ZAPISNIK 76. sjednice Poglavarstva Općine Vela Luka
Sjednica je održana 27.06.2008. godine u kancelariji Načelnika u Općini s početkom u 15,30
sati.
Prisutni: Zdravko Žuvela, Ivo Žuvela, Željka Gugić, Dinko Prižmić kao članovi, Boris
Andreis – pročelnik JUO, Tonko Gugić – načelnik, Vanjo Žuvela – službenik JUO. Odsutan
je Nikola Oreb, predsjednik Općinskog vijeća.

Dnevni red:
1. Rasprava po Izvješću o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine
Vela Luka za 2007. godinu
2. Donošenje prijedloga Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
organiziranja i naplate parkiranja te premještanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno
parkiranih i napuštenih, tehnički neispravnih i neregistriranih vozila i vozila bez
registarskih tablica na području Općine Vela Luka
3. Donošenje Odluke o radnom vremenu upravnih tijela Općine sa stanovništvom
4. Donošenje Odluke o održavanju kuće „Here“
5. Donošenje Odluke o provoñenju postupka javne nabave za izgradnju nerazvrstanih cesta
– poljskih putova prema Programu rada Poglavarstva za 2008. godinu
6. Davanje Suglasnosti Privrednoj banci Zagreb za korištenje dva parkirna mjesta za potrebe
Poslovnice Vela Luka na javnom parkiralištu
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju novčane potpore za izgradnju Crkve
sv. Mihovila u Dobrovu

1. točka (revizija)
Na temelju odredaba članaka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji (NN, br. 49/03-pročišćeni
tekst i 177/04) obavljena je u vremenu od 21.04. do 02.06.2008. godine revizija financijskih
izvještaja i poslovanja Općine Vela Luka za 2007. godinu. Poglavarstvo se upoznava s
nalazom, te se nalaz, zajedno s očitovanjem Općine o razlozima zbog kojih su nepravilnosti
učinjene, prosljeñuje Općinskom vijeću na upoznavanje.

2. točka (koncesija parkiranje)
Nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
organiziranja i naplate parkiranja, u Općinu je pristigla jedna ponuda (Parkcom d.o.o.
Zagreb).
Donosi se Odluka: Predložit će se Općinskom vijeću da koncesiju „za obavljanje komunalne
djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja te premještanja, blokiranja i deblokiranja
nepropisno parkiranih i napuštenih, tehnički neispravnih i neregistriranih vozila i vozila bez
registarskih tablica na području Općine Vela Luka“ dodijeli tvrtki „PARCOM“ d.o.o.,
Medvedgradska 47, Zagreb, MB 2085135, na odreñeno vrijeme od 10 godina, uz početnu
mjesečnu naknadu za koncesiju od 10.917,00 kuna.

3. točka (radno vrijeme službi)
Za potrebe izvršavanja ostalih poslova službi u Općini, Poglavarstvo će odrediti dane i
vrijeme kada će službe biti na raspolaganju grañanima (kao strankama).

Donosi se Odluka:
„Odreñuje se raspored rada općinskih službi s stanovništvom (uredovni dani) kako slijedi:
1. Blagajna i služba protokola rade od 07-15 sati svaki dan, bez prekida za dnevni
odmor.
2. Kao uredovni dani ostalih službi odreñuju se ponedjeljak, srijeda i petak, od 08-12
sati.
Ova Odluka stupa na snagu odmah.“

Pročelnik JUO uredit će vrijeme korištenja dnevnog odmora službenika u skladu s gornjom
Odlukom, a voditelj računovodstva organizirat će zamjenu osobe zadužene za blagajnu u
vrijeme dnevnog odmora.

4. točka (kuća „Here“)
Odobrava se čišćenje stojne kuće u vlasništvu Općine Vela Luka, poznate kao „kuća Here“ u
blizini Doma DVD-a Vela Luka, radi njene zapuštenosti, te će se otvori kuće zatvoriti na
prikladan način.

5. točka (izgradnja putova)
Planom rada Poglavarstva za 2008. godinu (Program projektiranja, trasiranja i sanacija
nerazvrstanih cesta, ulica i poljskih putova), u točki C. poljski putovi, planirana je izgradnja
ili proširenje konkretnih trasa poljskih putova, ako se za njih osiguraju suglasnosti stranaka
na trasama, odnosno izgradit će se drugi ako se za njih osiguraju suglasnosti stranaka. U
materijalima za današnju sjednicu Poglavarstvu su priloženi zahtjevi grañana koji su osigurali
ove suglasnosti te se donosi Odluka:
Općina Vela Luka provest će postupak javne nabave za izgradnju nerazvrstanih cesta –
poljskih putova, nakon što se steknu sljedeći uvjeti:
1. u predjelu Njivica, iz podneska grañana zaprimljenog 31.05.2007. godine, suglasnosti
postoje. Resorni član Poglavarstva će u kontaktu s Ivanom Žuvela, osobom za
kontakt, upoznati trasu, radi izrade troškovnika.
2. u predjelu uvala Maslinova-uvala Česvinova, iz podneska grañana zaprimljenog
14.02.2007. godine. Suglasnosti stranaka su osigurane, ali je put u tom predjelu već
probijen (u organizaciji samih stranaka), te se upućuje resorni član Poglavarstva
utvrditi u kojemu je obimu trasu eventualno potrebno širiti ili nastaviti njezinu
izgradnju, radi izrade troškovnika.
3. u predjelu Prihonja – Kovnici, iz podneska grañana zaprimljenog 20.07.2007. godine,
osoba za kontakt, Saša Golić izjavljuje da su „svi vlasnici zainteresirani“, ali o tome
ne prilaže dokaz, te se upućuje resorni član Poglavarstva da utvrdi na terenu trasu
puta, potom će službe utvrditi posjednike na trasi puta i zatražiti od predstavnika
(Saša Golić) da suglasnosti osigura.
4. u predjelu Pinski rat, iz podneska grañana zaprimljenog 18.06.2007. godine. Iz
podneska se zaključuje kako se radi o cesti unutar granica naselja, te će službe utvrditi
da li se ova cesta uklapa u prostorne planove Općine. U tome će slučaju službe
utvrditi sve posjednike na trasi ceste i zatražiti od predstavnika da osiguraju
suglasnosti svih stranaka.

5. u predjelu Stračinčica, iz podneska grañana zaprimljenog 07.11.2007. godine. Osoba
za kontakt, Marica Stipković, izjavljuje da zamolbu podnosi za 15 zainteresiranih
stranaka, ali o tome ne prilaže dokaz. Radi se o proširenju postojećeg puta, a resorni
član Poglavarstva upoznat će se s potrebnim radovima, radi izrade troškovnika.
Službe će utvrditi posjednike na trasi proširenja, te zatražiti od predstavnika da
osigura suglasnosti stranaka.
6. u predjelu Vranine, iz podneska grañana zaprimljenog 04.04.2008. godine.
Podneskom se traži probijanje puta za samo jednu stranku, koja je voljna sufinancirati
ove radove. Izjavljuje da je njegov roñak posjednik na trasi puta i ne protivi se, pa
Poglavarstvo smatra kako je time osigurana suglasnost. Upućuje se resorni član
Poglavarstva da utvrdi na terenu trasu i interes Općine za izgradnjom ovog puta, te u
skladu s time osigura podatak o iznosu kojim bi stranka sufinancirala radove.
7. u predjelu Bliznača, iz podneska grañana zaprimljenog 19.05.2008. godine. Radi se o
proširenju puta, suglasnosti su osigurane. Upućuje se resorni član Poglavarstva da
terenu upozna trasu, radi izrade troškovnika.

U materijalima za ovu sjednicu je i podnesak Maje Tičinović iz Vele Luke. Donosi se
zaključak:
Upućuje se službenica Vojmira Barčot da na terenu utvrdi činjenice prema podnesku Maje
Tičinović od 15.01.2007.godine (put u uvali Mikulina luka), te predloži Poglavarstvu na koji
je način najbolje urediti prilaz moru u toj uvali.
Osim pobrojanih putova koji će se izgrañivati prema podnescima stranaka, Općina će iz
svojega Programa za 2008. godinu u istom postupku javne nabave probiti i urediti put
Zmalošćica-Rasohatica (oznaka C.1. Programa), a takoñer će resorni član Poglavarstva
organizirati pripremne radnje za probijanje i ureñenje putova „Privor od Prapatne“ (osoba za
kontakt Salve Šeparović) i „Vrh od Prihonje“ (osoba za kontakt Livio Tabain), odnosno za
iste osigurati podatke potrebne za izradu troškovnika.
Prilikom objavljivanja natječaja za izvoñenje radova Općina će, kao naručitelj radova, tražiti
izjavu ponuditelja da se je na terenu upoznao s posebnostima trase za koju daje ponudu, kao
obvezan prilog ponudi. Natječaj će se objaviti „po segmentima“.

6. točka (PBZ parking)
Podneskom od 05.06.2008. godine Privredna banka Zagreb traži suglasnost za korištenje 2
parking mjesta na javnom parkiralištu u blizini poslovnice Vela Luka. Banka namjerava
rekonstrukciju poslovnice i za dobijanje rješenja o uvjetima grañenja poslovnog prostora
potrebno je osigurati 2 parkirna mjesta. Donosi se Suglasnost:
„Daje se suglasnost investitoru rekonstrukcije poslovnice 222 u Veloj Luci, Privrednoj banka
Zagreb d.d., Podružnica Opuzen, za korištenje 2 parkirališna mjesta na javnoj povšini –
parkiralištu uz sjevernu stranu mjesnog parka, 50 metara od poslovne zgrade (čest.zgr. 245 i
244 K.O.Vela Luka).“, uz obrazloženje:
„Podneskom od 05.06.2008.godine Privredna banka Zagreb d.d., Podružnica Opuzen, traži
suglasnost Općine Vela Luka za korištenje parkirališta na javnoj površini. Iz dostavljene
dokumentacije je razvidno da je Privredna banka Zagreb d.d. investitor rekonstrukcije
poslovne zgrade. Rješenjem o uvjetima grañenja traži se da takav objekt mora osigurati 2
parkirališna mjesta, a u skladu s člankom 125. stavak 2. Zakona o prostornom ureñenju i
gradnji (Narodne novine 76/07).“

7. točka (Crkva sv.Mihovila)
Poglavarstvo je u raspravi po podnesku Odbora za izgradnju Crkve sv.Mihovila u Dobrovu
od 04.04.2008. godine na svojoj 70. sjednici održanoj 05.05.2008. godine donijelo Odluku
kojom se odobrava novčana potpora za izgradnju ove crkve. Na današnjoj sjednici se donosi
sljedeća Odluka:
„Odobrava se novčana potpora od 30.000,00 kuna za izgradnju Crkve sv.Mihovila u
Dobrovu. Sredstva će se doznačiti u račun Biskupije Dubrovačke – Odbora za izgradnju.“

Završeno u 17,00 sati.

Zapisničar
Boris Andreis

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić - Bakan

