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Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba
interesa (Narodne novine broj 143/21) i članka 29. Statuta
Općine Vela Luka („Službeni glasnik općine Vela Luka“, broj
11/21), Općinsko vijeće Vela Luka na 5. sjednici održanoj
3. 6. 2022. godine, donosi

ETIČKI KODEKS
PONAŠANJA VIJEĆNIKA
I ČLANOVA RADNIH TIJELA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VELA LUKA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba
interesa između privatnog i javnoginteresa u obnašanju dužnosti
članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog
vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja
odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od
značaja za sprječavanje sukoba interesa.
Riječi koje imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovome
Kodeksu korištene u muškom ili ženskom rodu, odnose se na
jednak način na muški i ženski rod.
Članak 2.
(1) Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti,
nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova
Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća,
promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na
temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim
običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na
lokalnoj razini.
(2) Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine
odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u
obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost,
poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju
dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela
Općinskog vijeća.
Članak 3.
Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna načelna
djelovanja članka 5. Točke 3.,4.,9., 10., 14., 16. i 17. odnose na
sve osobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na
sjednicu Općinskog vijeća.
Članak 4.
(1) U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće
značenje:
1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka
osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti
stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u
usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili
socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja,
dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja,
bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja,
rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u
političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih
poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa
službenikom ili dužnosnikom Općine Vela Luka
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2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug
nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni
životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj
lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik, te ostale
osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima
opravdano mogu smatrati interesno povezanima s
nositeljem političke dužnosti
3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi,
kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije
i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i
poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i
studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih
potreba, druge potpore i druge oblike izravnog
stjecanja sredstava koja se isplaćuju iz proračuna
Općine
4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni
interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na
nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju
njegove dužnosti
5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni
interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se
osnovano može smatrati da je utjecao na
nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju
njegove dužnosti
6. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje
prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno
predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa
obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni,
neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje
stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih
okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili
ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila
uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je
prijavila, uključujući spolno uznemiravanje
II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA
Članak 5.
Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih
dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:
1. zakonitosti i zaštite javnog interesa
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i
razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih
dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane
diskriminacije i povlašćivanja te zabrane
uznemiravanja
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj
postoji mogućnost sukoba interesa
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja
dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane
osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u
obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili
primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine
stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih
ovlasti
6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja
7. javnosti rada i dostupnosti građanima
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u
demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće
suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina
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10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani,
odnosno imenovani
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani,
odnosno imenovani
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem
donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora
informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine
14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te
primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu
uvredljivog govora;
15. odnosa prema službenicima i namještenicima
upravnih odjela Općine koji se temelji na propisanim
pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana,
isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na
upravu koji se u demokratskim društvima
smatraneprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za
protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom
promjene vlasti i slično)
16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i
namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih
informacija ili obavljanje službenih poslova, putem
njihovih pretpostavljenih
17. osobne odgovornosti za svoje postupke.
Članak 6.
(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje
pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao
nositelja političkih dužnosti.
(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno
i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke
dužnosti koju obavljaju.
Članak 7.
Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja
političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti.
III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA
POLITIČKIH DUŽNOSTI
Članak 8.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti
ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke
na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici
Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća.
Članak 9.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti
pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom.
Članak 10.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na
donošenje odluke radnog tijela Općinskog vijeća ili odluke
Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane
osobe.
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IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU
Članak 11.
Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od
sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni
interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.
V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA
Članak 12.
(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće
časti.
(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti
predsjednik i četiri člana.
(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti
imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Mandat predsjednika i
članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata
članova Općinskog vijeća.
Članak 13.
(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba
nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik
Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član
političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene
u Općinskom vijeću.
(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika
Općinskog vijeća, jedan član iz vladajuće većine i jedan iz
oporbe.
Članak 14.
(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda
osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.
(2) Predsjednik Vijeća časti ne može biti nositelj političke
dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne
liste zastupljene u Općinskom vijeću.
(3) Članovi Vijeća časti imenuju se na način da vladajuća
većina predlaže dva člana, a dva člana predlaže oporba.
Članak 15.
(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po
prijavi člana Općinskog vijeća, člana radnog tijela Općinskog
vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika, službenika
upravnog tijela Općine ili po prijavi građana.
(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i
prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu
odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog
kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po
anonimnim prijavama.
(3) Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti
dopunu prijave, odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.
Članak 16.
(1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti
protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15
dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano
očitovanje o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.
(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano
očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po
prijavi.
(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.
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Članak 17.
(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave
predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj
prijavi.
(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj
član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju.
Članak 18.
(1) Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko vijeće
može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositelju
političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba
interesa, odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja
političke dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa.
(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti
može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti
prigovor Vijeću časti.
Članak 19.
(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova
svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.
(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku
Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku
Općinskog vijeća.
Članak 20.
(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju
se odredbe odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Vela luka.
(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti
ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno
odluci o naknadi i drugim primanjima članova Općinskog vijeća
i radnih tijela Općinskog vijeća.
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Na temelju članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Narodne novine” broj 100/18, 125/19 i 147/20) i članka 29.
Statuta Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine
Vela Luka”, broj 11/21), Općinsko vijeće vijeće Općine Vela Luka
na 5. sjednici održanoj 3. 6. 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK
O PRIJEDLOGU IMENOVANJA MRTVOZORNIKA
ZA PODRUČJE OPĆINE VELA LUKA
Članak 1.
Za mrtvozornika za područje Općine Vela Luka predlaže se
Danira Divković, dr.med., uz već imenovane mrtvozornike Pina
Novaka, dr. med. i Nikolu Bačića, dr. med.
Članak 2.
Predlaže se Skupštini Dubrovačko neretvanske županije da
razmotri i prihvati navedeni prijedlog i imenuje mrtvozornika za
područje Općine Vela Luka sukladno prijedlogu iz članka 2.
ovoga Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od objave u
Službenom glasniku Općine Vela Luka.
KLASA: 024-02/22-03/68
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 6. lipnja 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

Članak 21.
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u
„Službenom glasniku Općine Vela luka“ i na mrežnoj stranici
Općine.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon
objave u „Službenom glasniku Općine Vela Luka“.
KLASA: 024-02/22-03/067
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 6. lipnja 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

Na temelju članka 86. stavak 3. te članaka 113. i 198.
Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) i članka 29. Statuta Općine Vela Luka („Službeni
glasnik Općine Vela Luka br. 11/21), prema prethodno pribavljenom mišljenju Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog
odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove (KLASA:
351-01/22-01/18, URBROJ: 2117-09/2-22-02, od 11. 4. 2022. g.)
Općinsko vijeće Općine Vela Luka na svojoj 5. sjednici održanoj
dana 3. 6. 2022. g. donijelo je

ODLUKU
O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
„PODUZETNIČKE ZONE“ VELA LUKA
ZA PROMJENU TRASA PLANIRANIH CESTA
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja „Poduzetničke zone“ Vela Luka
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ broj 1/17) za promjenu
trasa planiranih cesta.
Ovom Odlukom, za potrebe izrade Ciljanih izmjena i dopuna
(u daljnjem tekstu: CID) Urbanističkog plana uređenja
„Poduzetničke zone“ Vela Luka za promjenu trasa planiranih
cesta (u daljnjem tekstu: UPU PZVL) određuje se:
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- Pravna osnova za izradu i donošenje CID UPU PZVL
- Razlozi za donošenje CID UPU PZVL
- Obuhvat CID UPU PZVL
- Sažeta ocjena stanja u obuhvatu CID UPU PZVL
- Ciljevi i programska polazišta CID UPU PZVL
- Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih
dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima,
odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za
izradu CID UPU PZVL
- Način pribavljanja stručnih rješenja CID UPU PZVL
- Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima
koja daju zahtjeve za izradu CID UPU PZVL, te drugih
sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u
izradi CID UPU PZVL
- Planirani rok za izradu CID UPU PZVL, odnosno
njegovih pojedinih faza
- Izvori financiranja izrade CID UPU PZVL
- Završne odredbe
Nositelj izrade CID UPU PZVL je Upravni odjel za
gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti Općine
Vela Luka (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade). Nositelj izrade
obavlja sve stručne poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga
i nacrta konačnog prijedloga CID UPU PZVL osim same
izrade tih nacrta, te administrativne poslove u vezi s izradom i
donošenjem CID UPU PZVL.
Odgovorna osoba Nositelja izrade je Načelnica Općine
Vela Luka.
I. Pravna osnova za izradu i donošenje CID UPU PZVL
Članak 2.
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su arheološka istraživanja. Zbog pronađenih arheoloških
ostataka nije dopustivo da se izgradi planirana cesta čija trasa
prolazi sredinom zone, u kojoj su pronađeni ti arheološki ostaci.
Ta cesta se u UPU PZVL označava sa „OS 7“.
Osnovni razlog za donošenje CID UPU PZVL je pronalaženje novih trasa planiranih cesta, a posebno OS 5, i OS 7, te
s njima povezane planirane ceste OS 6, a čije trase su vezane
uz probleme iz 1. i 2. stavka ovog članka. Također se novim
planiranim cestama mora poticati razvoj gospodarstva
stvaranjem prostorno planskih pretpostavki za otvaranje novih
investicija i poboljšanje uvjeta poslovanja postojećih kao i novih
gospodarskih subjekata
Novim trasama planiranih cesta mora se u najvećoj mogućoj
mjeri izbjeći izgradnju cesta unutar arheološke zone, osim
planirane ceste „OS 9“ čija trasa je prihvatljiva, bez obzira što
prolazi rubnim dijelom arheološke zone.
Utvrđuju se slijedeći temeljni razlozi za izradu CID UPU PZVL:
1. Definirati nove trase planiranih cesta u obuhvatu
ovih CID UPU PZVL, a posebno OS 5, OS 6 i OS 7,
u skladu s prethodnim stavcima iz ovog članaka.
Ukoliko se u tijeku izrade Nacrta prijedloga iskažu dodatni
zahtjevi i potrebe uređenja prostora unutar obuhvata ovih CID
UPU PZVL potrebno ih je stručno obraditi.
III. Obuhvat CID UPU PZVL
Članak 4.
Obuhvat CID UPU PZVL je dio Poduzetničke zone Vela Luka
odnosno kompletan prostor koji se nalazi istočno od planirane
ceste OS 4 (cesta za Hum), uključujući i tu cestu. Također će se
u tekstualnom dijelu Plana ažurirati dijelove vezane za izmjenu
grafičkog dijela Plana.

Izrada i donošenje temelji se na Zakonu o prostornom
uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluka o
izradi Plana propisana je člancima 86. i 89., a nadležnost i
donošenje Plana člankom 109. ovog Zakona.

IV. Sažeta ocjena stanja u obuhvatu CID UPU PZVL

Plan se izrađuje u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“
br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11), Prostornim planom
uređenja Općine Vela Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka”
br. 2/07, 8/11 i 3/13) te u skladu s ostalim posebnim zakonima i
podzakonskim propisima, kojima se uređuje područje prostornog
uređenja i gradnje.

Prostor u obuhvatu CID UPU PZVL je dijelom izgrađen
sukladno namjeni utvrđenoj u PPU Općine Vela Luka odnosno
UPU PZVL. Na dijelu zemljišta izgrađeni su objekti poslovne
namjene (trgovina), zatim proizvodne namjene (uljara, pekara,
bivša tvornica „Elektronika“), a izgrađeno je i reciklažno dvorište.
Ostalo zemljište u obuhvatu CID UPU PZVL je neizgrađeno.

Članak 5.

V. Ciljevi i programska polazišta CID UPU PZVL
II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna CID UPU PZVL
Članak 3.
Općina Vela Luka zaprimila je zahtjev vlasnika kat.čest.
9217, 9216 i 9215 K.O. Vela Luka (Vela Luka trgovina d.d. iz
Vele Luke) za izmještanjem planirane ceste sa navedenih
čestica. U istom zahtjevu navodi se da ta tvrtka namjerava
izgraditi zgradu poslovne namjene (za trgovačku djelatnost), a
da im planirana cesta narušava cjelovitost zemljišta i oduzima
dio površine potrebne za izgradnju te zgrade. Ta cesta se u
UPU PZVL označava sa „OS 5“.
Nakon donošenja UPU PZVL 2017. g. u arheološkoj zoni
(u čijem obuhvatu su kat.čest. 8967/9, 8970/8, 8970/9, 9208/3,
8967/6, 8965, *704, 8941/2, 8967/20, 8967/8, 8967/7, 8941/3,
8967/21, 9208/1, 8941/1, 8941/4, sve K.O. Vela Luka) izvršena

Članak 6.
Cilj i programsko polazište CID UPU PZVL je prenamjenom
zemljišta omogućiti investiciju izgradnje poslovnog objekta
odnosno zgrade za trgovačku djelatnost, na kat.čest. 9217,
9216 i 9215 K.O. Vela Luka, a sve u svrhu privođenja svrsi
dijela neizgrađenog zemljišta, te otvaranja novih radnih mjesta.
Također se namjerava promjenom trasa planiranih cesta
maksimalno izbjeći dijelove arheološke zone, koja se nalazi
unutar obuhvata ovih CID UPU PZVL.
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VI. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih
dokumenata propisanih posebnim zakonima kojim,
odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za
izradu CID UPU PZVL
Članak 7.
Za potrebe izrade CID UPU PZVL ne procjenjuje se potreba
izrade posebnih sektorskih strategija, planova, studija i slično
nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora
koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela
određena posebnih propisima i člankom 9. ove Odluke, te drugi
sudionici korisnici prostora.
Članak 8.
Sukladno prethodno pribavljenom mišljenju Dubrovačkoneretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i
komunalne poslove (KLASA: 351-01/22-01/18, URBROJ:
2117-09/2-22-02, od 11. 4. 2022. g.) za CID UPU PZVL potrebno
je provesti postupak Ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš te je potrebno provesti postupak Prethodne
ocjene prihvatljivosti CID UPU PZVL za ekološku mrežu.
VII. Način pribavljanja stručnih rješenja CID UPU PZVL
Članak 9.
Izrada stručnih rješenja povjerit će se pravnoj osobi koja
ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja
propisane posebnim zakonom.
VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu CID UPU PZVL
te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju
sudjelovati u izradi CID UPU PZVL
Članak 10.
U izradi CID UPU PZVL sudjelovati će javnopravna tijela
određena posebnim propisima:
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo
gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80,
10000 Zagreb
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,
Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora,
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
- Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske,
Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel
u Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik
- MUP, PU Dubrovačko-neretvanska, Odjel upravnih,
inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja,
Dr. Ante Starčevića 13, 20000 Dubrovnik
- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Nehajska 5,
10000 Zagreb
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove
Južnog Jadrana - Vukovarska 35, 21000 Split
- Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava
za mali sliv „Neretva-Korčula”, Trg Opuzenske bojne 5,
20355 Opuzen
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško
planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb
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- Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Split Tehnička ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora 8,
20000 Dubrovnik
- Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske
županije, V. Nazora 8, 20000 Dubrovnik
- HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
DP Elektrojug Dubrovnik, Nikole Tesle 3,
20000 Dubrovnik
- HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
DP Elektrojug Dubrovnik, Terenska jedinica Blato,
65. ulica br. 70, 20271 Blato
- HOPS, Operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za
razvoj, investicije i izgradnju, Kupska 4, 10000 Zagreb,
- Vodovod d.o.o. Blato, 32. Ulica 9/1, 20271 Blato
- NPKLM vodovod d.o.o., Put Svetog Luke 1,
20260 KORČULA
- Komunalac d.o.o. Vela Luka, Obala 2 br. 1, 20270
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma - Podružnica Split,
Zvonimirova 35/11, 21000 SPLIT
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i
drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva,
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno
zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ulica grada
Vukovara 78, 10000 Zagreb
- Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Korčula,
32. ulica, br. 7, 20271 Blato
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka
kapetanija Dubrovnik, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava
zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte,
Sektor zračnog prometa, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i
državne imovine, Uprava za upravljanje i raspolaganje
nekretninama, Ulica Ivana Dežmana br. 10,
10000 Zagreb
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse,
Sektor za vojnu infrastrukturu i zaštitu okoliša,
Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša,
Trg kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb
- Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo,
Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
- Županijska lučka uprava Vela Luka, Ulica 58 br. 15,
20270 Vela Luka
- Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za
zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16,
20000 Dubrovnik,
- Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za
poduzetništvo, turizam i more, Vukovarska 16,
20000 Dubrovnik
- Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje i gradnju, Vukovarska 16,
20000 Dubrovnik
- Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske
županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području DNŽ,
Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
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Drugi sudionici koji će sudjelovati u izradi su:
- Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Vela Luka,
Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
- Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka,
Obala 2 br. 1, 20270
- i ostali sudionici sukladno Zakonu o prostornom
uređenju ili potrebama postupka CID UPU PZVL.
Javnopravna tijela iz stavka 1. ovog članka pozvat će se da
sukladno odredbama članaka 90.-92. Zakona o prostornom
uređenju, u roku od 30 dana dostave svoje zahtjeve za izradu
CID UPU PZVL. Ukoliko u navedenom roku ti zahtjevi ne budu
dostavljeni, smatrati će se da zahtjeva nema.
IX. Planirani rok za izradu CID UPU PZVL,
odnosno njegovih pojedinih faza
Članak 11.
Rokovi za izradu CID UPU PZVL, po pojedinim fazama su
slijedeći:
1. Dostava zahtjeva javnopravnih tijela za izradu CID
UPU PZVL - 30 dana od dana zaprimanja ove Odluke
s pozivom na dostavu zahtjeva;
2. Izrada Nacrta prijedloga CID UPU PZVL - 60 dana od
dana dostave svih poziva na dostavu zahtjeva
javnopravnim tijelima;
3. Izrada Prijedloga CID UPU PZVL za javnu raspravu 15 dana od utvrđivanja Nacrta prijedloga CID UPU
PZVL;
4. Javni uvid u postupku javne rasprave - 15 dana;
5. Izrada Izvješća o javnoj raspravi - 15 dana od isteka
roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i
primjedbi;
6. Izrada Nacrta konačnog prijedloga CID UPU PZVL;
7. Utvrđivanje Konačnog prijedloga CID UPU PZVL;
8. Mišljenje i suglasnosti temeljem članka 107. i 108.
Zakona o prostornom uređenju sukladno rokovima
određenim Zakonom o prostornom uređenju
X. Izvori financiranja izrade CID UPU PZVL
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Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će
se u “Službenom glasniku Općine Vela Luka”.
KLASA: 024-02/22-03/069
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 6. lipnja 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 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,
144/20) i članka 29. Statuta Općine Vela Luka (“Službeni
glasnik Općine Vela Luka br. 11/21)), Općinsko vijeće Općine
Vela Luka na svojoj 5. sjednici održanoj dana 3. 6. 2022. godine
donosi

ODLUKU
O PREDFINANCIRANJU ZA PROJEKT
,,EKOLOŠKE AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA
I PRIOBALJA AKVATORIJA VELE LUKE“
Članak 1.
Komunalnim djelatnostima d.o.o. Vela Luka odobrena je
potpora u najvišem iznosu od 183.418,30 kuna za projekt:
FN11-03-01/21 u okviru FLAG Natječaja Mjera 1.1. “Jačanje
zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja
ribarstvenog područja (ekološke akcije)“ FLAG-a „Južni
Jadran“, odnosno Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka će
provoditi: ,,Ekološke akcije čišćenja podmorja i priobalja
akvatorija Vele Luke“.
Procijenjena vrijednost troškova projekta iz članka 1. ove
Odluke iznosi ukupno 199.999,00 kuna (bez PDV-a), što
uključuje iznos odobrene potpore za troškove predmetnog
projekta (koji su procijenjeni prilikom prijave na natječaj u
2021. g.) te uključuje očekivano povećanje tih troškova zbog
općenitog poskupljenja na tržištu.

Članak 12.

Članak 2.

CID UPU PZVL neće se financirat iz sredstava Proračuna
Općine Vela Luka, već iz sredstava donacije podnositelja
zahtjeva za CID UPU PZVL (Vela Luka trgovina d.d. iz Vele Luke).

Odobrava se Komunalnim djelatnostima d.o.o. Vela Luka
predfinanciranje troškova provedbe projekta iz članka 1. u
iznosu do 199.999,00 kuna, iz Proračuna Općine Vela Luka.
Nakon što Komunalne djelatnosti d.o.o. zaprime račune za
troškove predmetnog projekta, isti će od Općine Vela Luka
potraživati iznose bez PDV-a iskazane na tim računima.

XI. Završne odredbe
Članak 13.

Članak 3.

Odluka o izradi CID UPU PZVL dostavit će se javnopravnim
tijelima iz članka 10. ove Odluke.

Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka će moći koristiti
odobrena sredstva isključivo za financiranje troškova nastalih
provedbom projekta iz članka 1.

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju
(NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Nositelj izrade će
nakon objave ove Odluke, o započinjanju postupka izrade
CID UPU PZVL obavijestiti javnost na mrežnim stranicama
Općine Vela Luka, mrežnim stranicama Dubrovačkoneretvanske županije i kroz informacijski sustav Zavoda za
prostorni razvoj.

Članak 4.
Očekivani iznos sufinanciranja od strane FLAG-a „Južni
Jadran“ za predmetni projekt je 183.418,30 kuna, a ostatak od
16.580,70 kuna planira financirati Općina Vela Luka iz svojeg
Proračuna. Komunalne djelatnosti d.o.o. će po svakoj izvršenoj
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uplati refundiranih sredstava od Ministarstva poljoprivrede Uprave ribarstava, vratiti u Proračun Općine Vela Luka
cjelokupni uplaćeni refundirani iznos.
U slučaju da Komunalne djelatnosti d.o.o. ne ostvare povrat
cjelokupnog očekivanog iznosa sufinanciranja od strane
FLAG-a „Južni Jadran“ za predmetni projekt (183.418,30 kuna),
tada je maksimalni iznos sufinanciranja predmetnog projekta od
strane Općine Vela Luka sveukupno 30.000,00 kuna.
Članak 5.
Projekt iz članka 1. ove Odluke predstavlja interes za opće
dobro stanovnika Općine Vela Luka.
Članak 6.
Razdoblje provedbe projekta je razdoblje od izdavanja
Odluke o dodjeli sredstava pa do podnošenja konačnog
zahtjeva za isplatu.
Članak 7.
Ovlašćuje se Načelnica da s Komunalnim djelatnostima
d.o.o. sklopi Ugovor o predfinanciranju EU projekta: FN11-0301/21 u okviru FLAG Natječaja Mjera 1.1. “Jačanje zaštite
prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog
područja (ekološke akcije)“, odnosno ,,Ekoloških akcija čišćenja
podmorja i priobalja akvatorija Vele Luke“, te izvrši plaćanja
sukladno članku 2. ove Odluke.
Članak 8.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke ugradit će se u Proračun
Općine Vela Luka za 2022. g.
KLASA: 024-02/22-03/071
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 6. 6. 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar
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Općinsko vijeće Općine Vela Luka temeljem članka 29.
Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka
br. 11/2021), na svojoj 5. sjednici, održanoj 3. 6. 2022. godine,
na prijedlog Vijeća za prevenciju kriminaliteta, prevenciju u
prometu i prevenciju narušavanja javnog reda i mira na
području Općine Vela Luka, sa sjednice od 31. 3. 2022., donosi:

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O OSNIVANJU VIJEĆA ZA PREVENCIJU
KRIMINALITETA, PREVENCIJU U PROMETU I
PREVENCIJU NARUŠAVANJA JAVNOG REDA I
MIRA NA PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA
(Službeni Glasnik Općine br. 5/14)
Članak 1.
U Odluci o osivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta,
prevenciju u prometu i prevenciju narušavanja javnog reda i
mira na području Općine Vela Luka (Službeni Glasnik Općine
br. 5/14) članak 2. mijenja se i glasi:
„Članove vijeća čine po funkciji:
1. Općinska načelnica / načelnik Općine Vela Luka,
kao predsjedavajući Vijeća
2. Načelnik IV PP Korčula
3. Zapovjednik sektora za promet IV PP korčula
4. Predsjednik Općinskog vijeća
5. Sudac prekršajnog suda Blato
6. Ravnatelj Doma zdravlja „Dr.Ante Franulović“
Vela Luka
7. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Korčula
8. Ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Vela Luka
9. Ravnateljica Osnovne škole Vela Luka
10. Ravnateljica Srednje škole Vela Luka
11. Direktor Turističkog ureda TZO Vela Luka
12. Kapetan Lučke kapetanije Dubrovnik Lučke ispostave
Vela Luka
13. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje
prostorom i komunalne djelatnosti
14. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
poljoprivredu i gospodarstvo
15. Ravnateljica GD Crvenog križa Korčula
16. Predsjednik Zajednice športskih udruga Vela Luka
17. Psihologinja Savjetovališta Odjela za mentalno
zdravlje ŽZJZ DNŽ
18. Ovlašteni predstavnik Udruženja obrtnika
Kočula Lastovo.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom Glasniku Općine.
KLASA: 024-02/22-03/070
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 6. lipnja 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

SLUŽBENI GLASNIK

STRANICA 9 - BROJ 13

OPĆINE

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta
Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 11//21),
Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na zahtjev HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o. (Elektrojug Dubrovnik), na svojoj
5. sjednici, održanoj dana 3. 6. 2022. godine, donijelo je slijedeću
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Članak 4.
Za osnovanu služnost na nekretninama iz članka 1. ove
Odluke, ovlaštenik služnosti neće plaćati novčanu naknadu
Općini Vela Luka, temeljem Zakona o uređivanju
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
građevina (NN 80/11, 144/21).

ODLUKU

Članak 5.

O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI
ZA POLAGANJE KABELSKOG VODA NA DIONICI
TS KORKYRA – TS BAD - TS BOBOVIŠĆE

Pravo služnosti se osniva za vrijeme dok traje potreba za
postojanjem iste, odnosno dok je u funkciji infrastruktura iz
članka 1. ove Odluke.

Članak 1.

Članak 6.

Općina Vela Luka, kao stvarna vlasnica poslužnih nekretnina: nerazvrstanih cesta, daje svoju suglasnost za osnivanje
prava služnosti radi izvođenja radova iskopa kabelskog rova i
polaganja elektroenergetskog kabelskog voda, te slobodnog
pristupa radi izvođenja radova održavanja elektroenergetskog
kabelskog voda KB 10(20) kV TS 10/0,4 kV Korkyra –
TS 10/0,4 kV Bad – TS 10/0,4 kV Bobovišće – investitoru i
ovlašteniku služnosti: HEP - Operatoru distribucijskog sustava
d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB:
46830600751, Elektrojug Dubrovnik i to na dijelu slijedećih
nekretnina:

Načelnica Općine Vela Luka će, sukladno ovoj Odluci,
zaključiti Ugovor o osnivanju prava služnosti kojim će se
detaljnije utvrditi prava i obveze stranaka. Upravni odjel za opće
i imovinskopravne poslove se zadužuje za pravne poslove, a
Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti
za tehničke i druge poslove, svatko u granicama svojih ovlasti.

Šifra
Segment Kat.čest. Zemljišno
nerazvrstane ceste
u K.O.
-knjižni
ceste
Vela Luka uložak br.
31765
(nastala
NC-U-56
1
7263
od dijela
31173/2)
NC-U-59
1
31177
5831
NC-U-55
3
NC-U-61
1
31706
6080
NC-U-55
4
31702
6080
NC-U-62
1
31696
6080
NC-U-55
5
31701
6080
NC-U-63
1
31694
6080
NC-U-55
6
31700
6080
NC-U-66
1
31695
6080
NC-U-55
7
31699
6080

Vlasništvo

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o
osnivanju prava služnosti za polaganje kabelskog voda na
dionici TS Korkyra – TS Bad - TS Bobovišće (Službeni glasnik
Općine Vela Luka br. 15/20).
Ova Odluka će se objaviti u “Službenom glasniku Općine
Vela Luka” i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Javno
dobro u
općoj
uporabi u
neotuđivom
vlasništvu
Općine
Vela Luka

Nerazvrstane ceste iz tablice dio su komunalne infrastrukture
Općine Vela Luka, a iste su navedene u Odluci o nerazvrstanim
cestama na području općine Vela Luka (“Službeni glasnik
Općine Vela Luka” br. 5/11, 7/15, 8/15, 2/16, 2/17, 2/18, 10/18,
14/18, 14/19, 16/20, 6/21, 6/22)
Članak 2.
Pravo služnosti se dozvoljava osnovati na dijelovima
nekretnina nabrojenih u članku 1., pri čemu je smještaj trase
služnosti na nekretninama opisan u Zahtjevu investitora
(KLASA: 310-02/20-01/006, URBROJ: 2117-21-07, od 9. 5.
2022. g.).
Članak 3.
Navedena služnost će se osnovati ugovorom o osnivanju
prava služnosti i uknjižbom u zemljišnim knjigama.

KLASA: 024-02/22-03/072
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 6. lipnja 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar
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Temeljem članka 29. Statuta Općine Vela Luka (Službeni Glasnik Općine Vela Luka br. 11/21), Općinsko vijeće Općine Vela
Luka je na svojoj 5. sjednici održanoj 3. 6. 2022. godine donosi slijedeći

ZAKLJUČAK
I.
Prima se na znanje Izvješće o radu Načelnice za period srpanj – prosinac 2021. godine.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine.
KLASA: 024-02/22-03/073
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 6. lipnja 2022. godine
Predsjednik Općinskogs vijeća
Zoran Manestar

Temeljem članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19, 144/20), te članka 41. Statuta Općine Vela Luka (SG 11/2021), podnosim

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNICE
Z A R A Z D O B L J E S R PA N J – P R O S I N A C 2021. G O D I N E

1. UVOD
U svom radu i djelovanju Načelnica je ograničena ovlastima propisanim, u prvom redu, Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, ali i čl. 41. Statuta Općine Vela Luka. Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 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, 144/20) određeno je da
neposredno izabrana načelnica predstavlja izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, zastupa jedinicu lokalne samouprave te je
stoga on potpisnik svih ugovora koje Općina zaključuje s pravnim i fizičkim osobama.
Sukladno zakonskim i statutarnim obvezama, Načelnica dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću izvješće o svom radu.
Izvješće se podnosi u uobičajenoj formi, budući da niti propisom niti određenim smjernicama nije određena forma izvješća.
U predmetnom izvještajnom razdoblju održane su tri radne sjednice Općinskog vijeća kao i zaostala svečana sjednica
Općinskog vijeća koja nije održana u ožujku. U okviru nadležnosti propisane Statutom Općine Vela Luka u ovom razdoblju
Načelnica je utvrdila sljedeće prijedloge koje je proslijedila Općinskom vijeću na raspravu i donošenje, a Općinsko vijeće ih je u
izvještajnom razdoblju donijelo u obliku kako slijedi:
1. sjednica Općinskog vijeća, 13. srpnja 2021. g.
- Odluka o prijenosu upravljanja i održavanja ulaganja u projekt „Opremanja dječjeg vrtića „Radost“ u Veloj Luci
- Odluka o sufinanciranju projekta nabave komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada
- Odluka o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju evidencije o komunalnoj infrastrukturi na području općine Vela Luka
- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vela Luka za projekt „REKONSTRUKCIJA
ZGRADE ŠPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE
- (VESLAČKI KLUB)“
- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vela Luka za projekt „REKONSTRUKCIJA
ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA RADOST U VELOJ LUCI“
- Odluka o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama otoka Korčule SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan)
2. sjednica Općinskog vijeća, 18. listopada 2021. g.
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vela Luka za 2021. godinu (opći i posebni dio) i Izvješće o provedbi
Plana razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 1. 1. 2021. godine do 30. 6. 2021. godine
- Polugodišnje izvješće o radu načelnice za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
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- Zaključak o davanju suglasnosti za izdavanje jamstva u korist Proračuna Republike Hrvatske, a radi ishođenja
Dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji odlagališta otpada „Sitnica“
- IZJAVA O JAMSTVU za izvršenje obveza komunalnog društva Komunalne djelatnosti d.o.o. propisanih člankom 36
Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim
površinama na području Općine Vela Luka
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo na području
Općine Vela Luka
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa na području Općine Vela Luka
- Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Vela Luka (Popis dokumenata s rokovima čuvanja Općine Vela Luka)
- Odluka o imenovanju zamjenskog predstavnika Općine Vela Luka u Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu (Flag „Šabakun“)
3. sjednica Općinskog vijeća, 22. prosinca 2021. g.
- Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vela Luka za 2021. g. i Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
Općine Vela Luka za razdoblje od 2021.-2023. g.
- Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2021. g.
- Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2021. g.
- Izmjene i dopune Programa uređenja i održavanja mjesnog groblja u 2021. g.
- Izmjene i dopune Programa trošenja sredstava dijela naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
u 2021. godini
- Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Vela Luka za 2021. g.
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Vela Luka u 2021. godini
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu Općine Vela Luka za 2021. godinu
- Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području Općine
Vela Luka za 2021. godinu
- Izvješće o provedbi Programa upravljanja nekretninama za 2021. godinu
- Donošenje Proračuna Općine Vela Luka za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu (Opći dio, posebni dio)
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Vela Luka za 2022. godinu
- Odluka o prihvaćanju Programa rada i javnih potreba Općine Vela Luka za 2022. godinu
- Program rada i javnih potreba Općine Vela Luka
- Odluka o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika/ce iz radnog odnosa
- Odluka o porezima Općine Vela Luka
- Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Vela Luka u 2022. godini
- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu parcelacije u Poduzetničkoj zoni Vela Luka
- Rješenje o imenovanju Ravnateljice Dječjeg vrtića „Radost“ Vela Luka (na 1/2 pola radnog vremena)
- Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za period 2022. do 2024. godine
- Odluka o usvajanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vela Luka u 2021. godini
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vela Luka za razdoblje 2021.-2025. godine
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vela Luka u 2022. godini
Također, dana 28. srpnja održana je zaostala svečana sjednica Općinskog vijeća iz ožujka na kojoj su, uz prigodan kulturnoumjetnički program, podijeljene nagrade najboljim sportašima i dobitnicima općinskih javnih priznanja. Sjednici je, uz velik broj
uzvanika, prisustvovao je i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

2. AKTIVNOSTI NAČELNICE KAO NOSITELJA JAVNE IZVRŠNE VLASTI
2.1. Akti načelnice
Statutom Općine Vela Luka (članak 39.) propisane su ovlasti načelnice. U ovom periodu donijela sam akte kako slijedi:
- Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži na području Općine Vela Luka Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite
- Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2021. g.
- 6. Izmjena Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela Općine Vela Luka Odluka o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za dodjelu stipendija Lista deficitarnih zanimanja za školsku akademsku godinu 2021./2022.
- Odluka o broju i visini stipendija za školsku akademsku godinu 2021./2022.
- Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Radost „Vela Luka“
- Odluka o imenovanju privremenog zamjenika načelnice
- Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Vela Luka
- Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora „Komunalne djelatnosti“ d.o.o. Vela Luka
- Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora „Komunalac“ d.o.o. Vela Luka
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Navedeni akti objavljeni su u Službenim glasnicima Općine Vela Luka u 2021. g., a uz donošenje istih sklopila sam niz Ugovora,
te sam zastupala Općinu u sudskim i drugim postupcima, a sve u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, odnosno općim
i pojedinačnim aktima Općine Vela Luka.

3. JAVNOST RADA NAČELNICE
3.1. Informiranje javnosti
Vodeći računa o javnosti svog rada, kontinuirano sam informirala mještane o radu i rezultatima rada putem općinske web
stranice, facebook stranice Općine Vela Luka, vlastite facebook stranice (kao načelnica), radijskih emisija te ostalih tiskanih medija,
televizijskih emisija te portala s ciljem predstavljanja rada i podizanja razine opće informiranosti mještana o radu njihove lokalne
samouprave
3.2. Protokolarne i društvene aktivnosti te događanja i kulturne manifestacije
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja redovito sam se odazivala svim značajnijim pozivima i društvenim događanjima uvijek kada
sam bila u mogućnosti, a u slučaju spriječenosti upućivala sam predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća te pročelnike
upravnih odjela Općine Vela Luka s obzirom da sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Načelnica nema
zamjenika.
Neke od protokolarnih i društvenih aktivnosti na kojima sam prisustvovala:
- Skupština NK Hajduk 1932 (3. 7.)
- Prijem sestara Jurković povodom osvajanja zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u veslanju do 23.godine u Češkoj (15. 7.)
- „Mala Vela Luka“ (15. 7.)
- Svečana skupština Foklornog društva Kumpanija i glavni godišnji nastup (15./16. 7.)
- Polaganje vijenaca na mjesnom groblju sv. Roka na godišnjicu smrti Olivera Dragojevića (29. 7.)
- Manifestacija „Trag u beskraju“ (26. 7. – 31. 7.)
- Polaganje vijenaca povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti (5. 8.)
- Prijem za zlatnog olimpijca Valentina Sinkovića (11. 8.)
- Obilježeno stradanje u Potirni (14. 8.) (pročelnik)
- Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima (23. 8.)
- Manifestacija „Vela Luka Outdoors“ (10.-12. 9.)
- Manifestacija „Stajun od lumblije“
- Obilježen blagdana Svih svetih (1. 11.)
- Obilježen Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje - 30. obljetnica (19. 11.)
- 74. godišnjica rođenja Olivera Dragojevića (7. 12.)
- Advent u Veloj Luci
3.3. Sastanci i službena putovanja
Sudjelovala sam u sastancima i događanjima koji su organizirani u organizaciji državnih tijela, županije, drugih gradova i općina
te trgovačkih društava ili na inicijativu Općine Vela Luka i to kako slijedi:
1. 7. – 2. 7. – Šibenik, “Smart city Summit”
7. 7. Predsjedništvo 13.7.Općinsko vijeće
21. 7. Dubrovnik, kolegij s Županom na temu Cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Županije, Plana razvoja
županije kao i o aktualnoj turističkoj sezoni
14. 8. Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Jelsa
31. 8. Vela Luka, sastanak s g. Ivicom Martićem, direktorom podružnice Fine Dubrovnik, a vezano za zadržavanje poslovnice
Fine u Veloj Luci.
3. 9. Vela Luka, sastanak s županom Dobroslavićem i predstavnicima Županijske lučke uprave Vela Luka na temu projekata
ŽLU u Veloj Luci. Obilazak radova na izgradnji Pomorsko-putničkog terminala.
27. 9. Zagreb, Ministarstvo kulture i medija na temu projekta Memorijalne zbirke Oliver Dragojević
27. 9. Zagreb, Sastanak s Antom Gelom na temu programa manifestacije “Trag u beskraju” za 2022.g.
28. 9. Zagreb, sastanak s predstavnicima tvrtke Proning d.h.i. na temu projekta Aglomeracije Vela Luka
29. 9. Zagreb, sastanak s g. Draženom Čovićem direktorom Fine na temu zadržavanja poslovnice Fine u Veloj Luci
29. 9. Zagreb, sastanak s predstavnicima odvjetničkog ureda Fabijanić, Mirošević & Vuković na temu potencijalne kupnje
terena za vatrogasni dom.
30. 9. – 1. 10. Opatija, Dani regionalnog razvoja i fondova EU
7. 10. /12. 10. Predsjedništvo
11. 10. Dubrovnik, osnivanje FLAG-a Južni Jadran
13. 10. Turističko vijeće
18. 10. Općinsko vijeće
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Predsjedništvo
Turističko vijeće
Općinsko vijeće
Skupština DVD-a Vela Luka
Nadzorni odbor Komunalac d.o.o./Komunalne djelatnosti d.o.o.

Istaknula bi i:
- Više sastanaka putem aplikacije ZOOM sa predstavnicima Hrvatskih voda, Dubrovačko-neretvanske županije,
Županijske lučke uprave i dr. na temu dovođenja kanalizacijskog sustava do novog Pomorsko-putničkog terminala.
- Svakodnevno primanje stranaka i rješavanje njihovih problema i zahtjeva
- Redovito sam sudjelovala u radu Odbora za komunalnu infrastrukturu, Odbora za financije i proračun, Odbora za
gospodarstvo i poljoprivredu, Socijalnog vijeća, Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu i Odbora za poljoprivredu
i gospodarstvo.

4. UPRAVNI ODJELI
4.1. Upravni odjel za opće i imovinsko-pravne poslove
U skladu s ovlastima kooordinirala sam djelokrug rada Upravnog odjela za opće i imovinsko- pravne poslove:
- Davala sam upute za postupanja punomoćnicima u sporovima ili pojedinačnim ispravnim postupcima koje vodi Općina
Vela Luka, kao tužena stranka, tužiteljica ili predlagateljica (sporovi su uglavnom za utvrđenje vlasništva nekretnina).
- Poduzimala sam aktivnosti oko rješavanja imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda u sklopu projekta Aglomeracija Vela Luka.
- Provedeni su postupci za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine, te sklopljeni i solemnizirani ugovori
(kao ovršne isprave) o zakupu s zakupnicima
- Pokrenuti su postupci i pribavljana dokumentacija za uknjižbu određenog broja nerazvrstanih cesta izgrađenih prije 2011.
godine, te temeljem Zakona o cestama poneseni zahtjevi za uknjižbu cesta kao javnog dobra u općoj uporabi kao
neotuđivo vlasništvo općine, slijedom čega su uknjižene nerazvrstane ceste.
- Koordinila sam ažuriranje popisa sporova i uknjižbe ostalih nekretnina na općinu.
- Pratila sam i usmjeravala službeničke aktivnosti u upravnom odjelu u poslovima: Ustroj i svakodnevno ažuriranje
sporova, nekretnina, ugovora u području imovinskopravnih odnosa
- Raspisan je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opće i imovinsko- pravne poslove na neodređeno vrijeme
- Ostali poslovi vezani uz rad Općine, Općinskog vijeća, radnih tijela i povjerenstava, ustanova, trgovačkih društava:
- izvršavane su obveze u provedbi zaštite od virusa
- donesen je Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. g.
- doneseni su svi godišnji akti iz područja protupožarne zaštite
- izrađen je plan klasifikacijskih oznaka Općine
- dopunjen je Plan djelovanja civilne zaštite
- vježbe planirane Planom vježbi civilne zaštite su izvršene.
- izvršene su obveze iz protupožarne zaštite u požarnoj sezoni prema Programu Vlade Republike Hrvatske
4.2. Upravni odjel za proračun i financije
U skladu s ovlastima kooordinirala sam djelokrug rada Upravnog odjela za proračun i financije.
4.2.1. Proračun
Na temelju „Uputa za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2022.-2024.”, koje Ministarstvo financija dostavlja svim jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave do 15. kolovoza tekuće godine (dobili smo ih 13.09.), a sukladno čl. 27 stavak 2.
Zakona o proračunu, Općina je sastavila “Upute za izradu proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Općine
Vela Luka za razdoblje 2022.- 2024.” i dostavila ih je 13. 10. 2021. godine svojim proračunskim korisnicima (objavljene na internet
stranici Općine Vela Luka).
Proračun Općine Vela Luka za 2022. godinu, zajedno s projekcijama za 2023. i 2024. godinu je usvojen na 3. sjednici održanoj
22. 12. 2021. godine (Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 14/21). Plan proračuna za 2022. godinu iznosi 20.643.172,00 kuna.
Uvrstio se u Proračun procijenjeni rezultat poslovanja u iznosu od 2.072.732,00 kuna (Općine 2.041.732,00 kn i proračunskih
korisnika 31.000,00 kn). Uz proračun je donesena i Odluka o izvršavanju proračuna Općine Vela Luka za 2022. godinu.
Općinsko vijeće je na istoj 3. sjednici održanoj dana 22. 12. 2021. godine, donijelo Odluku o Izmjenama i dopunama proračuna
Općine Vela Luka za 2021. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 13/21). U Proračun za 2021. godinu je uključen
ostvareni preneseni višak proračuna i proračunskih korisnika iz 2020. u iznosu od 1.707.205,00 kn (višak prihoda općinskog
proračuna 1.562.081,00 kn + višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 145.124,00 kn). Proračun za 2021. je Izmjenama i
dopunama smanjen za 3.500.380,00 kn tj. 16,32% te iznosi 17.945.754,00 kn (Izvorni plan je bio 21.446.134,00 kn).
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4.2.2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu
Upravni odjel za proračun i financije dostavio je Načelnici Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu, dana
3. 9. 2021. a Načelnica je isti dostavila Predsjedniku općinskog vijeća 3. 9. 2021. radi daljnjeg postupanja. Općinsko vijeće je na
svojoj 2. sjednici održanoj 18. 10. 2021. godine, donijelo Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu (Službeni
glasnik Općine Vela Luka broj 9/21).
Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Proračun Općine s proračunskim korisnicima)
Izvorni plan
2021.

I. Izmjene i
dopune plana

(5+6)
7

8

9.997.722,10

16.318.280,85

102,39

5.755,15

4.135,74

9.890,89

98,91

290.960,00

0,00

381.535,24

381.535,24

131,13

2.172.788,00

1.707.205,00

1.707.205,39

0,00

1.707.205,39

100,00

Ukupno prihodi i primici
+ višak

21.446.134,00

17.945.754,00

8.033.519,29

10.383.393,08

18.416.912,37

102,63

3

Rashodi poslovanja

14.242.618,00

13.322.216,00

5.224.167,10

7.510.134,27

12.734.301,37

95,59

4

Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine

5.994.900,00

3.489.326,00

1.336.617,06

1.509.611,62

2.846.228,68

81,57

5

Izdaci za financijsku
imovinu i otplate zajmova

1.208.616,00

1.134.212,00

630.903,47

569.522,90

1.200.426,37

105,84

Ukupno rashodi i izdaci

21.446.134,00

17.945.754,00

7.191.687,63

9.589.268,79

16.780.956,42

93,51

1

OPIS

(usvojen
19. 12. 2020.)

(22. 12. 2021.)

2

3

4

5

17.864.730,00

15.937.589,00

6.320.558,75

1.158.616,00

10.000,00

250.000,00

Izvršenje
1-12/21

Indeks
%
(7/4)

Razred

Izvršenje
1-6/21
(18. 10. 2021.)

6

Prihodi poslovanja

7

Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

8

Primici od financ. imovine
i zaduživanja

9

Višak prihoda iz
prethodnih godina

Izvršenje
7-12/21
6

4.2.3. Financijski izvještaji u izvještajnom razdoblju od 1. 7. - 31. 12. 2021.
U ovom izvještajnom razdoblju izrađeni su i dostavljeni slijedeći financijski izvještaji:
- Dana 9. 7. dostavljeni su Ministarstvu financija (putem FINE) sastavljeni financijski izvještaji za razdoblje od 1. 1. - 30. 6. 2021.
godine, razine 22, a koji obuhvaćaju evidentirane poslovne događaje na razini Općine, a čine ga Izvještaj o prihodima i
rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) i Izvještaj o obvezama (Obveze).
- Dana 14. 7. dostavljeni su Ministarstvu financija (putem FINE) konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od
1. 1. - 30. 6. 2021. godine, razine 23, a koji obuhvaćaju evidentirane poslovne događaje na razini Općine i na razini
proračunskih korisnika Općine Vela Luka. Sastoje se od istih financijskih izvještaja kao i razina 22, samo se izrađuju i
predaju kao objedinjeni financijski izvještaji Općine i njenih proračunskih korisnika Centra za kulturu Vela Luka,
Dječjeg vrtića “Radost” i Knjižnice „Šime Vučetić“.
- Dana 11. 10. dostavljeni su Ministarstvu financija (putem FINE) sastavljeni financijski izvještaji za razdoblje od
1. 1. - 30. 9. 2021. godine, razine 22, a koji obuhvaćaju evidentirane poslovne događaje na razini Općine, a čine ga
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) i Izvještaj o obvezama (Obveze).
4.2.4. Fiskalna odgovornost
Na temelju članka 16. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
(Narodne novine br. 95/19), Ministarstvo financija i Općina obavljaju formalnu i suštinsku kontrolu predanih im Izjava o fiskalnoj
odgovornosti za 2020. godinu.
- Ministarstvo financija je 7. 9. 2021. godine zatražilo od Općine pismene dokaze na određena pitanja iz Upitnika.
Dokazi (skenirani dokumenti) za provjeru podataka iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti su dostavljeni Ministarstvu
financija elektroničkim putem 29. 9. 2021. godine.
- Općina Vela Luka je 11. 10. 2021. pismenim putem zatražila od svojih proračunskih korisnika i trgovačkih društava iz
svoje nadležnosti dokaze za provjeru određenih pitanja iz Upitnika, koji su joj dostavljeni u roku.
4.2.5. Izvješće o zaduženju, jamstvu, suglasnosti (obrazac IZJS)
Dana 1. 7. dostavljen je Ministarstvu financija obrazac IZJS za razdoblje 4-6/21.
Dana 6. 10. dostavljen je Ministarstvu financija obrazac IZJS za razd. 7-9/21.
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4.2.6. Ostala izvješća
Dana 19. 10. izrađen je i dostavljen Državnom zavodu za statistiku Godišnji izvještaj o zaposlenima i isplaćenoj plaći za 2020.
godinu (RAD-1G).
Na zahtjev HRVATSKIH VODA dana 29. 11. je napravljeno usklađenje potraživanja s danom 31. 10. 2021. Mjesečno im se
dostavljaju Izvješća o fakturiranim, naplaćenim i doznačenim sredstvima naknade za uređenje voda za prethodni mjesec te im se
redovno uplaćuju prikupljena sredstva. Kako mi odrađujemo sve poslove evidentiranja, zaduživanja fizičkih i pravnih osoba za
NUV, naplatu (redovnu, opomene i ovrhe) za Hrvatske vode, za što nam pripada 10% iznosa naplaćenih sredstava, dužni smo ih
i izvješćivati redovno mjesečno i na njihov zahtjev po potrebi.
4.2.7. Transparentnost Proračuna
Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije uveli smo transparentnost proračuna kako bi građani na jednom mjestu imali uvid
u trošenje novaca Općine Vela Luka. Prva smo Općina koja je to napravila u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a u cijeloj Dalmaciji
se za ovu opciju odlučilo tek par gradova i općina.
Klikom na: https://transparentno.velaluka.otvorenaopcina.hr/.../sc... imate uvid u svaki plaćeni račun pravne, ali i privatne osobe
(uz ispoštovanu zaštitu osobnih podataka), datum plaćanja, broj računa, njegov opis i iznos. Time možete vidjeti koja sve tvrtka
radi s Općinom, na što sve troši novac vaša načelnica, ali i kolike su plaće u javnoj upravi. Radi se o implementaciji sustava tvrtke
Libusoft na našu web stranicu gdje svakog trenutka možete provjeriti na što se troši općinski novac.
4.3. Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti
Koordinirala sam djelokrug rada Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti:
4.3.1. Prostorno-planska i ostala dokumentacija
- Koordinirala sam aktivnosti u području prostorno-planske i druge dokumentacije:
- Konstantno prikupljanje i analiza primjedbi građana na PPUO Vela Luka, te primjedbi na radne materijale
UPU Plitvine i UPU Gradina.
- PPUOVL - Općinsko vijeće u ožujku 2021. g., donijelo je Odluku o izradi ID PPUOVL, čime je formalno započela nova
procedura izrade ID PPUOVL. Nakon toga je odrađen dio procedure izrade ID PPUOVL definirane važećim Zakonom
o prostornom uređenju, a ista je nastavljena u razdoblju na koje se odnosi ovaj izvještaj. Odrađeno je slijedeće:
od Državne geodetske uprave su zatražene i dobivene podloge za izradu ID PPUOVL, odnosno digitalni katastarski plan,
DOF (aviosnimak) i TK25 (topografska karta). Tvrtka Urbos d.o.o. je nastavila raditi na izradi Prijedloga ID PPUOVL,
a isporuka Prijedloga Plana za javnu raspravu se očekuje tijekom ljeta 2022. g.
- UPU PZVL - Za izradu ID UPU Poduzetničke zone Vela Luka UOGPKD je izradio prijedlog Odluke o izradi, te je istu
Odluku donijelo Općinsko vijeće u ožujku 2021. g. Time je formalno započeta procedura izrade ID UPU Poduzetničke
zone Vela Luka. U razdoblju na koje se odnosi ovo Izvješće ta procedura je na čekanju dok se ne donesu ID PPUOVL,
jer se neka planska ograničenja najprije moraju promijeniti u IDPPUOVL, da bi se onda isto moglo promijeniti u
UPU Poduzetničke zone Vela Luka.
4.3.2. Aktualni projekti
- Deponij Sitnica
Krajem 2020. g. trgovačko društvo Komunalne djelatnosti d.o.o. podnijeli su zahtjev za izdavanje predmetne dozvole.
Nakon prikupljene i izrađene dokumentacije, napravljen je očevid na kojem je utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti
navedeni Elaboratom gospodarenja otpadom.
Završetkom radova na sanaciji Sitnice odlagalište je postalo sanitarno, odnosno usklađeno sa svim relevantnim
propisima i standardima zaštite okoliša, te će kao takva kazeta 4 biti pogodna za korištenje do izgradnje centra za
gospodarenje otpadom Lučino Razdolje u Dubrovačkom primorju, naravno uz što kvalitetniju selekciju otpada i odlaganje
samo miješanog komunalnog otpada. Odlukama Općinskih vijeća Općina Vela Luka i Blato iz 2020.g.odlagalište deponija
Sitnica dalo se na upravljanje i korištenje društvu Komunalne djelatnosti d.o.o na rok od 5 godina od dana ishođenja
dozvole za gospodarenje otpadom, a međusobnim sporazumom definirali smo odnose između društava Komunalne
djelatnosti d.o.o. i Eko d.o.o. te Općina Vela Luka i Blato. Ova dozvola je bila neophodna za nastavak odlaganja otpada
na odlagalištu otpada Sitnica odnosno daljnjeg obavljanja djelatnosti sakupljanja i odlaganja miješanog komunalnog
otpada.
- Nabava višenamjenskog plovila
Svrha projekta nabave višenamjenskog plovila i predloženih aktivnosti je očuvanje i zaštita mora, a to uključuje morski
ekosustav i obalno područje kao nedjeljive cjeline, sprječavanja onečišćenja mora s plovila i drugih onečišćivača uslijed
pomorskog prometa uključujući i onečišćenje prouzročeno odbacivanjem s brodova kao i sprječavanje onečišćenja
uslijed velikih nesreća i uklanjanje njihovih posljedica.
Količina otpada koja se iz godine u godinu pronalazi na morskome dnu pokazuje kolika je potreba za ovakvim projektima
i kako je nužno nastaviti raditi na podizanju svijesti i edukaciji građana o važnosti zaštite mora.
Upravni odbor FLAG-a 8. veljače 2021. g. donio je odluku o odabiru projekta ,,Nabava višenamjenskog plovila za
potrebe Komunalnih djelatnosti d.o.o. Vela Luka“ za provedbu Mjere 1.1. Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta
održivog razvoja ribarstvenog područja, nositelja projekta Komunalne djelatnosti d.o.o., Vela Luka.
Ukupna vrijednost plovila prema ugovoru je 697.000,00 kn bez PDV-a. Prihvatljivi troškovi projekta financirani sredstvima
EU i nacionalnih fondova (Europska unija sudjeluje s 85%, a Republika Hrvatska s 15% uz intenzitet potpore 100%
troškova projekta) iznose 527.000,00 kn bez PDV-a.
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Razliku sredstava uvećane cijene (170.000,00 kn bez PDV-a) zbog dodataka u skladu sa potrebama naručitelja
financirati će Općina Vela Luka.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavu višenamjenskog plovila objavljen je dana 9. 9. 2021. g. u Elektroničkom
oglasniku javne nabave.
Nakon otvaranja 1 pristigle ponude dana 13. 11. 2021. g. donesena je Odluka o odabiru proizvođača kojom je kao jedini
ponuditelj odabrana tvrtka Dunkić d.o.o. iz Šibenika s kojom je potpisan ugovor o nabavi.
- „Za ljepšu našu – nismo za baciti“
U sklopu manifestacije “Trag u beskraju” održana je edukativna radionica za djecu na temu zaštite okoliša “Za ljepšu
našu: Nismo za baciti” čiji je sponzor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Radionicu je vodila udruga
“Miki Trasi”. Projekt kroz razne aktivnosti potiče selektivno razvrstavanje otpada i njegovu reciklažu kako bi se ponovno
upotrebljavalo. Članovi Udruge Miki Trasi: Mirjana, Marijela i Hana i dvadesetak Mikitrasića 29. 7. Žardinu uz glazbu igrali
su se različitih eko igara, crtali i čitali i na taj način predstavili program mještanima i turistima. Dijelili su promotivni
materijal i pozivali posjetitelje da im se pridruže. Više od dva sata druženja privuklo je veliki broj djece i tako je promocija
eko poruka uspjela.
- Komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada
Komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada isporučeno je dana 2. 7. 2021. tvrtki Komunalne djelatnosti d.o.o..
Nabava ovog komunalnog vozila sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Nabavom novog
komunalnog vozila osigurani su preduvjeti za učinkovito funkcioniranje postojeće i planirane infrastrukture za sakupljanje
odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će u budućnosti doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog
komunalnog otpada na području Općine Vela Luka kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na
odlagališta. Ukupna vrijednost projekta: 963.350,00 kn, a EU sufinanciranje projekta: 645.150,00 kn. Iako razdoblje
provedbe projekta traje od veljače 2021. do siječnja 2022. ostvareni su svi preduvjeti za raniji završetak projekta.
- Uređenje šetnica
Završena je još jedna faza uređenja šetnica u centru mjesta, od agencije Mediterano do kortela kraj ribarnice. Ukupna
vrijednost radova iznosi 659.138,81 kn. Uređenje šetnice sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU s
200.000,00 kn, a ostatak je financiran proračunskim sredstvima Općine Vela Luka.
- Luka mozaika
U sklopu uređenja šetnica nastavilo se s postavljanjem mozaika u suradnji s udrugom Likovno stvaralaštvo. Također,
Općina Vela Luka sufinancirala je projekt “Luka mozaika” u 2021. g.s 100.000,00 kn.
- Izgradnja trafostanica i elektrifikacija
Tijekom 2021. g. postavljena su nova rasvjetna tijela javne električne rasvjete u Ulici 1 u Zubaća vali i na pješačkim
vertikalama na Vrancu, na pojedinim lokacijama u Ulicama 3, 11, 18, 38, 47 te uvali Poplat a Ulica 70 na Badu je u
većem dijelu elektrificirana javnom rasvjetom. Nova tijela solarne rasvjete postavljena na Pinskom ratu, Giči i uvali
Mikulina luka. Sredstva za nabavu i postavljanje rasvjetnih tijela osigurala je Općina Vela Luka a u 2021. g. ona iznose
65.000,00 kn bez PDV-a.
Puštena je u pogon TS Guvno.
- Radovi na uređenju groblja sv. Roka
Završili su radovi na uređenju 1. faze postojećih i izgradnji novih ogradnih zidova i stubišta na mjesnom groblju u Veloj Luci.
Izvođač ovih radova je tvrtka Konstruktor- Hotina d.o.o. Ukupna vrijednost radova 1. i 2. faze iznosi 352.337,50 kn s
PDV-om a sredstva su osigurana iz proračuna Općine Vela Luka.
- Uređenje nerazvrstanih cesta i probijanje poljskih puteva
Tijekom srpnja završeni su radovi na asfaltiranju dijelova cesta u predjelima Gradina – Stračinčica, Tankaraca, Mikulina luka,
Maslinova.
Odrađena je jednostavna nabava za širenje puta u zapadnom dijelu uvale Stračinčica, na k.č.z. 31628 k.o. Vela Luka.
Konstantno se radilo na izradi novih prijedloga probijanja poljskih odnosno protupožarnih putova na teritoriju Općine
Vela Luka.
- Opremljena teretana u sportskoj dvorani na Močnom lazu
Općina Vela Luka u partnerstvu sa Zajednicom športskih udruga Vela Luka je na Natječaj prijavila projekt pod nazivom
„Opremanje teretane u športskoj dvorani „Vela Luka“ na Močnom lazu“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 172.296,80 kn
(s PDV- om), a cijela priprema projekta odvijala se u suradnji sa Srednjom školom Vela Luka. Odlukom Ministarstva
turizma i sporta Općini Vela Luka odobreno je 54.898,56 kn za opremanje teretane dok preostali dio sufinanciraju
Općina Vela Luka i Zajednica športskih udruga Vela Luka.
Na području Vele Luke ima velik broj aktivnih sportaša koji postižu pohvalne rezultate. Cilj opremanja teretane je
omogućiti im kvalitetniju fizičku pripremu, ali i daljnje poticanje sve većeg broja stanovnika Vele Luke koji se odlučuju na
aktivni način života i bavljenje sportom. Opremanje teretane će omogućiti i sportskim udrugama da uključe svoje i
članove u različite vrste treninga. U 2022. g. započelo se s ugradnjom tehničke barijere za prolaz i implementaciju
programske podrške koja omogućuje precizan uvid i upravljanje sa prolazima u prostor teretane i dvorene na katu.
Navedene radove dodatno financira Općina Vela Luka u iznosu 67.068,34 kn, a Srednja škola Vela Luka financira
dodatne radove potrebne za rad same teretane.
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- Memorijalna zbirka “Oliver Dragojević”
Putem javnog poziva Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske prošle godine odobrilo nam je 700 tisuća kuna za
nastavak, tj. II fazu uređenja. Navedeni radovi uključivali su nabavu i ugradnju podizne platforme (lift) te građevinskoobrtničke radove adaptacije sanitarnog bloka. Pri Ministarstvu kulture i medija, Upravi za arhive, knjižnice i muzeje,
Sektoru za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Službi za muzejsku djelatnost, je osnovano radno tijelo koje čine
predstavnici Ministarstva, stručnjaci za muzejsku djelatnost, obitelj Dragojević, Ante Gelo, načelnica Katarina Gugić,
Marko Padovan i Dinko Radić. To tijelo sastaje prema dogovoru među ostalim, sugerira naredne aktivnosti, odobrava
svaki korak koji slijedi (što u konačnici rezultira i financiranjem projekta od strane Ministarstva).
- Injektiranje palmi
Nastavljeni su radovi na tretiranju palmi u cilju suzbijanja nametnika crvene palmine pipe (Rhynchophorus ferrugineus) i
palminog drvotoča (Paysandisia archon).
Planiranim radovima tretiranja obuhvaćeno je cca. 111 palminih stabala na užem i širem području Općine Vela Luka.
Izvršitelj ovih radova je specijalizirana tvrtka ID 90 d.o.o. iz Zagreba koju su angažirale Komunalne djelatnosti d.o.o.
4.3.3. Projektna i ostala dokumentacija
- “Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba u Veloj Luci, otok Korčula” odnosno izrada studijske, projektne i natječajne
dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda u aglomeraciji Vela Luka
U razdoblju na koje se odnosi ovo Izvješće radilo se na imovinsko-pravnim odnosima i pripremim radnjama za javnu
nabavu produžetka sustava odvodnje otpadnih voda do novog trajektnog pristaništa, projekt „Kanalizacijski sustav
Vela Luka, kanalizacijski kolektor i tlačni cjevovod, crpna stanica CS 1.
- Izrada prometnog elaborata za postojeća parkirališta u Veloj Luci
Završene su ugovorene usluge tijekom prosinca 2021. g., a početkom 2022. g. naručena je dopuna elaborata sa još
jednim parkiralištem i to onom na starom trajektnom pristaništu.
- Idejni projekt rekonstrukcije zgrade Zadružnog doma
Nakon provedenog javnog savjetovanja idejni projekt predstavljen je u Centru za kulturu. Nakon rasprave donijeli su se
zaključci na temelju kojih se definirao konačan prijedlog.
- I tebe se pita
Od 2021. g. ove godine, Općina Vela Luka je po prvi put uključila svoje stanovnike u planiranje proračuna. Željeli smo
omogućiti Lučanima da sugeriraju koji bi komunalni projekti bili prioritet i u što treba ulagati novac stoga je ideja bila da
građani predlažu manje komunalne akcije za koje žele da se realiziraju u Veloj Luci.
Svoje prijedloge u sklopu akcije “I tebe se pita” predale su 34 osobe te ukupno predložili 50 prijedloga. Veliki odaziv nas
izuzetno veseli i vjerujemo da će sljedeće godine interes biti još i veći jer bez uključivanja građana ovaj projekt nema
smisla i sam projekt je prilika da Luške i Lučani izravno utječu na politiku Općine i u periodu između izbora.
Prijedlozi u sklopu projekta “I tebe se pita” koji su uvršteni u Proračun Općine Vela Luka za 2022. g.su sljedeći:
- Asfaltiranje makadamske ceste Bradat - Vrh Mikulina luke
- Organiziranje odvoza otpada u uvali Prihonja
- Postavljanje javne rasvjete i uređenje dijela nerazvrstane ceste od predjela Zli stup do Prihonje
- Solarna javna rasvjeta u uvali Gradina na mostu i glavici sv. Ivana
- Popravak oštećenog dijela ceste Humić - Pupanj i uklanjanje otpada na lokaciji Humić - Pupanj
- Produljenje asfalta u Zubaća vali
- Uklanjanje odlagališta smeća na lokacijama ulica 1, Kupalište - Plitvine
- Sanacija ceste u ulici 1
- Postavljanje prometnog ogledala u ulici 41
- Postavljanje vanjske rasvjete u ulici 73
- Tamponiranje makadamskog dijela ceste u predjelu Humić, Pupanj
- Postavljanje rasvjetnog tijela u odvojku ulice 41.
4.3.4. Ostalo
- Konstantna izrada novih prijedloga probijanja poljskih odnosno protupožarnih putova na teritoriju Općine Vela Luka
- Izrada raznih rješenja (komunalni doprinos, naknada za legalizaciju, itd.) i naplata po njima
- Izrada raznih ugovora i odobrenja iz djelokruga odjela (najam javne površine i ostalo)
- Izdavanje posebnih uvjeta gradnje i raznih potvrda (potvrde glavnih projekata, posebni propisi, itd.)
- Komunalni redar je vršio tekuće poslove vezane za komunalni red
- Nadzor korištenja javnih površina
- Nadziranje prometa u mirovanju i regulacija prometa
- Konstantno dopunjavanje baze podataka o kućama na teritoriju Općine Vela Luka
(uvale i poljoprivredno zemljište, te jednim manjim dijelom u Veloj Luci)
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4. 4. Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo
Koordinirala sam djelokrug rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo
4.4.1. Socijalna skrb i zdravstvena zaštita
- provedba Socijalnog programa Općine za 2021. godinu
- suradnja sa CZSS Korčula na planu rješavanje tekuće problematike
- suradnja sa GD CK Korčula (lokalne humanitarne aktivnosti, akcije ddk)
- upućivanje zahtjeva DNŽ za pomoć za ogrijev za korisnike ZMN i realizacije mjere
- na kraju izvještajnog razdoblja (12/2021) ukupno 2 samca - korisnici prava na dodatak na ZMN
- u 2021. izdano 38* rješenja za novorođenu djecu (1 odbijenica)
prvo dijete

drugo dijete

treće dijete

četvrto dijete

ukupno

16

16

5

1

38

- revizija rješenja/prava na stalnu naknadu za novorođeno dijete (na rok od 5 godina) temeljem Pravilnika o kriterijima,
uvjetima i načinu ostvarivanja prava na potporu za novorođeno dijete i stalnu novčanu pomoć prema Socijalnom
programu Općine Vela Luka (Sl. Glasnik Općine Vela Luka br. 5/11)
razdoblje

broj korisnika

iznos

1/2021

22

15.500,00 kn

2/2021

24

15.000,00 kn

3/2021

24

15.500,00 kn

4/2021

24

15.000,00 kn

5/2021

24

14.500,00 kn

6/2021

24

15.000,00 kn

7/2021

24

15.000,00 kn

8/2021

25

16.000,00 kn

9/2021

25

16.000,00 kn

10/2021

26

17.000,00 kn

11/2021

26

16.500,00 kn

12/2021

27

17.000,00 kn

- utvrđeno pravo na 12 jednokratnih novčanih naknada (ukupno izdano 21 rješenje u 2021.)
- priprema Izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2021. u svezi sa rebalansom Proračuna Općine za 2021.
- Utvrđivanje korisnika povlaštene cijene vode
- Utvrđivanje prava na subvencioniranu cijenu vrtićkih programa temeljem zahtjeva (donijeto 13 rješenja)
- Priprema Socijalnog programa Općine za 2022. godinu
4.4.2. Odgoj i obrazovanje
- suradnja sa DV Radost, Osnovnom školom Vela Luka, OGŠ Vela Luka i Srednjom školom Vela Luka
- Realizacija svih mjera iz programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2021.
- Osnovnoškolsko obrazovanje: sufinanciranje pomoćnika u nastavi, nabavka športske opreme, program podizanja
kvalitete nastave (poklon bon za sve učenike od 150,00 kn) i projekta OŠ – Čitanjem do zvijezda
- Srednjoškolsko obrazovanje: vježbenička tvrtka, program pripreme za državnu maturu, praktikum kuharstva,
slatki festival, program podizanja kvalitete nastave i mat. položaja učenika (poklon bon za učenike prvih razreda u
iznosu od 1.000,00 kn)
- priprema izmjena i dopuna programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju u svezi sa rebalansom Proračuna Općine za 2021.
- priprema Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2022.
- donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za stipendije (za novo mandatno razdoblje)
- utvrđivanje nastavnog prava na općinsku stipendiju za šk./akademsku godinu 2021/2022. za postojeće stipendiste
- Utvrđivanje Liste deficitarnih zanimanja (zvanja) za školsku/akademsku godinu 2021/2022.
- Donošenje Odluke o broju i visini stipendija za školsku akademsku 2021/2022.
- Raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021/2022.
- Natječaj za dodjelu stipendija Općine Vela Luka temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja (Službeni Glasnik Općine br. 10/2010) bio je raspisan 29. listopada 2021.
- Nastavno pravo na općinsku stipendiju je ostvario 21 dosadašnji stipendist, a novi ugovori o stipendiranju su zaključeni
sa 9 stipendista. (trenutno se iz općinskog proračuna dodjeljuje 30 stipendija)
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4.4.3. Kultura, tehnička kultura, sport
- priprema obrazaca i dokumentacije, javna objava, te provedba slijedećih natječaja prema Godišnjem planu raspisivanja
natječaja za financiranje programa ili projekata udruga Općine Vela Luka u 2021. godini
- Javni natječaj za financiranje manifestacija i projekata udruga iz područja kulture KLASA: 400-08/21-01/007, URBROJ:
2138/05–01-21-01 od 25. 6. 2021. g. Sredstva su dodijeljena udrugama kako slijedi:
Udruga Naši trudi „Veloluški kreativci“.................................................................................................. 2.000,00 kn
Narodna glazba Vela Luka „Nastup na Folklornoj večeri K.U. „Ivo Lozica“ Lumbarda......................... 1.500,00 kn
Narodna glazba Vela Luka „Božićno-novogodišnji koncert 2021“......................................................... 6.000,00 kn
Likovno stvaralaštvo Vela Luka „Luka mozaika-radionica izrade mozaika“.......................................... 9.000,00 kn
Trtajun Udruga za očuvanje i promicanje pokladnih običaja – „Žive jaslice u Veloj spili“ .................... 4.000,00 kn
Udruga Miki Trasi „Festival dječjeg stvaralaštva Mala Vela Luka“........................................................ 7.000,00 kn
Folklorno društvo „Kumpanija“ Vela Luka „Klape u Centar“.................................................................. 4.000,00 kn
Folklorno društvo „Kumpanija“ Vela Luka „Večer veloluškog folklora“.................................................. 6.000,00 kn
Udruga Lanterna „Barčoti – 450 godina prvog spomena“..................................................................... 5.000,00 kn
GEU Gardelin „Snimanje himne i promidžbenog spota udruge Gardelin“............................................ 1.500,00 kn
Luško lito „Ragata sv. Ivana“............................................................................................................... 18.000,00 kn
- Javni natječaj za financiranje športskih manifestacija KLASA: 400-08/21-01/008, URBROJ: 2138/05–01-21-01
od 25. 6. 2021. g. Sredstva su dodijeljena kako slijedi:
Zajednica sportskih udruga Vela Luka „Luška strka Pozdrav ljetu 2021“ ............................................ 9.000,00 kn
Vaterpolo klub Vela Luka „Turnir u vaterpolu 2021“.............................................................................. 5.000,00 kn
- Javni natječaj za financiranje projekata u poljoprivredi KLASA: 400-08/21-01/009, URBROJ: 2138/05–01-21-01
od 12. 7. 2021. g. Sredstva su dodijeljena kako slijedi:
Udruga maslinara „Promocija zaštićene oznake izvornosti – Korčulansko maslinovo ulje“............... 14.000,00 kn
Udruga maslinara „Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla“........................................................... 10.000,00 kn
- Javni natječaj za financiranje projekata zaštite okoliša KLASA: 400-08/21-01/010, URBROJ: 2138/05–01-21-01
od 13. 7. 2021. g.
Nije bilo kandidiranih projekata.
- Javni natječaj za financiranje projekata energetske učinkovitosti KLASA: 400-08/21-01/011, URBROJ: 2138/05–01-21-011
od 14. 7. 2021. g.
Nije bilo kandidiranih projekata
- Javni natječaj za financiranje projekata u izdavaštvu KLASA: 400-08/21-01/012, URBROJ: 2138/05–01-21-01
od 15. 7. 2021. g. Sredstva su dodijeljena kako slijedi:
NK Hajduk 1932 „Monografija NK Hajduk Vela Luka“......................................................................... 15.000,00 kn
Udruga Lanterna „Priprema i publiciranje časopisa Lanterna br. 5“................................................... 10.000,00 kn
4.4.4. Prijave na javne pozive i natječaje/projekti
- Joint SECAP (Zajednička strategija za prilagodbu klimatskim promjenama u obalnim područjima) / financiran iz
Programa Interreg Italija - Hrvatska / vrijeme trajanja projekta od 1. 1. 2019. do 30. 6. 2021. / ukupna vrijednost projekta
2.094.857,50 €
- priprema materijala za objavu informacija o završetku projekta,
- rad sa vanjskim ekspertima na pripremi izvještaja o realizaciji projekta i dostavi dopune dokumenata u okviru
realizacije zadnje faze projekta,
- sudjelovanje u izradi završnog izvještaja projekta i isplate prihvaćenih troškova.
- Završetak pripreme dokumentacije i prijava projekta „Rekonstrukcija zgrade športsko-rekreacijske namjene
(veslački klub)“ na natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba
tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ - prijava je pravovremeno podnesena i
prošla je formalnu provjeru prijave no sredstva za provedbu projekta nisu dodijeljena.
- Priprema dokumentacije i prijava projekta „Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića Radost“ na Natječaj za tip operacije 7.4.1.
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - prijava je pravovremeno podnesena i prošla je formalnu provjeru
prijave no sredstva za provedbu projekta nisu dodijeljena.
- Priprema dokumentacije i prijava projekta „Sjećanje na Olivera Dragojevića - Trag u beskraju“ u ime Centra za kulturu
Vela Luka na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2022. godini (Ministarstvo
kulture i medija). Projekt odobren u 2022. g.
- Priprema dokumentacije i prijava projekta „Nabava informatičke opreme za potrebe prezentiranja sadržaja u Veloj spili“
u ime Centra za kulturu Vela Luka na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2022.
godini (Ministarstvo kulture i medija). Projekt nije odobren.
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- Priprema dokumentacije i prijava projekta „III. faza adaptacije zgrade CZK za potrebe Zavičajnog muzeja s muzejskom
zbirkom „Oliver Dragojević“ u ime Centra za kulturu Vela Luka na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Republike Hrvatske u 2022. godini (Ministarstvo kulture i medija). Projekt odobren.
- Priprema dokumentacije i prijava projekta „Nastavak uređivanja dijela zapuštenog sustava tematskih pješačko/poučno/
rekreativnih staza (kao dijela budućeg Arheološkog parka Vela spila)“ na Javne radove. Projekt odobren.
- Priprema dokumentacije i prijava projekta „Sustav električnih javnih bicikala na području Općine Vela Luka“ na
Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost).
Projekt odobren.
- Priprema dokumentacije i prijava projekta „Uvođenje digitalizacije sustava u Općini Vela Luka“ na Javni poziv za poticanje
razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost). Projekt odobren.
- Mjesečno izvještavanje Ministarstva i sporta o tijeku provedbe projekta „Opremanje teretane u SD “Vela Luka”
na Močnom lazu“
- Pisanje izvještaja o provedenim projektima za Dubrovačko-neretvansku županiju čije financiranje je odobreno
(projekti Trag u beskraju i Stajun od lumblije).
- redovno informiranje o otvorenim natječajima za moguće financiranje projekata od interesa za Općinu Vela Luka te
vođenje evidencije o istima
- obavještavanje udruga s područja Općine Vela Luka radi natječaja u tijeku (institucionalne potpore i potpore za prijavu
projekata i programa) i komunikacija s istima vezano za izvještavanje o radu
- komunikacija s DUNEA-om tijekom realizacije projekata
- sudjelovanje na radionici LAG-5 i predstavljanje Projekta Udruge Novi otok („Uči dalje!“): Financiranje iz EU fondova
- sastanak na temu Operativnog plana razvoj cikloturizma Dubrovačko-neretvanske županije
4.4.5. Arhiv i informiranje
- Rad s korisnicima:
- rješavanje zahtjeva za pristup arhivskom gradivu,
- rješavanje zahtjeva za pravo na pristup informacijama,
- Obavljanje poslova pismohrane,
- Redovno slanje službenih dokumenata Općine Vela Luka Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva,
- Uređivanje službene web stranice Općine Vela Luka, redovno ažuriranje stranice (praćenje novosti, obavijesti, natječaja,
informacija civilne zaštite itd.),
- Provedba postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Vela Luka za 2022. godinu, Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području
Općine Vela Luka u 2022. godini i Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području
Općine Vela Luka.
4.4.6. Poljoprivreda i šumarstvo
- Realizacija Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području općine Vela Luka za razdoblje 2021.-2026.
godine (priprema, objava i provedba Javnih poziva te obrada pristiglih zahtjeva i dodjela potpora). Objavljeno je pet
Javnih poziva u okviru ovog Programa:
1. Javni poziv za sufinanciranje nabave sadnog materijala,
2. Javni poziv za sufinanciranje stručnog osposobljavanja za rad na poljoprivrednom gospodarstvu,
3. Javni poziv za sufinanciranje ulaganja u obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina,
4. Javni poziv za sufinanciranje ulaganja u ekološku proizvodnju i
5. Javni poziv za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje - dodijeljeno je
ukupno devet potpora,
- Suradnja sa Savjetodavnom službom za objava obavijesti i novosti,
- Suradnja sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i pružanje informacija iz područja
poljoprivrede.
4.4.7. Gospodarstvo i turizam
- Članstvo u udruzi LAG 5 i FLAG Južni Jadran
- Praćenje aktualnosti i redovno informiranje poduzetnika i obrtnika o raspoloživim edukacijama i mogućnostima
financiranja projekata putem službene web stranice i oglasnih ploča,
- Realizacija Programa poticanja razvoja malog gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području općine Vela Luka
za 2021. godinu. Objavljena su dva Javna poziva u okviru ovog Programa:
1. Javni poziv za subvencioniranje sudjelovanja na specijaliziranim sajmovima i
2. Javni poziv za dodjelu potpora za mjere poticanja zapošljavanja. Ukupno je obrađeno osam pristiglih zahtjeva i
dodijeljene su potpore,
- Mjesečni unosu podataka o dodjeljenim potporama u Registar državnih potpora i potpora male vrijednost koje vodi
Ministarstvo financija,
- Izrada Izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području općine
Vela Luka za 2021. godinu,
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- Izrada Programa poticanja razvoja malog gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području općine Vela Luka za
2022. godinu,
- Dostava podataka i sudjelovanje u izradi Poslovnog plana Poduzetničkog inkubatora Vela Luka. Temeljem točke 2.4.
Poduzetnički inkubator Programa poticanja razvoja malog gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području općine
Vela Luka za 2021. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka 19/20) Općina Vela Luka izradila je Poslovni plan
Poduzetničkog inkubatora Vela Luka. Cilj ovog projekta poticanje je temeljnih poduzetničkih aktivnosti javno dostupnim
sredstvima (prostor, znanje, iskustvo, umrežavanje i dr.). Izradom Poslovnog plana definirani su način i koraci ka
ostvarenju zadanih ciljeva projekta Poduzetnički inkubator Vela Luka. Za realizaciju ove mjere u Proračunu Općine
Vela Luka za 2021. godinu bilo je predviđeno 20.000,00 kn kuna a Poslovni plan Poduzetničkog inkubatora Vela Luka
izradila je tvrtka TERABOT d.o.o. iz Dubrovnika.
KLASA: 023-05/21-01/010
URBROJ: 2117-21-03
Vela Luka, 28. ožujka 2022. godine
Načelnica
Katarina Gugić, bacc.oec.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Vela Luka (Sl. Glasnik
Općine Vela Luka br. 11/21), Općinsko vijeće Općine Vela Luka
je na svojoj 5. sjednici održanoj 3. 6. 2022. godine slijedeći

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Prima se na znanje Izvješće o naplati komunalne naknade i
komunalnog doprinosa za 2021. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Općine
Vela Luka“.
KLASA: 024-02/22-03/075
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 6. lipnja 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

Temeljem članka 29. Statuta Općine Vela Luka (Sl. Glasnik
Općine Vela Luka br. 11/21), Općinsko vijeće Općine Vela Luka
je na svojoj 5. sjednici održanoj 03.06. 2022. godine donosi
slijedeći

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Prima se na znanje Izvješće o naplati općinskih poreza za
2021. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Općine
Vela Luka“.
KLASA: 024-02/22-03/074
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 6. lipnja 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar
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Temeljem članka 29. Statuta Općine Vela Luka (Sl. Glasnik
Općine Vela Luka br. 11/21), Općinsko vijeće Općine Vela Luka
je na svojoj 5. sjednici održanoj 3. 6. 2022. godine donosi
slijedeći

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Prima se na znanje Izvješće o realizaciji Programa potpora
poljoprivredi na području Općine Vela Luka za 2021. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Općine
Vela Luka“.
KLASA: 024-02/22-03/084
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 6. lipnja 2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Manestar

Temeljem članka 29. Statuta Općine Vela Luka (Sl. Glasnik
Općine Vela Luka br. 11/21), Općinsko vijeće Općine Vela Luka
je na svojoj 5. sjednici održanoj 3. 6. 2022. godine donosi
slijedeći

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Prima se na znanje Izvješće o izvršenju Programa poticanja
malog gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na području
Općine Vela Luka za 2021. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Općine
Vela Luka“.
KLASA: 024-02/22-03/084
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 6. lipnja 2022. 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.

7. srpnja 2022.

