ISSN 1846-8713

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE

Godina XXIX.,

Broj 4,

VELA LUKA

Vela Luka, 4. ožujka 2022.

SADRŽAJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vela Luka u 2022. godini ........................................................................................
Odluka o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša Vele Luke u 2021. godini . ....................................................................
Odluka o oslobađanju plaćanja poreza za kuću za odmor za 2022. godinu ...............................................................................
Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Vela Luka .............................................................
Odluka o osnivanju trgovačkog društva PODUZETNIČKI INKUBATOR VELA LUKA
društva s ograničenom odgovornošću za razvoj poduzetništva i posredničke usluge ...........................................................
Odluka o davanju na korištenje nekretnina u predjelu Močni laz u Veloj Luci .........................................................................
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Vela Luka za 2022. godinu . .................................................

OPĆINSKA NAČELNICA

str.

2
2
3
3
3
6
7

str.

Odluka o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Općine Vela Luka ...................................................................................... 7

SLUŽBENI GLASNIK

STRANICA 2 - BROJ 4

OPĆINE

4. ožujka 2022.

VELA LUKA

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. 11/2021), na svojoj 4. sjednici, održanoj
2. ožujka 2022. godine, na prijedlog Odbora za dodjelu javnih
priznanja donosi slijedeću

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 Vela Luka
br. 11/2021), na svojoj 4. sjednici održanoj dana 2. ožujka 2022.
godine, na prijedlog Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu,
donosi slijedeću

ODLUKU

ODLUKU

O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
OPĆINE VELA LUKA U 2022. GODINI

O IZBORU I PROGLAŠENJU NAJUSPJEŠNIJIH
SPORTAŠA VELE LUKE U 2021. GODINI

Članak 1.

I

Javno priznanje za životno djelo – Golubica općine Vela Luka
- dodjeljuje se Anti Dragojeviću „Bežetu“ za njegov doprinos
razvoju gospodarskog i društvenog života.
Članak 2.
Javno priznanje za pojedinačno izvanredno postignuće u
protekloj 2021. godini dodjeljuje se književnici Antoneli Marušić
– za publiciranje romana „Moja dota“ na temu djetinjstva u
Veloj Luci.
Članak 3.

Najuspješniji sportaši Vele Luke u 2021. godini su:
- Leo Zlokić, trail trkač, najuspješniji sportaš Vele Luke
za 2021. godinu,
- Ena Prižmić, kadetkinja, TKD klub „Forteca“ Korčula,
najuspješnija sportašica Vele Luke za 2021. godinu;
- posada dvojca na pariće za juniore, VK „Ošjak“
Vela Luka; Nikola Šeparović i Vito Prižmić –
najuspješnija sportska posada u 2021. godini.
II

Javno priznanje za kolektivno izvanredno postignuće u
protekloj 2021. godini dodjeljuje se udruzi „Miki Trasi“ za
organizaciju prvog otočnog festivala djeteta „Mala Vela Luka“.

Najuspješnijim sportašima Vele Luke za 2021 godinu uručiti
će se plaketa Općinskog vijeća s odgovarajućim natpisom,
na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Dana Općine
2022. godine.

Članak 4.

III

Javno priznanje za dugogodišnje javno djelovanje pravnim
osobama za najmanje 20 godina kontinuiranog rada – dodjeljuje
se Folklornom društvu „Kumpanija“ Vela Luka.

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

Članak 5.
Javna priznanja iz članaka 1., 2., 3. i 4. će se laureatima
dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana
općine – blagdana sv. Josipa 2022. godine.
Članak 6.
Ova Odluka će se javno objaviti u “Službenom glasniku”
Općine Vela Luka.
KLASA: 024-02/22-03/056
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 3. ožujka 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

KLASA: 024-02/22-03/057
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 3. ožujka 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Vela Luka (“Službeni
glasnik Općine Vela Luka” broj 11/21) i članka 15. Odluke o
općinskim porezima (“Službeni glasnik Općine Vela Luka”
br. 14/17) Općinsko vijeće Općine Vela Luka je na svojoj
4. sjednici održanoj dana 2. 3. 2022. godine donijelo slijedeću

ODLUKU
O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA
POREZA ZA KUĆU ZA ODMOR ZA 2022. GODINU
Članak 1.
Građani sa stalnim prebivalištem na području Općine
Vela Luka oslobođeni su u cijelosti plaćanja poreza na kuće
za odmor za 2022. godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom glasniku Općine Vela Luka”
KLASA: 024-02/22-03/058
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 3. ožujka 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

Na temelju članka 35. stavak 1, točka 4. i članka 53 Zakona
o lokalnoj i područnoj( regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20 - pročišćeni tekst) te članka 29.
Statuta Općine Vela Luka ( Službeni glasnik Općine Vela Luka,
br. 11/21) Općinsko vijeće Općine Vela Luku na svojoj 4.
sjednici održanoj dana 2. 3. 2022. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O USTROJSTVU I
DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA OPĆINE VELA LUKA
Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine
Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 11/10) u
članku 10, stavak 1. se briše.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom glasniku Općine Vela Luka“.
KLASA: 024-02/22-03/059
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 3. ožujka 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

4. ožujka 2022.
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Na temelju članka 35., stavka 1., točke 5. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 387.,
stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine”
broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08,
137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka
5., stavka 5., Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture
(“Narodne novine” broj 93/13, 144/13, 41/14, 57/18 i 138/21) i
članka 29. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine
Vela Luka“, broj 11/21) Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na
4. sjednici održanoj 2. 3. 2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA
PODUZETNIČKI INKUBATOR VELA LUKA
DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA
I POSREDNIČKE USLUGE
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se trgovačko društvo
PODUZETNIČKI INKUBATOR VELA LUKA društvo s
ograničenom odgovornošću za razvoj poduzetništva i
posredničke usluge kao poduzetnički inkubator u smislu
Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (u daljnjem
tekstu: Društvo) u tekstu Izjave o osnivanju PODUZETNIČKI
INKUBATOR VELA LUKA d.o.o. koji čini sastavni dio Ove
Odluke.
Članak 2.
Ovlašćuje se načelnica Općine Vela Luka poduzeti sve
potrebne radnje i postupke pred državnim i drugim tijelima,
odnosno pred nadležnim trgovačkim sudom, radi provođenja
postupka osnivanja i registracije trgovačkog društva
PODUZETNIČKI INKUBATOR VELA LUKA društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj poduzetništva i posredničke
usluge te je ujedno posebice ovlaštena potpisati i solemnizirati
Izjavu o osnivanju Društva kao javnobilježnički akt te imenovati
člana Uprave i članove Nadzornog odbora Društva.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave, a
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Vela Luka“.
KLASA: 024-02/22-03/060
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 3. ožujka 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar
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Na temelju čl. 2. Odluke o osnivanju trgovačkog društva
PODUZETNIČKI INKUBATOR VELA LUKA društva s
ograničenom odgovornošću za razvoj poduzetništva i
posredničke usluge (Službeni glasnik Općine Vela Luka, ...),
načelnica Općine Vela Luka donosi sljedeću

IZJAVA O OSNIVANJU
PODZETNIČKI INKUBATOR VELA LUKA D.O.O.
I.

IV. DJELATNOST DRUŠTVA - PREDMET POSLOVANJA
Članak 7.
Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o
utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbama
čl. 33. i 34. Zakona o trgovačkim društvima.
V. TEMELJNI KAPITAL

TEMELJNA ODREDBA
Članak 1.

Ovom Izjavom osniva se trgovačko društvo PODUZETNIČKI
INKUBATOR VELA LUKA društvo s ograničenom odgovornošću
za razvoj poduzetništva i posredničke usluge kao poduzetnički
inkubator u smislu Zakona o unapređenju poduzetničke
infrastrukture (u daljnjem tekstu: Društvo), te se osobito
uređuje: osnivač Društva, tvrtka i sjedište Društva, djelatnost
Društva, temeljni kapital Društva, poslovni udjeli u Društvu,
organi Društva, obveze Društva te vrijeme trajanja i prestanak
Društva.
II. OSNIVAČ - ČLAN DRUŠTVA

Članak 8.
Ukupni iznos temeljnog kapitala Društva iznosi 20.000,00
(dvadesettisuća) kuna te je uplaćen u cijelosti u novcu.
Temeljni ulog Osnivača jednak je iznosu temeljnog kapitala
i iznosi 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna.
Članak 9.
Tijekom trajanja Društva temeljni kapital se može povećati
ili smanjiti u zakonom propisanim slučajevima i na zakonom
predviđen način.
VI. POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA
Članak 10.

Članak 2.
Osnivač i jedini član Društva je Općina Vela Luka, Vela Luka,
Obala 3 br. 19., OIB: 00935002462.
III. TVRTKA, SJEDIŠTE, POSLOVNA ADRESA, POSLOVNI
I/ILI RADNI PROSTOR I PEČAT DRUŠTVA
Članak 3.
Puni naziv tvrtke Društva glasi: PODUZETNIČKI
INKUBATOR VELA LUKA društvo s ograničenom odgovornošću
za razvoj poduzetništva i posredničke usluge.
Skraćeni naziv tvrtke glasi: PODUZETNIČKI INKUBATOR
VELA LUKA d.o.o.

Visina poslovnog udjela osnivača Društva jednaka je
ukupnom temeljnom kapitalu Društva iz članka 8. ove odluke i
iznosi 100% (sto posto).
Prava i obveze u Društvu stječu se razmjerno visini
poslovnog udjela.
Poslovni udjeli mogu se dijeliti i prenositi sukladno izjavi i
odlukama Skupštine.
Članak 11.
Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela na
način propisan Zakonom.
VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 4.
Sjedište Društva je u Veloj Luci (Općina Vela Luka).
Odluku o poslovnoj adresi Društva i njenoj promjeni donosi
Skupština Društva.
Društvo u svom posjedu ima jedan poslovni prostor, i to na
adresi Obala 3 br. 19, Vela Luka.

4. ožujka 2022.
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Članak 12.
Organi Društva su:
- Skupština Društva (u daljnjem tekstu: Skupština),
- Nadzorni odbor Društva
(u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor),
- Uprava Društva (u daljnjem tekstu: Uprava).

Članak 5.
Društvo u svom poslovanju koristi pečat.
Sadržaj, oblik i broj pečata, te korištenje i poništavanje
propisuje Uprava Društva.

SKUPŠTINA
Članak 13.
Skupštinu čini član Društva.

Članak 6.

Funkciju Skupštine obavlja načelnica Općine Vela Luka,
odnosno od nje imenovani ovlaštenik.

Tvrtka i sjedište Društva mijenjaju se odlukom Skupštine
Društva.

Članak 14.
Skupština odlučuje o:
- godišnjem planu rada Društva,
- financijskim izvješćima Društva, uporabi ostvarene
dobiti i pokrivanju gubitaka,
- imenovanju i opozivu Uprave,
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- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
odnosno provjeri načina i rezultata vođenja poslova od
strane Uprave,
- izmjeni Izjave o osnivanju Društva,

Članak 20.
Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj
rad čiju visinu određuje Skupština.

- davanju i opozivu prokure ili trgovačke punomoći,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo
može imati prema Upravi, te imenovanju zastupnika
u sudskim postupcima u takvim slučajevima,
- pripajanju drugom društvu i spajanju s drugim
društvom,
- prestanku Društva i imenovanju likvidatora,
- davanju suglasnosti na prijenos poslovnog udjela,
podjeli i povlačenju poslovnog udjela,
- drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 15.
Skupštinu saziva Uprava.
Skupština se održava u pravilu u sjedištu Društva.
Skupštinu se mora sazvati najmanje jednom godišnje te
uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odgode kada
postoje razlozi predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima ili
na zahtjev Općinskog vijeća Općine Vela Luka.
Članak 16.
Skupština donosi Odluke na način propisan Zakonom.
NADZORNI ODBOR
Članak 17.
Nadzomi odbor sastoji se od tri člana.
Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština osim ako je
posebnim zakonom propisano da neke od njih imenuju
zaposleni, i to na vrijeme od 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno
izabrani.
Članak 18.
Skupština može autonomno opozvati člana Nadzornog
odbora i prije isteka mandata na koji je izabran.
Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i
njegovog zamjenika.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Uprave, prokurist
ili opunomoćenik Društva.
Članak 19.
Nadzorni odbor nadležan je da:
- nadzire poslovanje Društva,
- daje suglasnost na organizacijske i druge akte,
- donosi normativno-provedbene akte bitne za rad Društva,
- saziva Skupštinu, kada procjeni da je to potrebno radi
dobrobiti Društva,
- podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- zastupa Društvo prema Upravi u skladu s odredbama
Zakona o trgovačkim društvima,
- donosi akte o svom radu ako to ocijeni potrebnim, te
- odlučuje o drugim pitanjima određenim ovom odlukom
ili zakonom.
Nadzorni odbor odlučuje i u ostalim pitanjima od značaja za
rad Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

4. ožujka 2022.
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Članak 21.
Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama, a odluke se
donose većinom glasova.
Sjednice Nadzornog odbora saziva Predsjednik Nadzornog
odbora, a sazivaju se prema potrebi.
Prijedlog sazivanja sjednice Nadzornog odbora može dati
Uprava, ali i Skupština u svako vrijeme, a Predsjednik je dužan
sazvati sjednicu u najkraćem mogućem roku.
UPRAVA
Članak 22.
Uprava se sastoji od jednog člana - Direktora/ice, kojeg
svojom posebnom odlukom imenuje Skupština Društva te koji
Društvo zastupa samostalno i pojedinačno.
Članak 23.
Član Uprave samostalno vodi poslovanje Društva na
vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvajući poslovnu tajnu.
U slučaju da član Uprave povrijedi svoje obveze, odgovara
Društvu za nastalu štetu.
Članak 24.
Posebne uvjete za imenovanje člana Uprave Društva
određuje Skupština Društva.
Članak 25.
Skupština imenuje člana Uprave na vrijeme od 4 (slovima:
četiri) godine, računajući od dana imenovanja, te po donošenju
Odluke o imenovanju s njim sklapa ugovor o međusobnim
pravima, obvezama i odgovornostima.
Članak 26.
Visinu naknade za rad Uprave određuje Skupština.
Članak 27.
Nadležnosti, obveze i prava Uprave:
- vodi poslove Društva i zastupa Društvo,
- provodi poslovnu politiku, predlaže mjere povećanja
ekonomičnosti i financijskog stanja Društva,
- vodi brigu o zakonitosti rada Društva,
- provodi organizaciju i ustrojstvo unutrašnje organizacije,
- predlaže godišnji plan rada,
- podnosi izvješća Skupštini,
- vodi sve ostale poslove iz djelokruga, predviđenih
Zakonom o trgovačkim društvima, ostalim pozitivnim
zakonima i Izjavom o osnivanju.
Direktor Društva odgovoran je za vođenje poslovnih knjiga i
izradu financijskih izvješća.
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VIII. OBVEZE DRUŠTVA
Članak 28.
Društvo je obvezno donijeti i provesti godišnji plan rada
usmjeren na provedbu programa razvoja poduzetništva i na
operativno pružanje podruške poduzetnicima na nekomercijalnoj osnovi te izvješćivati o provedbi istog.
IX. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA
Članak 29.
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
Članak 30.
Društvo prestaje na temelju odluke Skupštine ili na način
propisan Zakonom.
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ) i članka 29. Statuta
Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka” br.
11/21) Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 4. sjednici
održanoj dana 2. 3. 2022. godine donosi,

ODLUKU
O DAVANJU NA KORIŠTENJE NEKRETNINA
U PREDJELU MOČNI LAZ U VELOJ LUCI
Članak 1.
Ovom Odlukom čest. zemlje 700/1 i 700/2 ZU 3004 KO
Vela Luka, čest. zemlje 673/2 i 683/1 ZU 1824 KO Vela Luka,
te čes. zgr. 26 KO Vela Luka u predjelu Moćni laz, u vlasništvu
Općine Vela Luka daju se na korištenje Nogometnom klubu
HAJDUK 1932 (dalje u tekstu Korisnik) bez naknade.
Članak 2.

X. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Na odnose koji nisu izričito regulirani ovom Izjavom o
osnivanju izravno će se primjenjivati odredbe Zakona o
trgovačkim društvima.
Članak 32.
Izmjene i dopune ove Izjave o osnivanju valjane su ako su
sačinjene u propisanom obliku i potpisane od člana Društva.
Ova izjava o osnivanju stupa na snagu kada je potpiše član
Društva, a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.

OPĆINA VELA LUKA
jedini član Društva

KATARINA GUGIĆ,
općinska načelnica

Nekretnine iz članka 1. daju na korištenje sa svim
pripadajućom
građevinom/klupskim
prostorijama
sa
instalacijama i opremom.
Članak 3.
Nekretnine se daju na korištenje sve do brisanja kluba iz
Registra udruga.
Članak 4.
Korištenje obuhvaća osobito slijedeće:
- Redovita uporaba prema namjeni, a posebno za
provođenje aktivnosti i djelatnosti, a prema Statutu
Kluba i izvodu iz registra Udruga.
- davanje na korištenje za obavljanje sportskih i
rekreativnih djelatnosti i aktivnosti, za održavanje i
drugih aktivnosti koje Klub ili Općina Vela Luka
organiziraju.
- pripremu i ishođenje dokumentacije za javljanje
(apliciranje) na nacionalne i EU natječaje povezane sa
aktivnostima i djelatnosti u skladu Statuta Kluba.
Članak 5.
Korisnik je obvezan plaćati sve režijske troškove kao i
eventualne druge troškove nastale u vezi s korištenjem te
snositi troškove redovnog održavanja.
Članak 6.
Korisnik je dužan nekretnine koristiti pažnjom dobrog
gospodara tako da čuva interes Općine Vela Luka.
Članak 7.
Općina Vela Luka sklopiti će sa Korisnikom ugovor o
korištenju predmetnih nekretnina kojim će detaljno regulirati
međusobna prava i obveze.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Vela Luka.

SLUŽBENI GLASNIK
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KLASA: 024-02/22-03/064
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 3. ožujka 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne
novine 92/10) i članka 29. Statuta Općine Vela Luka (Službeni
glasnik Općine Vela Luka broj 11/21, Općinsko vijeće Općine
Vela Luka je na svojoj 4. sjednici održanoj 2. 3. 2022. godine
donijelo

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE VELA LUKA ZA 2022. GODINU
I
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
Općine Vela Luka za 2022. godinu, dalje: Plan, donosi se na
temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. 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).

4. ožujka 2022.
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VI
Programom održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Vela Luka u 2021. godini u točki 2.1. je
određen opseg poslova održavanja nerazvrstanih cesta. Što se
smatra poslovima redovnog održavanja određeno je Odlukom
o nerazvrstanim cestama na području Općine Vela Luka
(Službeni glasnik Općine Vela Luka 5/11, 7/15, 8/15, 2/16 i
11/17), između ostalima kao “uništenje nepoželjne vegetacije”,
te “osiguranje prohodnosti”. Trase na kojima će se u tu svrhu
čistiti raslinje uz bankine, razdjelni pojas ceste uz šume i
poljoprivredne površine, određivat će Upravni odjel za
gospodarenje prostorom i komunalne djalatnosti.
VII
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u
Službenom glasniku Općine Vela Luka.
KLASA: 024-02/22-03/066
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 3. ožujka 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

Na temelju članka 5. stavka 1. i stavka 5. Pravilnika o
sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
(Narodne novine broj 126/19 i 17/20), Načelnica Općine Vela Luka
donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANA STOŽERA CIVILNE
ZAŠTITE OPĆINE VELA LUKA
I
Imenuje se Jurica Petković, ravnatelj Doma zdravlja
“Dr. Ante Franulović” Vela Luka, članom Stožera civilne zaštite
Općine Vela Luka, po dužnosti.
II
U točki “IV” Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite
Općine Vela Luka” (Službeni glasnik Općine Vela Luka 12/21)
briše se Andrej Podbevšek, dosadašnji vršitelj dužnosti
ravnatelja istog Doma.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom glasniku Općine Vela Luka.
KLASA: 810-01/21-01/010
URBROJ: 2138/05-01-21-15
Vela Luka, 24. studenoga 2021. godine
Načelnica
Katarina Gugić, bacc.oec.
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