nastavak prakse upozoravanja 
građana preko lokalnih radio postaja tijekom svibnja o zabrani 
paljenja vatre na otvorenom.

IV

Zatražit će se od DVD-a nastavak prakse upoznavanja 
vlasnika i korisnika šuma i poljoprivrednog zemljišta s 
obvezama koje za njih proističu iz Odluke o agrotehničkim 
mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od 
požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom 
zemljištu i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina.

V

Zatražit će se od DVD-a nastavak prakse upoznavanja 
vlasnika i korisnika šuma i poljoprivrednog zemljišta s 
obvezama koje za njih proističu iz odredbi članka 24. 
Pravilnika o zaštiti šuma od požara (Narodne novine 33/14).

VI

Programom održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Vela Luka u 2020.godini (točka 2.12. - 
subvencije DVD-u, Službeni glasnik Općine Vela Luka 21/19) 
predviđena su sredstva za uobičajeno održavanje-čišćenje 
cestovnog pojasa nerazvrstanih prometnica (bankine, 
razdjelni pojas ceste uz šume i poljoprivredne površine) od 
raslinja. Trase koje će se na ovaj način održavati u 2020.
godini DVD će izabrati u suradnji s Upravnim odjelom za 
gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti.

VII

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u 
Službenom glasniku Općine Vela Luka.

KLASA: 021-05/20-03/230 
URBROJ: 2138/05-02-20-01 
Vela Luka, 3. 3. 2020. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka 
(“Službeni glasnik Općine Vela Luka” broj 4/18 pročišćeni 
tekst) na prijedlog Načelnice, Općinsko vijeće Općine Vela Luka 
je na svojoj 25. sjednici održanoj dana 2. 3. 2020. godine 
donijelo slijedeću

ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA ZA POTPISIVANJE 
SPORAZUMA O PRIJATELJSTVU I SURADNJI 

GRADA JASTREBARSKOG I 
OPĆINE VELA LUKA

Članak 1.

Općina Vela Luka pokreće postupak potpisivanja 
Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i 
Općine Vela Luka, sa ciljem poticanja razumijevanja, 
prijateljstva i suradnje radi doprinošenja daljeg razvoja i 
zajedničkog napretka.

Članak 2.

Ovlašćuje se Načelnica Općine Vela Luka da u ime 
Općine Vela Luka potpiše Sporazum o prijateljstvu i suradnji 
Grada Jastrebarskog i Općine Vela Luka.

Članak 3.

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

KLASA: 021-05/20-03/231 
URBROJ: 2138/05-02-20-01 
Vela Luka, 3. 3. 2020. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 Zoran Manestar

„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ je službeni list Općine Vela Luka
Izdavač: Općina Vela Luka, www.velaluka.hr

Uredništvo: Obala 3, br. 19, tel. 020/295-904; fax. 813-033; e-mail: sanja.jurkovic@velaluka.hr
Glavna i odgovorna urednica: Sanja Jurković  -  Priprema za tisak infogr@f Vela Luka
List izlazi po potrebi od 1993. u tiskanom izdanju, a u obliku mrežne publikacije od 2008.
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