ZAPISNIK
82. sjednice Poglavarstva Općine Vela Luka održane 10.11.2008. godine u kancelariji
Načelnika u Općini.
Prisutni: Zdravko Žuvela, Ivo Žuvela, predsjedateljica Željka Gugić, Dinko Prižmić kao
članovi, Boris Andreis – pročelnik JUO. Odsutni su Tonko Gugić – Načelnik i Nikola Oreb predsjednik Općinskog vijeća. Sjednica je započela u 15,15 sati.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Rasprava po nacrtu dokumenta Program ukupnog razvoja općine Vela Luka
Rasprava po nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Vela Luka
Rasprava po nacrtu Urbanističkog plana ureñenja (UPU) Industrijske zone 1 i 2
Donošenje Odluke o sufinanciranju knjige Franka Stipkovića „Pod krvavin suncun
veslan“
5. Donošenje Odluke o isplati naknade za uništene poljoprivredne kulture Marici Vlašić na
trasi kanalizacije u Prapatni
6. Žalba iz domene Socijalnog programa
7. Podnesak iz domene Socijalnog programa
8. Podnesak iz domene Socijalnog programa
9. Podnesak iz domene Socijalnog programa
10. Podnesak iz domene Socijalnog programa
11. Donošenje Odluke o početku postupka nabave sadnica poljoprivrenih kultura
12. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Vela Luka
13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za posao kompletnog nadzora na
ureñenju kopnenog dijela Rive na Badu
14. Obavijest službenice Barbare Mirošević o početku korištenja rodiljnog dopusta.

1. točka (PUR)
Općina je u suradnji s regionalnom razvojnom agencijom Dubrovačko-neretvanske županije
(Dunea d.o.o.) izradila nacrt dokumenta Program ukupnog razvoja Općine Vela Luka (PUR).
PUR je strateški razvojni dokument na lokalnoj razini te predstavlja strategiju ukupnog
razvoja Općine Vela Luka temeljenu na načelima održivog razvoja. Metodologija izrade
projekta usklañena je s naputcima Ministarstva mora, izrañenima prema smjernicama
Svjetske banke iz 2005. godine. Projekt je započet početkom 2007. godine. Nacrt PUR-a je
predstavila Ane Sindik, direktorica regionalne razvojne agencije Dunea d.o.o. iz Dubrovnika.
Nakon rasprave Poglavarstvo usvaja predočeni nacrt, te Program prosljeñuje Općinkom
vijeću na donošenje.

2. točka (PPUO)
U materijalima za ovu sjednicu je takoñer nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja
Općine Vela Luka, izrañen (izrañivač: URBING d.o.o. Zagreb) slijedom Odluke Općinskog
vijeća od 05.06.2008. godine (Službeni glasnik Općine Vela Luka 3/08). Nakon rasprave
Poglavarstvo odgaña usvajanje nacrta do sljedeće svoje sjednice.

3. točka (UPU Zona 1 i 2)
U materijalima je i nacrt Urbanističkog plana ureñenja (UPU) „Industrijske zone 1“ i
Industrijske zone 2“, koje je izradio URBING d.o.o., slijedom iste Odluke Općinskog vijeća

(od 05.06.2008.godine). Nakon rasprave Poglavarstvo odgaña usvajanje nacrta do svoje
sljedeće sjednice.

4. točka (knjiga Franka Stipkovića)
Podneskom zaprimljenim 28.10.2008. godine Franko Stipković iz Zagreba obavještava
Poglavarstvo da namjerava u suradnji s Velolučkim ogrankom Matice hrvatske izdati zbirku
pjesama pod naslovom „Pod krvavin suncun veslan“, te traži novčanu potporu od Općine.
Donosi se Odluka: Općina Vela Luka sufinancirati će izdavanje zbirke pjesama „Pod krvavin
suncun veslan“ autora Franka Stipkovića iz Zagreba s 3.000,00 kuna. Sredstva će se doznačiti
autoru.

5. točka (odšteta Marica Vlašić)
Nakon uvida u Zapisnik s očevida u uvali Prapatna od 21.02.2008.godine, Poglavarstvo
donosi sljedeću Odluku:
1. Općina Vela Luka će, uz suglasnost oštećenog o visini naknade, na ime naknade štete
za uništene kulture i to 8 stabala maslina na čest. zemlje 2477/300 K.O.Vela Luka, a
radi radova na trasi mjesne kanalizacije od sjevernog portala hidrotehničkog tunela do
početka podvodnog ispusta u uvali Prapatna, isplatiti obitelji posjednika (Marinku i/ili
Marici Vlašić iz Vele Luke) iznos od 11.200,00 kuna. Visina štete je odreñena
procjenom starosti uništenih stabala (imajući u vidu Odluku Poglavarstva KLASA:
361-01/02-01/008 URBROJ: 2138/05-03-08-96 od 11.02.2008.godine) i Zapisnikom
o očevidu od 21.02.2008.godine.
2. Dio oduzete nekretnine zbog označenih radova će se naknadno isplatiti.
3. Nalaže se stručnim službama da izvrše isplatu oštećenom.
4. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

11. točka (sadnice)
Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi Poglavarstvo donosi
ODLUKU
o početku postupka javne nabave
Članak 1.
Općina Vela Luka, Obala 3 broj 19, Vela Luka, MB 00479756 , kao javni naručitelj,
donosi pisanu odluku o početku postupka javne nabave ev. Br. …/08 .
Članak 2.
Predmet nabave je
- NABAVA SADNICA MASLINA, VINOVE LOZE I VOĆAKA.
CPV oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabave je CPV …..
Nabava će se provesti u postupku ograničenog prikupljanja ponuda, u skladu s odredbama
Zakona o javnoj nabavi. U prilogu Odluke nalazi se dokumentacija za nadmetanje, koja je
sastavni dio ove Odluke. Dokumentacija za nadmetanje je podloga za pripremu ponuda.
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 120.000,00 kuna, a sredstva su osigurana
Planom proračuna Općine Vela Luka za 2008. godinu na poziciji 74.
Mjesto isporuke je rasadnik isporučitelja.

Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Tonko Gugić Bakan, a ovlašteni predstavnici
javnog naručitelja u postupku javne nabave (Povjerenstvo za javnu nabavu) su:
1. Željka Gugić
2. Zdravko Žuvela
3. Dinko Prižmić
Članak 5.
Rok provedbe postupka nabave je … dana.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

12. točka (poslovni prostor)
Na Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vela Luka (KLASA: 372-03/08-02/005,
URBROJ: 2138/05-03-08-01) objavljenom u “Dubrovačkom vjesniku” dana 25.10.2008. godine u
predviñenom roku pristigla je jedna ponuda i to:
- OBRT ZA TRGOVINU NA MALO “IVONA” – Vela Luka (MB 90689810), vlasnice
Željke Surjan iz Vele Luke, Ulica 63 broj 26.
Nakon provedenog postupka otvaranja Ponuda utvrñeno je da:
- Ponuda sadrži svu potrebnu dokumentaciju u skladu s uvjetima Natječaja,
- da je ponuñeni iznos mjesečne zakupnine 1.900,00 kuna.

Donosi se Odluka: Prihvaća se Ponuda Obrta za trgovinu na malo “IVONA” – Vela Luka (MB
90689810), vlasnice Željke Surjan iz Vele Luke, Ulica 63 broj 26, za zakup poslovnog prostora u
prizemlju zgrade u Ulici 41, broj 11, označene kao čest. Zgrade 237, ukupne površine 32 m2. Sa
vlasnicom obrta Načelnik općine sklopiti će Ugovor o zakupu poslovnog prostora sukladno uvjetima
iz Natječaja i Zakona.

13. točka (nadzor riva na Badu)
Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi Poglavarstvo donosi
ODLUKU
o početku postupka javne nabave
Članak 1.
Općina Vela Luka, Obala 3 broj 19, Vela Luka, MB 00479756 , kao javni naručitelj,
donosi pisanu odluku o početku postupka javne nabave ev. Br. 03/08 .
Članak 2.
Predmet nabave je
- NADZOR NAD RADOVIMA NA UREðENJU RIVE NA BADU.
CPV oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabave je CPV 74262000
Nabava će se provesti u otvorenom postupku javne nabave, u skladu s odredbama Zakona o
javnoj nabavi. U prilogu Odluke nalazi se dokumentacija za nadmetanje, koja je sastavni dio
ove Odluke. Dokumentacija za nadmetanje je podloga za pripremu ponuda.
Članak 3.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 70.000,00 kn, a sredstva su osigurana Planom
proračuna Općine Vela Luka za 2008. godinu na poziciji 116.
Mjesto obavljanja radova je Vela Luka.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Tonko Gugić Bakan, a ovlašteni predstavnici
javnog naručitelja u postupku javne nabave (Povjerenstvo za javnu nabavu) su:
1. Željka Gugić
2. Zdravko Žuvela
3. Dinko Prižmić
Članak 5.
Rok provedbe postupka nabave je 60 dana.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

14. točka (Barbara Mirošević)
U obavijesti od 10.11.2008. godine službenica JUO Barbara Mirošević obavještava
Poglavarstvo da od 13.10.2008.godine započinje njezin obvezni rodiljni dopust, te stoga više
ne može biti član povjerenstava kojih je bila. Informaciju Poglavarstvo prima na znanje.

Završeno u 18,00 sati.
Zapisničar
Boris Andreis

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić - Bakan

