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Temeljem članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i članka 29.
Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik br. 11/21)
Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na prijedlog Načelnice, na
svojoj 3. sjednici održanoj 22. 12. 2021. godine donosi

ODLUKU
O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA OPĆINSKOG
NAČELNIKA/CE IZ RADNOG ODNOSA
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Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
Službenom glasniku Općine Vela Luka, a primjenjuje se od
1. siječnja 2022. godine.
KLASA: 021-05/21-03/052
URBROJ: 2138/05-02-21-01
Vela Luka, 23. prosinca 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se osnovica i koeficijent za
obračun plaće Općinskog načelnika/ce te druga prava iz
radnog odnosa.
Članak 2.
Plaću Općinskog načelnika/ce čini umnožak koeficijenta i
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku
navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće Općinskog načelnika/ce
jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće
službenika i namještenika u Upravnim tijelima Općine Vela Luka.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima
(„Narodne novine“ broj 115/16 i 101/17) i članka 29. Statuta
Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 11/21),
Općinsko vijeće Općine Vela Luka na 3. sjednici održanoj
dana 22. 12. 2021. godine, donosi

ODLUKU
O POREZIMA OPĆINE VELA LUKA
I. OPĆA ODREDBA

Članak 4.
Koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika/ce
iznosi 3,80.
Članak 5.
Ako bi plaća za rad Općinskog načelnika/ce, bez uvećanja
za radni staž, utvrđena temeljem ove Odluke, bila veća od
zakonom propisanog ograničenja, u tom slučaju se određuje
plaća u najvišem iznosu dopuštenom Zakonom o plaćama u
LP(R)S.
Članak 6.
Općinski načelnik/ca druga prava iz radnog odnosa
ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, općim aktima
Općine, odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje
na službenike i namještenike u općinskim upravnim tijelima,
ako zakonom nije drukčije propisano.
Članak 7.
Rješenje o plaći te o drugim pravima Općinskog načelnika/
ce iz radnog odnosa donosi Pročelnik nadležnog upravnog
odjela.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika iz
radnog odnosa Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine
Vela Luka br. 6/10).

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik,
porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i
plaćanja poreza koji pripadaju Općini Vela Luka (u daljnjem
tekstu: Općina).

II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Općini pripadaju slijedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor
4. porez na korištenje javnih površina.
1. Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9% na
porez na dohodak koji predstavlja osnovicu za obračun.
Prirez porezu na dohodak u cijelosti je prihod proračuna
Općine.
Članak 4.
Obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak je fizička
osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište
ili uobičajeno boravište na području Općine.
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Poslove u vezi utvrđivanja i naplate prireza porezu na
dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

(3) Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće
za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim
dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom
pripao pojedinom suvlasniku te svaki od njih posebno dobiva
rješenje o razrezu poreza.

2. Porez na potrošnju

(4) Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade
ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.
Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na potrošnju
alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina,
specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim
objektima. Bezalkoholnim pićima smatraju se prirodni voćni
sokovi kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića te
mineralne i gazirane vode, osim kave i čaja.
Članak 7.
(1) Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička
osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.
Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu
osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje
poreza na potrošnju.
(2) Osnovicu za obračun poreza na potrošnju čini prodajna
cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju
nije uključen porez na dodanu vrijednost.
(3) Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog
do posljednjeg dana u mjesecu.
(4) Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko
razdoblje iz stavka 3. ovog članka, porezni obveznik iskazuje
na Obrascu PP-MI-PO, pojedinačno za svaki poslovni prostor
i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec
Upravnom odjelu za proračun i financije Općine Vela Luka.
(5) Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do
posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 8.
Upravni odjel za proračun i financije Općine nadležan je
za utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu radi
naplate poreza na potrošnju.
Članak 9.
Porez na potrošnju je prihod Općine i plaća se na žiroračun Proračuna Općine Vela Luka, model HR68 i s pozivom
na broj 1708-OIB obveznika.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 10.
(1) Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe
koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Vela Luka.
(2) Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatrat će se i
osoba koja je izvanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik ukoliko
se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati
da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom
suda nasljeđivanjem i na temelju zakona, a nije uknjižen u
zemljišnim knjigama.

Članak 11.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade
koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog
pribora.
Članak 12.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor
koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih
nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.
Članak 13.
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kuna/m2
korisne površine kuće za odmor.
Članak 14.
Ovisno o stanju infrastrukture na području na kojem se
nalazi kuća za odmor, za obveznike plaćanja poreza na kuću
za odmor, propisuju se djelomična oslobađanja od plaćanja
poreza na kuću za odmor i to zbog nepostojanja:
a) električne energije i javne rasvjete za 5%,
b) tekuće vode za 5%,
c) asfaltirane ceste za 5%.
Članak 15.
Za građane sa stalnim mjestom prebivališta na području
Općine Vela Luka, plaćanje poreza na kuće za odmor regulirat
će se svake godine posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 16.
Obveznik poreza na kuće za odmor mora Upravnom odjelu
za proračun i financije Općine dostaviti podatke o kući za
odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te
korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku,
najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na
kuće za odmor, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka
promjene koja utječe na visinu poreza.
Članak 17.
(1) U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u
smislu odredbe članka 10. stavka 4. ove Odluke, potrebno je
dokazati činjenice kojima se utvrđuje korištenje nekretnine za
stalno stanovanje. To mogu biti uz osobnu iskaznicu (formalno
prijavljeno prebivalište) ostali dokazi, kao što su: putovnica,
mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode,
telefona, plaćanje odvoza smeća mjesečno ili paušalno,
mjesto registracije osobnog automobila ili dr. prijevoznog
sredstva, mjesto prijema poštanske pošiljke, izjava svjedoka,
dokaz o mjestu zaposlenja i mjestu podnošenja porezne
prijave, ugovor o najmu, dokaz o mjestu izabranog obiteljskog
liječnika, dokaz o mjestu školovanja djece odnosno pohađanja
dječjeg vrtića, dokaz o mjestu prebivališta uže obitelji, rješenje
o kategorizaciji objekta za iznajmljivanje, porezno rješenje o
utvrđivanju poreza od najma i zakupa i svi drugi raspoloživi
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podaci. Dakle, kada porezni obveznik na nekretnini ima
formalno prijavljeno prebivalište, a trajno radi i boravi negdje
drugdje, sama prijava prebivališta ne oduzima kući status
kuće za odmor te ona podliježe plaćanju poreza na kuću za
odmor.
(2) Vlasnici kuća za odmor, za koje imaju Rješenje o
odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, ne
plaćaju porez na kuće za odmor za te objekte koje iznajmljuju
turistima.

30. prosinca 2021.
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IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka,
zastaru, ovršni postupak, kao i za sve ostale postupovne
radnje primjenjuje se Opći porezni zakon.
Članak 27.

Članak 18.

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

Upravni odjel za proračun i financije Općine nadležan je
za utvrđivanje, evidentiranje, naplatu i ovrhu radi naplate
poreza na kuću za odmor.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti
Odluka o općinskim porezima objavljena u „Službenom
glasniku Općine Vela Luka“ broj 14/17.

Članak 19.
Porez na kuće za odmor je prihod Općine i plaća se na
žiro-račun Proračuna Općine Vela Luka, model HR68 i s
pozivom na broj 1716-OIB obveznika, u roku od 15 dana
od dana dostave Rješenja od strane Upravnog odjela za
proračun i financije.
4. Porez na korištenje javnih površina
Članak 20.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne
i fizičke osobe koje koriste javne površine na području
Općine Vela Luka.

KLASA: 021-05/21-03/047
URBROJ: 2138/05-02-21-01
Vela Luka, 23. prosinca 2021. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19, 125/19) i članka 29. Statuta Općine Vela Luka
(Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 11/21), po prethodno
dobivenom mišljenju Turističke zajednice Općine Vela Luka,
Općinsko vijeće Općine Vela Luka je na svojoj 3. sjednici
održanoj 22. 12. 2021. g. donijelo slijedeću

Članak 21.
Porez na korištenje javnih površina plaća se godišnje po
stopi od 30% na iznos naknade koja se plaća za korištenje
javnih površina.
Članak 22.
Što se smatra javnom površinom definirano je Pravilnikom
o davanju na privremeno korištenje javnih površina na
području Općine Vela Luka.
Članak 23.
Upravni odjel za proračun i financije Općine nadležan je
za utvrđivanje, evidentiranje, naplatu i ovrhu radi naplate
poreza na korištenje javnih površina.
Članak 24.

ODLUKU
O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA
GRAĐEVINSKIH RADOVA NA PODRUČJU
OPĆINE VELA LUKA U 2022. GODINI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom utvrđuje se vrste građevinskih radova
koji se ne mogu izvoditi, kalendarsko razdoblje i vrijeme
privremene zabrane izvođenja građevinskih radova, područja
zabrane, razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu
izvoditi građevinski radovi, te nadzor nad provedbom ove
Odluke.

Porez na korištenje javnih površina je prihod Općine i
plaća se na žiro-račun Proračuna Općine Vela Luka, model
HR68 i s pozivom na broj 1740-OIB obveznika, u roku od
15 dana od dana dostave Rješenja od strane Upravnog odjela
za proračun i financije Općine Vela Luka.

II. VRSTE RADOVA KOJI SE PRIVREMENO
ZABRANJUJU

III. PREKRŠAJNE ODREDBE

(1) Razvrstavanje građevina propisano je Zakonom o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, u nastavku teksta:
Zakon), i one su razvrstane u pet skupina, s obzirom na
zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema Zakonu.

Članak 25.
Prekršajne odredbe koje se, među ostalim, odnose na
porez na potrošnju i porez na kuće za odmor propisane su
Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 2.

(2) Zabrana iz članka 1. ove Odluke odnosi se na sve
skupine građevina iz prethodnog stavka.
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(3) Građenje je izvedba građevinskih i drugih radova
(pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni te
ugradnja građevinskih proizvoda, opreme ili postrojenja)
kojima se gradi nova građevina, te rekonstruira, održava ili
uklanjanja postojeća građevina.
(4) Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop,
izveden od svrhovito povezanih građevinskih proizvoda sa ili
bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjima, samostalno
postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem.
Članak 3.
(1) Građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke
zabranjuju smatraju se:
- zemljani radovi (iskop humusa), miniranje, široki
iskop, iskop za temelje i građevne jame, iskop
stepenica, iskop rova za instalacije, iskop kanala i
odvodnih jaraka, prijevoz materijala, uređenje
temeljnog tla, izrada nasipa, izrada posteljice, izrada
klinova uz objekte, deponiranje materijala, utovar i
odvoz viška zemlje na mjesni deponij, zatrpavanje
građevinske jame i kanala materijalom iz iskopa i
slično, a koji radovi se izvode pomoću strojeva ili
uporabom pneumatskih čekića i kompresora,
- radovi na uklanjanju dijela ili cijele građevine,
- radovi na izgradnji konstrukcije građevine koji
obuhvaćaju zidanje, šalovanje i betoniranje,

III. PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA
GRAĐEVINSKIH RADOVA
Članak 4.
(1) U smislu ove Odluke područje Općine Vela Luka dijeli
se na dvije zone, i to:
I. zona:
- građevinsko područje naselja Vela Luka i
pripadajući akvatorij
- područje koje se nalazi na udaljenosti manjoj od
600 m od obalne crte (bez obzira da li je to
građevinsko područje ili ne),
II. zona: ostatak teritorija Općine Vela Luka, koji nije
obuhvaćen I. zonom.
(2) Granice navedenih zona definirane su Prostornim
planom uređenja Općine Vela Luka.

IV. KALENDARSKO RAZDOBLJE I VRIJEME TRAJANJA
PRIVREMENE ZABRANE
Članak 5.
(1) Razdoblje privremene zabrane izvođenja radova iz
članka 3. ove Odluke je 2022. godina.
Članak 6.
(1) U I. zoni zabranjuju se radovi iz članka 3. ove Odluke,
u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 00:00 do
24:00 sata, osim radova na gradilištu pomorsko-putničkog
terminala u Veloj Luci, gdje se radovi zabranjuju u slijedećim
terminima:
- od 1. lipnja do 30. lipnja i od 1. rujna do 30. rujna, u
vremenu od 22:00 do 07:00 sati slijedećeg dana
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- od 1. srpnja do 31. kolovoza, u vremenu od 17:00 do
08:00 sati slijedećeg dana
(2) U II. zoni dozvoljeno je izvođenje radova iz članka 3.
ove Odluke, tijekom cijele godine.

Članak 7.
(1) Zabranjuje se u I. zoni (samo u mjestu Vela Luka, bez
uvala) izvođenje radova iz članka 3. ove Odluke
- u dane blagdana, te 24. prosinca i 31. prosinca.

V. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA
GRAĐEVINSKIH RADOVA
Članak 8.
(1) Odredbe ove Odluke o privremenoj zabrani ne odnose
se na:
1. građevine, odnosno radove za čije je građenje,
odnosno izvođenje utvrđen interes Republike
Hrvatske
2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske
inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,
3. hitne radove na popravcima objekata i uređaja
komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju
nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica
opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja
nekretnine
4. nužne radove na popravcima građevina kada zbog
oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi,
5. građenja građevina, odnosno izvođenja radova u
godini u kojoj je Odluka stupila na snagu,
(2) Odredbe ove Odluke ne odnose se i na radove iz
članka 3. ove Odluke u kojima je Općina Vela Luka investitor
ili suinvestitor.
(3) Zbog važnosti projekta izgradnje pomorsko-putničkog
terminala u Veloj Luci, radovi iz članka 3. ove Odluke, na tom
gradilištu se zabranjuju samo u terminima navedenim u
članku 6. ove Odluke. Izvan tih termina dozvoljeno je
izvođenje predmetnih radova na tom gradilištu.
Članak 9.
(1) Investitor i izvođač koji su zauzeli javnu površinu, dužni
su istu dovesti u prijašnje stanje do dana privremene zabrane
izvođenja građevinskih radova u smislu članka 6. ove Odluke.
Članak 10.
(1) Općinsko vijeće može posebnom odlukom, na pisani i
obrazloženi zahtjev investitora ili izvođača odobriti izvođenje
radova u smislu članka 3. ove Odluke u slijedećim slučajevima:
- kada se radi o završetku određenih radova koji su
započeli prije razdoblja zabrane, a završetak radova
je bio planiran prije početka razdoblja zabrane;
- kada se radi o radovima čije odgađanje bi prouzročilo
veće štete Općini Vela Luka i djelatnostima u turizmu;
- kada se radi o izgradnji objekata od posebnog, šireg
općeg značaja, ukoliko bi se zbog vremenskih
ograničenja dovelo u pitanje završetak građevinskih
radova u roku, financiranje objekta, važenje dozvola
ili bi nastala znatna šteta.
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(2) Investitor i izvođač radova u trenutku postavljanja
zahtjeva Općini Vela Luka, ne smiju biti dužnici Općine Vela Luka,
Komunalnih djelatnosti d.o.o. i Komunalca d.o.o.
Investitor ili izvođač su dužni predmetni zahtjev podnijeti
najkasnije do 15. svibnja 2022. godine. Zahtjevi podneseni iza
15. svibnja 2022. godine neće se razmatrati, osim u slučaju
drastičnog smanjenja broja turista u Veloj Luci, odnosno
eventualno loše turističke sezone u 2022. g., zbog situacije s
korona virusom. U tom slučaju moguće je podnijeti zahtjeve i
nakon 15. svibnja 2022. g, a najkasnije do 10. lipnja 2022. g.
(3) Zahtjev je uredan ako sadrži:
- podatke o izvođaču (naziv ili ime i prezime,
adresa sjedišta ili prebivališta, OIB),
- podatke o investitoru za čiji račun će se obavljati
potrebni radovi, (naziv ili ime i prezime, adresa
sjedišta ili prebivališta, OIB),
- opis planiranih radova,
- vrijeme (predviđenog) početka i (predviđenog)
završetka radova,
- presliku akta kojim se odobrava građenje.
(4) Ako za izvođenje radova u vrijeme zabrane nije
potreban propisani akt temeljem kojeg se mogu vršiti potrebiti
radovi, onda je podnositelj zahtjeva dužan uz zahtjev priložiti
ili u samom zahtjevu dati izjavu da se radovi mogu obavljati
bez takvog akta ili priložiti o tome od nadležnog tijela
odgovarajuću ispravu (potvrdu, uvjerenje i dr.).
(5) Ako zahtjev nije podnesen sukladno prethodnom
stavku, nadležno upravno tijelo koje obrađuje zahtjev i
priprema prijedlog odluka za Općinsko vijeće, pozvat će
podnositelja da u roku od pet dana uredi svoj zahtjev.
(6) Ako podnositelj zahtjeva ne uredi svoj zahtjev u smislu
prethodnog stavka, zahtjev će se odlukom nadležnog
upravnog tijela odbaciti kao neuredan.
(7) Ako je zahtjev uredan, odnosno ako se zahtjev
naknadno u određenom roku uredi, Općinsko vijeće o istom
donosi odluku.

30. prosinca 2021.

VELA LUKA

Članak 12.
(1) Novčana kazna za investitora odnosno vlasnika
građevine i izvođača koji izvodi građevinske radove u
razdoblju iz članka 6. i 7. ove Odluke određena je Naputkom
o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi
Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 23/18) koje je donijelo
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.
Članak 13.
(1) Visina troškova izdavanja obaveznog prekršajnog
naloga utvrđuje se u paušalnom iznosu od 200.00 kn.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
(1) Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Vela Luka, a stupa na snagu osmog dana od objave.
KLASA: 021-05/21-03/048
URBROJ: 2138/05-02-21-01
Vela Luka, 23. prosinca 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar
Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi (»Narodne novine« 10/97,107/07 i 94/13), članka
29. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine
Vela Luka“ br.11/21) i članka 41. točka 4. Statuta Dječjeg
vrtića „Radost“ Vela Luka, a na prijedlog Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Radost“ Vela Luka, Općinsko vijeće Vela Luka,
na svojoj 3. sjednici održanoj dana 22. 12. 2021. godine
godine, donosi slijedeće

(8) U odobrenju za izvođenje radova, može se uvjetovati i
vrijeme u kojem se odobreni radovi mogu izvoditi.

RJEŠENJE

(9) Ako se odobri izvođenje radova iz stavka 1. ovog
članka naplaćivat će se naknada za izvođenje radova kako
slijedi:

O IMENOVANJU RAVNATELJICE
DJEČJEG VRTIĆA „RADOST“ VELA LUKA
(na 1/2 pola radnog vremena)

- 1.000,00 kn dnevno.
(10) Naknada iz stavka 9. ovog članka je prihod Općine
Vela Luka.

VI. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 1.
Za Ravnateljicu Dječjeg vrtića „Radost“ Vela Luka (na 1/2
radnog vremena) imenuje se:
- Miranda Oreb iz Vele Luke.

Članak 11.

Članak 2.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke, sukladno
ovlastima iz Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13.)
provodi komunalni redar Općine Vela Luka.

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Vela Luka, imenuje
se na period od 4 godine od dana stupanja na snagu ove
Odluke.

(2) U obavljanju nadzora nad provedbom ove Odluke,
komunalni redar ima ovlasti propisane zakonom kojim se
uređuje ustroj i ovlasti komunalnog redarstva, odnosno
Prekršajnim zakonom i ovom Odukom, i to:

Članak 3.

1. rješenjem obustaviti izvođenje radova koji se
obavljaju suprotno ovoj Odluci,
2. izdati obvezni prekršajni nalog,
3. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja
prekršaja (mandatna kazna).

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objave u
„Službenom glasniku Općine Vela Luka“.
KLASA: 021-05/21-03/050
URBROJ: 2138/05-02-21-01
Vela Luka, 23. prosinca 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Vela Luka (Službeni
glasnik Općine Vela Luka br. 11/21), Općinsko vijeće Vela Luka,
na svojoj 3. sjednici održanoj dana 22. 12. 2021. g., donosi
slijedeću

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI
ZA PROVEDBU PARCELACIJE
U PODUZETNIČKOJ ZONI VELA LUKA

30. prosinca 2021.

VELA LUKA

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (Narodne
novine broj 69/17 i 107/20) i članka 29. Statuta Općine
Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 11/21)
Općinsko vijeće Općine Vela Luka je na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 22. 12. 2021. godine donijelo

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI)
P L A N D AVA N J A K O N C E S I J A
ZA PERIOD 2022. DO 2024. GODINE

Članak 1.

Članak 1.

Općina Vela Luka je podnositelj zahtjeva za provedbu
geodetskog elaborata u katastru i zemljišnoj knjizi, koji se
vodi pod posl.br. KLASA: UP/I-932-07/20-02/95, URBROJ:
541-30-3-1/1-20-3, kod DGU Područni ured za katastar
Dubrovnik, Ispostava za katastar nekretnina Blato, a odnosi
se na cestu u „Poduzetničkoj zoni Vela Luka“. Predmetna
cesta je definirana Urbanističkim planom uređenja
Poduzetničke zone Vela Luka (Službeni glasnik Općine
Vela Luka br. 1/17).

Utvrđuje se Srednjoročni plan davanja koncesija za Općini
Vela Luka kako slijedi:

Geodetskim elaboratom iz stavka 1. ovog članka,
obuhvaćaju se nekretnine koje se u zemljišnoj knjizi vode kao
„Javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu općine
Vela Luka OIB 00935002462“, a odnose se na k.č.zem.:
- 31190 (koja se elaboratom cijepa na
31190/3, 31190/4, 31190/5, 31190/6),
- 31215/1 (koja se elaboratom cijepa na
31215/1, 31215/4, 31215/5, 31215/6),
- 31242 (koja se elaboratom ne cijepa),
- 31248 (koja se elaboratom cijepa na
31248/1, 31248/2)
sve u K.O. Vela Luka, u Poduzetničkoj zoni Vela Luka.
Članak 2.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provođenje
geodetskog elaborata iz stavka 1. članka 1. u zemljišnoj knjizi
i katastru.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom glasniku Općine Vela Luka“.
KLASA: 021-05/21-03/049
URBROJ: 2138/05-02-21-01
Vela Luka, 23. prosinca 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

a) U 2022. godini ne planira se davanje koncesija.
b) U 2023. godini dat će se iz područja komunalnih
djelatnosti 2 koncesije za djelatnost “linijski prijevoz
putnika”, s osnovnom namjerom uvođenja redovne
cestovne linije do novog trajektnog pristaništa.
Trajanje koncesije: 5 godina. Planirani prihod
davatelja koncesije je godišnja naknada za
koncesiju: 5.000,00 kuna svaka. Ne planiraju se
rashodi u postupku davanja koncesije osim
administrativnih.
c) U 2024. godini ne planira se davanje koncesija.
Članak 2.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Vela Luka.
KLASA: 021-05/21-03/051
URBROJ: 2138/05-02-21-.01
Vela Luka, 23. prosinca 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar
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Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite (Narodne novine broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i
članka 29. Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine
Vela Luka broj 11/21), Općinsko vijeće Općine Vela Luka je na
svojoj 3. sjednici, održanoj 22. 12. 2021. godine donijelo na
prijedlog Općinske načelnice

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJE ANALIZE STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE VELA LUKA U 2021. GODINI

VELA LUKA

Zakona). Te 4 godine se odnose na mandatno razdoblje
(članak 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te način
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, Narodne
novine 39/21).
Prioriteti Općine Vela Luka u području civilne zaštite
utvrđuju se u ovim Smjernicama kroz razvoj slijedećih
segmenata civilne zaštite:
II

II.2. Postrojba civilne zaštite opće namjene
II.3. Povjerenici civilne zaštite
II.4. Koordinatori na lokacijama
II.5. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Usvaja se Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite
na području općine Vela Luka u 2021. godini

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

II.6. Dobrovoljno vatrogasno društvo
II.7. Udruge građana od značaja za civilnu zaštitu
III

Građani u sustavu civilne zaštite

IV Planski dokumenti
IV.1. Procjena rizika od velikih nesreća
IV.2. Plana djelovanja civilne zaštite

KLASA: 021-05/21-03/.56
URBROJ: 2138/05-02-21-01
Vela Luka, 23. prosinca 2021. godine

IV.3. Procjena rizika i Plan zaštite od požara
IV.4. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od
požara
IV.5. Odluka o agrotehničkim mjerama na
poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od
požara na poljiprivrednom zemljištu, šumama i
šumskom zemljištu i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20
i 20/21), članka 49.-51. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
(Narodne novine 66/21), i članka 29. Statuta Općine Vela Luka
(Službeni glasnik Općine Vela Luka 11/21), Općinsko vijeće
Općine Vela Luka je na svojoj 3. sjednici održanoj 22. 12.
2021. godine donijelo

Operativne snage sustava civilne zaštite
II.1. Stožer civilne zaštite

I

II

30. prosinca 2021.

IV.6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
IV.7. Odluka o visini novčane knaknade dobrovoljnim
vatrogascima za sudjelovanje u vatrogasnoim
intervencijama
IV.8. Zaštita pri planiranju prostora
V

Skloništa

VI Postupak uzbunjivanja stanovništva
VII Osposobljavanja i vježbe civilne zaštite
VIII Angažiranje i narastanje snaga

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA
ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE
I.

UVOD

Zakon o sustavu civilne zaštite (dalje: Zakon) određuje
civilnu zaštitu kao “sustav organiziranja sudionika, operativnih
snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi,
životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim
nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i
ratnih razaranja” (članak 1. stavak 2.)
“Jedinice lokalne ... samouprave dužne su organizirati
poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje
sustava civilne zaštite.” (članak 16. stavak 1. Zakona).
Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ima
zadaću da na prijedlog izvršnog tijela te jedinice usvoji
“smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju
i usvajaju svake 4 godine” (članak 17. stavak 1. podstavak 1.

IX Financiranje sustava civilne zaštite
X

Godišnja analiza stanja sustava i godišnji plan
razvoja sustava

XI Godišnja analiza stanja sustava i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite

II. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja
javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine
66/21) odredio je: “Operativne snage sustava civilne zaštite
potrebno je planirati i koristiti isključivo u slučajevima velikih
nesreća – događaja s neprihvatljivim posljedicama za
zajednicu (npr. potres ... i sl.) kada njihovo operativno
djelovanje koordinira stožer civilne zaštite jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.” (članak 53. stavak 3.).
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II.1. Stožer civilne zaštite
Stanje: Stožer je osnovan Odlukom Općinske načelnice. Ima
svoj poslovnik kojim uređuje način rada. Načelnik
Stožera je Ivo Šeparović - Imbre, njegov zamjenik Darko
Franulović. Članovi Stožera nisu osposobljavani u
smislu članka 25. Zakona (osposobljavanje koje provodi
Ministarstvo unutarnjih poslova).
Ciljevi: Stožer čine predstavnici službi koje se civilnom
zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, ili su s ovom
djelatnošću bliske. Iako zato Zakon naziva Stožer
“stručnom potporom” Općinskoj načelnici (članak 17.
stavak 4. Zakona), ipak propisuje (spomenuti članak
25.) daljnje osposobljavanje, i to prema programu
Ministarstva “u roku od godinu dana od imenovanja”.
Nužno je održavati osposobljenost upravnog odjela
Općine “koji obavlja administrativne i tehničke poslove”
(članak 24. stavak 4. Zakona) za Stožer.
Financiranje: Ne planiraju se nabavke. Zakon (u članku 72.)
određuje da se financijska sredstva (i) za
“osposobljavanje, uvježbavanje ... sukladno smjernicama
i planu razvoja sustava civilne zaštite jedinica ... lokalne
samouprave” osiguravaju u proračunu jedinice lokalne
samouprave, te tako valja postupati.
II.2. Postrojba civilne zaštite
Stanje: Dio pripadnika promijenio je prebivalište, dio je ostavio
vrijeme Općini za pronalaženje zamjene, još dvoje
nedostaju za popunu broja. Preostali su svojim potpisom
potvrdili da prihvaćaju priopćenu im dužnost u postrojbi
(prema članku 29. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i
načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite –
Narodne novine 69/16). Načelnik Stožera je donio
“operativni postupovnik” predviđen člankom 3. Uredbe o
sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (Narodne
novine 27/17). Pripadnici su se upoznali s njegovim
sadržajem na vježbi. Postrojba je opremljena obućom,
reflektirajućim prslucima i kacigom.
Ciljevi: Popunjavanje postrojbe. Provođenje vježbi s ciljem
upoznavanja pripadnika s zadacima koji se u Planu
djelovanja civilne zaštite Općine Vela Luka odnose na
postrojbu. Općinsko vijeće će posebno odlučiti o
povlasticama pripadnicima postrojbe i povjerenicima
civilne zaštite (prema članku 16. stavku 3. spomenutog
Pravilnika o mobilizaciji...).
Financiranje: Daljnje opremanje postrojbe osobnom opremom
treba predlagati godišnjim planovima. Povlastice će se
financirati u skladu s istim godišnjim planovima.
Potrebno je planirati troškove vježbi.
II.3. Povjerenici civilne zaštite
Stanje: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Vela Luka
(svibanj 2019., točka 2.6.1. - Popis operativnih snaga) i
Plan djelovanja civilne zaštite (kolovoz 2020. godine)
zadržao je raniju podjelu područja Općine Vela Luka na
5 dijelova, s po jednim povjerenikom civilne zaštite i
jednim njegovim zamjenikom za pojedino područje.
Područje “Gradina” pokriva zamjenik povjerenika.
Nakon vježbe civilne zaštite održane u kraju prošle
godine, nekolicina pripadnika je ostavila vremena Općini
za pronalaženje zamjene (godine života, zdravlje).
Ciljevi: Pronalaženje zamjene za povjerenike. Daljnje
osposobljavanje kroz vježbe namijenjene upoznavanju
s ovlastima povjerenika i zadacima koji proizlaze iz
Plana djelovanja civilne zaštite Općine Vela Luka.

VELA LUKA
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Financiranje: “Povlastice za pripadnike postrojbi civilne zaštite
... primjenjuju se i za povjerenike civilne zaštite” - članak
21. stavak 4. spomenutog Pravilnika o mobilizaciji... .
Novi povjerenici (odnosno zamjenici) također predočuju
dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (Pravilnik o kriterijima
zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati
pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za
raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika
civilne zaštite i njegovog zamjenika - Narodne novine
98/16), na teret Općine. Ne planira se opremanje
osobnom opremom (povjerenici su opremljeni
reflektirajućim prslukom). Potrebno je planirati troškove
vježbi.
II.4. Koordinatori na lokaciji
Stanje: koordinatore na lokaciji određuje načelnik stožera
“u pravilu iz sastava operativne snage sustava ... koja
ima vodeću ulogu u provedbi intervencije” (Pravilnik o
mobilizaciji..., članak 26. stavak 1.), drugim riječima
koordinator će se odrediti u vrijeme nastanka velike
nesreće.
Ciljevi: Pravilnik o mobilizaciji... ipak određuje (stavak 2. istog
članka) da Općina treba “utvrditi popis potencijalnih
koordinatora” “u planu djelovanja civilne zaštite”.
Financiranje: ne planira se.
II.5. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Stanje: Općinsko vijeće je odredilo pravne osobe od interesa
za sustav civilne zaštite Općine Vela Luka (prosinac
2020., kao obvezu iz članka 17. stavka 3. podstavka 3.
Zakona). Time su ove pravne osobe stekle obvezu
izrade “operativnog plana” (radi se o planu postupaka u
ugrozama). Od ovih 5 pravnih osoba 3 su učinile i
dostavile Općini svoje “operativne planove”. Pravne
osobe “dužne su se odazvati zahtjevu načelnika stožera”
(članak 36. stavak 8. Zakona).
Ciljevi: pravne osobe koje nisu izradile “operativne planove”
trebaju to učiniti u najkraćem roku. Jer na 1/2017
sjednici Stožer naglašava “važnost izrade operativnih
planova u pravnih osoba”, čime bi se izbjegle
improvizacije u vrijeme katastrofe/velike nesreće,
“uključujući i smještaj i prehranu”. Općina će od svih
ovih 5 pravnih osoba tražiti ažuriranje “operativnih
planova”.
Financiranje: “Stvarno nastali troškovi djelovanja ... pravnih
osoba ... podmiruju se iz proračuna jedinica lokalne i
područne (regionalne)... samouprave i državnog
proračuna Republike Hrvatske” (članak 36. stavak 9.
Zakona).
II.6. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vela Luka (DVD)
Stanje: Popunjenost, opremljenost DVD-a i pregled protupožarnih aktivnosti svake se godine predočuje
Općinskom vijeću u “Godišnjoj analizi stanja sustava
civilne zaštite na području općine Vela Luka”. DVD ljeti
zapošljava sezonske vatrogasce. DVD smatra da je
prostor Vatrogasnog doma nedovoljan.
Ciljevi: zadržavanje dostignutog standarda reagiranja na
dojavu požara. DVD mora održati spremnost navalnih
vozila kao uvjet ostvarivanja ovog cilja.
Financiranje: DVD se sam brine da udovolji propisima o
osobnoj opremi vatrogasaca, tehničkoj opremljenosti i
sredstvima za gašenje, odnosno financira nabavke.
Obveza financiranja DVD-a propisana je Zakonom o
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vatrogastvu (Narodne novine 125/19), člankom 110, a
člankom 111. uređena je najmanja visina izdvajanja iz
proračuna za DVD, međutim se određuje financiranje po
ovom osnovu od 400.000 kuna godišnje. Financiranje
aktivnosti tokom ljetne sezone uređuje se svake godine,
u aktu Stožera “Financijski plan osiguranih sredstava za
provođenje zadaća tijekom požarne sezone”. Svake
godine je Općinska načelnica dužna donijeti Plan
motriteljsko-dojavne službe za šume šumoposjednika,
to isto “Hrvatske šume “ za šume kojima gospodare,
također i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije za
otok Ošjak.
II.7. Udruge građana od značaja za civilnu zaštitu
Stanje: U Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Vela Luka
u podnaslovu 2.6.1. - Popis operativnih snaga, nabrojene
su udruge od značaja za civilnu zaštitu:

VELA LUKA

30. prosinca 2021.

III. GRAĐANI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Stanje: Zakon je u općim odredbama (članak 1.) opisao pojam
civilne zaštite kao “sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana ... u velikim nesrećama i
katastrofama...”. “Svaki građanin dužan je brinuti za
svoju osobnu sigurnost i zaštitu te provoditi mjere
osobne i uzajamne zaštite i sudjelovati u aktivnostima
civilne zaštite” (članak 43. stavak 1. Zakona). Radi
organiziranog sudjelovanja građana u zaštiti, Općina
održava ima popise takozvanih “interventnih grupa
građana”. Pripadnici nisu osigurani od posljedica
nesretnog slučaja.
Ciljevi: održavanje (ažuriranje) popisa “interventnih grupa
građana”.
Financiranje: Ne planiraju se vježbe ovih snaga zaštite, osim
osposobljavanja teklića. Ne planira se opremanje
tehničkom ili zaštitnom opremom.

- Hrvatsko planinarsko društvo “Mareta” Vela Luka,
- Lovačko društvo “Golub”,
- Društvo športskih ribolovaca i ronilaca “Zubatac”
Vela Luka,
- Europski centar radio amatera (ECRA) Vela Luka.
Općina u proračunu redovito osigurava dio sredstava
za njihov rad. U podnaslovu 3. Pravilnika o mobilizaciji...
uređuje mobilizaciju Hrvatskog crvenog križa, a
podnaslov 4. mobilizaciju Hrvatske gorske službe
spašavanja. Ravnateljica Gradskog društva crvenog
križa Korčula je članica Stožera civilne zaštite Općine
Vela Luka. Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
(Narodne novine 79/06 i 110/15) u članku 25. obvezuje
jedinice lokalne samouprave da sklope sporazum s
ovom službom kojim će se “utvrditi postojanje
zajedničkog interesa za djelovanje stanice i urediti način
i uvjete za njezino financiranje”, što je Općina učinila.
Ciljevi: “Udruge ... svojim sposobnostima nadopunjuju
sposobnosti temeljenih operativnih snaga...” (članak 10.
stavak 1. Zakona), međutim im Plan djelovanja civilne
zaštite Općine Vela Luka nije odredio konkretne zadaće.
Iz Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade
planskih dokumenata (Narodne novine 66/21, članak
42. stavak 4.) razvidno je da udruge, za koje se odluči
Općinsko vijeće, trebaju postati dio odluke o određivanju
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.
Spomenuti Pravilnik o mobilizaciji... u članku 10. stavku
2. određuje sklapanje sporazuma s udrugama koje je
predstavničko tijelo odlukom ocijenilo pravnim osobama
od interesa za sustav civilne zaštite i kojom odlukom se
“utvrđuju zadaće kapaciteta u sustavu civilne zaštite”.
To znači da zadaće udrugama (osim Hrvatskoj gorskoj
sklužbi spašavanja i Crvenom križu – odredba članak
42. stavka 2. spomenutog Pravilnika o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata...)
treba odrediti predstavničko tijelo.
Financiranje: Nastavit će se sufinanciranje djelovanja udruga.

IV. PLANSKI DOKUMENTI
IV.1. Procjena rizika od velikih nesreća
Člankom 17. stavkom 1. podstavkom Zakona određeno je
da “predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice
lokalne ... samouprave ... donosi procjenu rizika od velikih
nesreća.”. Procjena je donesena. Usklađenje sadržaja
Procjene s novonastalim uvjetima je stalna obveza.
IV.2. Plan djelovanja civilne zaštite
Po usvajanju Procjene rizika obveza jedinice lokalne
samouprave je izrada “plana djelovanja civilne zaštite”.
Plan je donesen. Usklađenje sadržaja Plana s novonastalim
uvjetima je stalna obveza.
IV.3. Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara
Izradu ovih akata određuje Zakonom o zaštiti od požara
(Narodne novine 92/10). Usklađenje njihovog sadržaja s
novonastalim uvjetima je stalna obveza. Zakon o zaštiti od
požara u članku 13. stavku 7. određuje obvezu jedinica
lokalne samouprave da jednom u 5 godina uskladi procjenu
ugroženosti od požara s novonastalim uvjetima. Kako je
važeća Procjena usvojena 2020. godine petogodišnji rok
ističe u 2025. godini. Za tu godinu je potrebno planirati
izdatak, jer procjene ugroženost izrađuju ovlaštene osobe.
IV.4. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
Donošenje Plana propisano je člankom 13. Zakona o
zaštiti od požara (Narodne novine 92/10). Stavkom 4. istog
članka određeno je da se Plan donosi na temelju godišnjeg
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije
na čijem prostoru se nalaze, čime je određen sadržaj Plana
– opis i obim poslova koje će Općina provoditi u područjima
koje obrađuje županijski Plan.
IV.5. Odluka 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
Ova Odluka Općinskog vijeća je objavljena u “Službenom
glasniku Općine Vela Luka” broj 7/08. Donesena je na temelju
tadašnjih Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o
zaštiti od požara. Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu
(Narodne novine 20/18 i 115/18) i novi Zakon o zaštiti od
požara (Narodne novine 92/10) ostavili su istu obvezu Općine
propisati mjere za održavanje poljoprivrednih rudina,
agrotehničke mjere i mjere zaštite od požara. Općina će
donijeti novu odluku.
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IV.6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i
uklanjanju prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19)
Općinsko vijeće je donijelo Plan djelovanja u području
prirodnih nepogoda (lipanj 2020.). Zakon u članku 5. određuje
da su nadležna tijela za njegovu provedbu (i) povjerenstva za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda. U članku 14. stavku 2.
točki 8. određuje da povjerenstvo “donosi plan djelovanja u
području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti”, što je
povjerenstvo učinilo. Općinsko vijeće je u točki “V” Plana
djelovanja odredilo da “se donosi za proračunsku 2020.
godinu, a primjenjivat će se i na sljedeće godine do donošenja
novog”. Također je odredilo da za 2020., 2021. i 2022. godinu
neće rezervirati sredstva u proračunu Općine Vela Luka za
dodjelu žurne pomoći oštećenicima. S obzirom da se “sredstva
za dodjelu žurne pomoći oštećenicima mogu osigurati
izmjenama proračuna” (točka “V” stavak 4. Plana djelovanja
Općinskog vijeća) planira se isto postupiti za godine na koji se
ove Smjernice odnose.
IV.7. Odluka o visini novčane naknade dobrovoljnim
vatrogascima za sudjelovanje u vatrogasnim
intervencijama
Općinska načelnica, lipanj 2020. (Službeni glasnik Općine
Vela Luka 12/20), kao obveza iz članka 96. novog Zakona o
vatrogastvu (Narodne novine 125/19). Odlukom je određena
visina naknade dobrovoljnim vatrogascima za sudjelovanje na
vatrogasnoj intervenciji, odnosno vježbi. Ne planiraju se
izmjene ove Odluke, niti se za isplatu naknade rezerviraju
sredstva u proračunu Općine.
IV.8. Zaštita pri planiranju prostora
“Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti”, obrađene su u podnaslovu 9.2.1. Prostornog
plana Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka
2/07, 8/11 i 3/13). Ne planiraju se izmjene tog dijela Plana.

V.

SKLONIŠTA

Na području općine Vela Luka nema skloništa i ne planira
se njihova gradnja.

VI. POSTUPAK UZBUNJIVANJA STANOVNIŠTVA
Ovo područje je uređeno “Standardnim operativnim
postupkom za uzbunjivanje stanovništva” (Ravnatelj Državne
uprave za zaštitu i spašavanje dana 12. 9. 2017. godine).
U naslovu “3. Ovlasti za zastupanje”, točki “1” navedeno je:
“Odluku o uzbunjivanju stanovništva putem sirena ...
s priopćenjem za stanovništvo donosi ... načelnik općine,
a u slučaju njihove odsutnosti ili spriječenosti načelnik stožera
civilne zaštite ... općine.”.
Općina Vela Luka je dužna udovoljiti obvezi iz Uredbe o
jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (Narodne novine
61/16): kao vlasnik objekata u kojima se okuplja istodobno
više ljudi brinut će se o postavljanju znakova za uzbunjivanje
stanovništva.

VII. OSPOSOBLJAVANJA I VJEŽBE CIVILNE ZAŠTITE
Zakon predviđa “osposobljavanje u sustavu civilne zaštite”
koje se “provodi ... i vježbama...” (članak 64.), pa je odredio
obvezu izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave donositi
godišnje planove vježbi civilne zaštite. Smjernice za period
2018-2021 (Općinsko vijeće, svibanj 2018.) odredile su
“održavanje mobilizacijske spremnosti prioritetnim ciljem
vježbi u ovom razdoblju”. Vježbe koje su u tom razdoblju
održane pokazale su ispravnost te smjernice: čin mobilizacije
reguliraju brojni propisi s kojima se sudionici civilne zaštite
trebaju upoznavati, odnosno po njima postupati, a vježbe su
također ukazale na probleme pri popunjavanju operativnih
snaga pripadnicima. U periodu 2021-2025. godine potrebno
je nastaviti s “održavanjem mobilizacijske spremnosti”, kao
prioritetnim ciljem.
Općinska načelnica je završila propisani Program osposobljavanja.

VIII. ANGAŽIRANJE I NARASTANJE SNAGA
Pri provođenju “Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku”,
kojega za svaku godinu donosi Vlada Republike Hrvatske,
izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi “Plan
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara”. Ovaj je
akt svake godine sastavni dio materijala za sjednicu Stožera
civilne zaštite Općine Vela Luka pred požarnu sezonu.
Pripravnost zbog mogućnosti nastanka velike nesreće
proglašava izvršno tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave. Pripravnost zbog mogućnosti
nastanka katastrofe proglašava ministar unutarnjih poslova.
Aktiviranje operativnih snaga sustava odlukom nalaže izvršno
tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
kada utvrdi da izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u
veliku nesreću ili je proglašena velika nesreća. Ministar
unutarnjih poslova odlukom nalaže aktiviranje kada utvrdi da
izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u katastrofu te
kada je proglašena katastrofa.
Mobilizacija, pozivanje i aktiviranje operativnih snaga
uređeno je Pravilnikom o mobilizaciji... (Narodne novine
69/16). Prilog 1. i Prilog. 2 ovom Pravilniku su zadani obrasci
naloga za mobilizaciju. Po primitku naloga za mobilizaciju,
pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Vela Luka dalje trebaju postupati prema svojim “operativnim
planovima”, kako je opisano u točki I.5. gore.
Organizirano angažiranje interventnih grupa građana
spomenuto je gore u točki III (Građani u sustavu civilne
zaštite).

IX. OPREMANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Zakon u članku 17. stavku 4. podstavku 4. određuje obvezu
izvršnog tijela planirati nabavku “materijalnih sredstava i
opreme civilne zaštite”. Takav plan se obvezno unosi u
općinski plan nabave - plan iz članka 28. stavka 1. Zakona o
javnoj nabavi (osim ako godišnja vrijednost namjeravane
nabave ne prelazi 20.000 kuna bez PDV-a – članak 28.
stavak 5. Zakona o javnoj nabavi). Kako je gore spomenuto,
potrebno je nabaviti obuću za postrojbu civilne zaštite Općine
Vela Luka, te nove znakove za uzbunjivanje građana. Osim
toga, planirat će se dodatnih 8.000,00 kuna godišnje za
opremanje sustava civilne zaštite, nakon što Stožer, u
svojstvu savjetodavnog tijela, sagleda potrebe.
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X. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE,
REKAPITULACIJA
Red.broj

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o civilnoj zaštiti
(Narodne novine 81/15, 118/18, 31/20 i 20/21), dalje: Zakon,
Općinsko vijeće Općine Vela Luka je na svojoj 3. sjednici
održanoj 22. 12. 2021. godine usvojilo

Planirani iznos

GODIŠNJI PLAN

II.1. Stožer civilne zaštite ................................... 2.000,00
1. Putovanja ....................................................... 2.000,00
II.2. Postrojba civilne zaštite ............................ 24.200,00
1. Liječničke potvrde o općoj zdravstvenoj sposobnosti
		 .................................................................... 1.000,00
2. Osposobljavanja/vježbe ................................. 4.000,00
3. Opremanje osobnom opremom ................... 10.000,00
4. Obvezna osiguranja ...................................... 3.200,00
5. Povlastice članovima postrojbe . .................... 6.000,00
II.3. Povjerenici .................................................... 4.200,00
1. Povlastice povjerenicima . .............................. 2.000,00
2. Liječničke potvrde
o općoj zdravstvenoj sposobnosti ..................... 400,00
3. Obvezna osiguranja .......................................... 800,00
4. Osposobljavanja/vježbe ................................. 1.000,00
II.6. Dobrovoljno vatrogasno društvo ........ 1.600.000,00
1. Obvezno financiranje (4x400.000) .......... 1.600.000,00
II.7. Udruge građana od značaja za civilnu zaštitu
		 ................................................................ 274.000,00
1. Redovno financiranje iz proračuna Općine Vela Luka
		 .................................................................. 50.000,00
2. Crveni križ................................................... 204.000,00
3. HGSS............................................................ 20.000,00
IV.3. Izrada Procjene ugroženosti od požara . . 12.000,00
VIII

Opremanje sustava civilne zaštite ........... 32.000,00

Sveukupno za 4-godišnje mandatno razdoblje
		 ............................................................. 1.948.400,00

XI GODIŠNJA ANALIZA STANJA SUSTAVA I
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE
Tijekom razdoblja na koji se odnose ove Smjernice
provode se godišnje analize stanja sustava. Njima se prati
ostvarenje ciljeva Smjernica, odnosno prati razvoj sustava za
svaku godinu. Na temelju takvih analiza donosi se godišnji
plan razvoja sustava kojim se konkretiziraju mjere/aktivnosti iz
ovih Smjernica i dinamika njihova ostvarivanja.
KLASA: 021-01/21-03/054
URBROJ: 2138/05-02-21-01
Vela Luka, 23. prosinca 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

30. prosinca 2021.

VELA LUKA

RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA U 2022. GODINI
I Uvod
Obveza predstavničkog tijela da, na prijedlog izvršnog
tijela jedinice lokalne samouprave i u postupku donošenja
proračuna, usvoji godišnji plana razvoja civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje određena je
člankom 17. stavak 1. Zakona.
Ovaj Godišnji Plan temelji se na usvojenoj “Godišnjoj
analizi stanja sustava civilne zaštite na području općine
Vela Luka u 2021. godini” (dalje: Godišnja analiza) i razmjeru
opasnosti od velikih nesreća utvrđenih “Procjenom rizika od
velikih nesreća za općinu Vela Luka” .
Također se temelji na “Smjernicama za organizaciju i
razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vela Luka
za razdoblje 2021-2025. godine” Općinskog vijeća.
“Smjernice...” su donijete u skladu “Pravilnikom o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja” (Narodne novine 39/21), dalje: Pravilnik, koji je u
svom dijelu “II. Planski dokumenti”, točki “7” odredio da se
“smjenicama utvrđuju prioriteti lokalne vlasti na području
civilne zaštite za rok od 4 godine.” (članak 49. stavak 1.
Pravilnika...), te da se te 4 godine odnose na mandatno
razdoblje (članak 48. stavak 1. Pravilnika...).
“Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja
dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica...” (članak
52. stavak 1. Pravilnika). “Godišnjim planom ... utvrđuju se
nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj
godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje, odnos do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se
Smjernice usvajaju.” (stavak 2. istog članka Pravilnika).
II Operativne snage zaštite i spašavanja
Što se smatra operativnim snagama utvrđuje Zakon u
20. članku. Stanje tih snaga Općine Vela Luka utvrđeno je u
točki II spomenutih “Smjernica... za razdoblje 2021-2025.
godine”, dalje u tekstu: Smjernice, odnosno točki II Godišnje
analize.
II.1. Stožer civilne zaštite
Služba civilne zaštite Dubrovnik nije najavila
osposobljavanje Stožera. Međutim je potrebno predviditi
troškove putovanja načelnika Stožera, ili druge osobe, u
Dubrovnik na uobičajeni sastanak za pripremu ljetne sezone.
U skladu s Smjernicama, točka IX.II.1.1., za svaku godinu
potrebno je u proračunu predviditi za troškove putovanja
članova Stožera po 500,00 kuna. Smjenicama nisu planirana
rezerviranja za putovanja (i dnevnice) članova Stožera civilne
zaštite Općine Vela Luka koji prebivaju izvan Vele Luke za
vrijeme izvršavanja dužnosti člana Stožera, niti za slučajeve
mobiliziranja Stožera.
U skladu s Planom vježbi civilne zaštite u 2022.godini
(Općinska načelnica 29.06.2021. godine) ponovit će se
vježba “Primjena standardnog operativnog postupovnika za
uzbunjivanje stanovništva (SOP)”, ali kako za ovu pokaznu
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vježbu nije predviđena “vježbovna skupina” tako za nju nisu
planirani troškovi. Rokove izvršenja vježbe odredit će nositelj
vježbe (načelnik Stožera) u skladu s člankom 7. Pravilnika o
vrstama u načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava
civilne zaštite (Narodne novine 49/16).
Stožer je dužan izvršavati svoj dio obveza iz obrane od
virusa, kao i pripreme za požarnu sezonu.
II.2. Postrojba civilne zaštite
Redoviti troškovi postrojbe predviđeni (procijenjeni)
Smjernicama (točka IX.II.2.) trebaju se planirati i za 2021.
godinu, odnosno raspoređuju se kako stoji u tablici V ovog
Plana. Opremanje postrojbe s (točka IX.II.2.3. Smjernica)
odnosi se za 2022.godinu na 6.000 kuna za nabavku obuće.
Općinsko vijeće će u 2021. godini razmotriti mogućnosti
vrednovanja angažiranja pripadnika postrojbe (i povjerenika),
određenim povlasticama ili drugačije (mogućnost predviđena
člankom 16. stavkom 3. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i
načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite –
Narodne novine 69/16), za što će se u proračunu planirati s
1.500 kuna godišnje. Predlaže se Načelnici da Općinskom
vijeću ponudi na donošenje odluku o predmetnim načinima
vrednovanja do 30. 6. 2022. godine.
U 2022. godini nastavit će se nastojanja da se postrojba
popuni.
II. 3. Povjerenici civilne zaštite
Ne planira se povećanje njihovog broja, međutim potrebno
je pronaći kandidata za jedno upražnjeno mjesto. Ne planira
se opremanje osobnom opremom. U Planu vježbi civilne
zaštite u 2022. godini (Općinska načelnica 29. 6. 2021.
godine), planirana je vježba “Djelovanje povjerenika u slučaju
požara zbog kojega je proglašena velika nesreća”, za koju
je potrebno planirati 500,00 kuna troškova. Rokove
izvršenja vježbe odredit će nositelj vježbe (načelnik Stožera
u suradnji s upravnim odjelom pri kojemu Stožer djeluje) u
skladu s člankom 7. Pravilnika o vrstama u načinu provođenja
vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne
novine 49/16).
II.4. Udruge građana od značaja za civilnu zaštitu
Plan djelovanja civilne zaštite za Općinu Vela Luka nije
utvrdio zadaće pojedinih udruga koje su u “Procjeni rizika
od velikih nesreća” pobrojane “značajnima za zaštitu i
spašavanje” (“Procjena...”, točka 2.6.1., Popis operativnih
snaga – “Mareta”, “Zubatac”, “Golub” i “Europski centar radio
amatera”). S obzirom da je Plan djelovanja potrebno
održavati, odnosno unaprjeđivati, potrebno je postupiti prema
točki II.7. Smjernica, to jest: Općinsko vijeće treba odlukom
ocijeniti ove, ili dio ovih udruga, od interesa za sustav civilne
zaštite, i utvrditi im zadaće u sustavu civilne zaštite. Predlaže
se Načelnici da Općinskom vijeću ponudi na donošenje
predmetnu odluku do 30. 6. 2022. godine.
Pobrojane udruge Općina ne financira redovito zato što su
od interesa za civilnu zaštite, nego zbog drugih svojih
nastojanja, pa se njihovo financiranje uređuje proračunom, i
nije dio “Rekapitulacije ulaganja...” u točki V ovog Plana.

30. prosinca 2021.

VELA LUKA

III Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom
zemljištu i mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednim rudina
Smjernicama (u točki IV.5.) planirano je donošenje nove
odluke, koju je moguće donijeti u 2022. godini. Ne planira se
trošak izrade. Predlaže se Načelnici da u suradnji s Upravnim
odjelom za društvene djelatosti, poljoprivredu i gospodarstvo
ponudi Općinskom vijeću na donošenje predmetnu odluku
do 31. 5. 2022. godine.
IV Opremanje sustava civilne zaštite
Smjernicama (u točki IX) je planirano 8.000,00 kuna
godišnje za opremanje sustava civilne zaštite, nakon što
Stožer, u svojstvu savjetodavnog tijela, sagleda godišnje
potrebe. U 2022. godini nabavit će se i postaviti zidni
znakovi za uzbunjivanje stanovništva, kako je predviđeno
Smjernicama u točki VI. Rok za ostvarenje nabavki je 1. 12.
2022. godine. Predlaže se načelniku Stožera da bude nositelj
ovog cilja, u suradnji s upravnim odjelom pri kojemu Stožer
djeluje.
V Rekapitulacija ulaganja u trogodišnjem planskom
razdoblju
Troškovi Stožera

2022.

2023.

2024.

Ukupno

500

500

500

1.500

Liječničke potvrde o općoj zdravstvenoj sposobnosti
pripadnika postrojbe i povjerenika
1.400
Vježbe postrojbe
Opremanje postrojbe

1.400

-

-

2.000

2.000

7.000

1.000

1.000

9.000

Obvezno osiguranje pripadnika postrojbe i povjerenika
1.000
1.000
1.000
3.000
Povlastice pripadnicima postrojbe i povjerenicima
2.000
2.000
2.000

6.000

Vježbe-osposobljavanja povjerenika
500

500

1.000

8.000

24.000

15.000

47.900

-

Opremanje sustava civilne zaštite
8.000
8.000
Ukupno

20.400

12.500

Financiranje Crvenog križa, Hrvatske gorske službe
spašavanja i Dobrovoljnog vatrogasnog društva uređeno je
drugim aktima.
IV
Ovaj Godišnji plan objavit će se u Službenom glasniku
Općine Vela Luka.
KLASA: 021-05/21-03/055
URBROJ: 2138/05-02-21-01
Vela Luka, 23. prosinca 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar
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