ZAPISNIK
85. sjednice Poglavarstva Općine Vela Luka održane 18.12.2008. godine u kancelariji
Načelnika u Općini. Prisutni: Ivo Žuvela, Željka Gugić, Dinko Prižmić kao članovi, Boris
Andreis – pročelnik JUO, Tonko Gugić – Načelnik i Nikola Oreb - predsjednik Općinskog
vijeća, Vanjo Žuvela – službenik JUO. Otsutan je Zdravko Žuvela, član. Sjednica je
započela u 15,00 sati.

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 82. sjednice Poglavarstva
2. Rasprava o idejnom rješenju vodoopskrbnog sustava Vela Luka
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije za
navodnjavanje polja Vrbovica i Kruševo
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za izradu programa idejnog arhitektonskog
rješenja nogometnog i atletskog borilišta Vela Luka
5. Donošenje Odluke o ucrtavanju postojećih putova u katastarske podloge
6. Razmatranje sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS stanice Orebić na
području Općine Vela Luka
7. Razmatranje prijedloga sporazuma sa gosp. Antunom Gavranić pok. Ivana iz Blata
8. Donošenje Odluke o prijenosu naplaćene vodne naknade „Komunalcu“ d.o.o. za
izgradnju kanalizacije
9. Donošenje Odluke o otpisu zastarjelih potraživanja
10. Donošenje prijedloga Odluke o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za
Općinu Vela Luka
11. Donošenje Pravilnika o isplati subvencija za zapošljavanje radnika
12. Donošenje Odluke o davanju podrške osnivanju srednje umjetničke škole na području
otoka Korčula
13. Donošenje Zaključka o formiranju Povjerenstva za nabavku sadnica
14. Donošenje odluke o sklapanju ugovora o partnerskom odnosu sa HT – Hrvatskim
telekomunikacijama d.d. Zagreb
15. Donošenje Odluke o isplati Božićnice grañanima starije dobi
16. Donošenje Odluke o prijenosu sredstava radio postaji
17. Donošenje Odluke o objavi natječaja za izradu projektne dokumentacije za gradnju
zgrade ex Sokolana
18. Donošenje Odluke o objavi natječaja za izradu idejnog rješenja ureñenja rive od
Osnovne škole do hotela Posejdon
19. Odreñivanje lokacije za privremeno odlaganje grañevinskog otpada
20. Formiranje Odbora za obilježavaje stote godišnjice roñenja Šime Vučetića
21. Donošenje prijedloga Odluke da se 2009. godina proglasi Godinom Šime Vučetića
22. Donošenje Odluke o kupnji čestice zemlje 8941 u Poduzetničkoj zoni.
23. Donošenje Odluke o dodjeli novčane potpore Srednjoj školi Vela Luka.
24. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge kompletnog nadzora na
ureñenju Rive na Badu.

7. točka (otkup terena u Zoni)
Na temelju ovlaštenja koje mu je dalo Poglavarstvo na svojoj 70. sjednici, odvjetnik Nikola
Prižmić je poduzimao daljnje radnje na kupnji čestica zemlje 8932/3 i 8932/4, kojih je
suvlasnik (2/11) Gavranić Antun Cuco pok. Ivana iz Blata, koji je nasljednik pok. oca
Gavranić Jakas Ivana pok.Antuna (O.245/88), a ovaj pok. majke Gavranić Cuco Kate
ž.Antuna (O.51/71). Općina ima interes upisati ove čestice u cjelosti u svoje vlasništvo u
svrhu izgradnje Poduzetničke zone. U materijalima je prijedlog Sporazuma izmeñu

prodavatelja i Općine, kojim se prodavatelj odriče u vlasništvo i posjed Općine Vela Luka
svoj suvlasnički dio, u zamjenu 1m za 1m za istovrsne nekretnine po položaju i vrijednosti,
znači unutar Poduzetničke zone kada se parcelacija u Zoni bude izvršila.
Poglavarstvo nakon rasprave daje ovlaštenje Načelniku da može potpisati ovaj Sporazum, a
o koliko se točno metara kvadratnih radi utvrñivat će se neposrednim mjerenjem na terenu, s
tim da Nikola Prižmić potvrñuje da će, budući se radi o zamjeni, sve administrativne
troškove ovog prometa snositi svaka strana po jednu polovinu.

2. točka (vodoopskrbni sustav)
Poduzeće „Hidroing“ d.o.o. iz Splita izradilo je u rujnu 2008. godine dokument
„Vodoopskrbni sustav Općine Vela Luka“ – idejno rješenje. Prema narudžbi investitora,
„Vodovod“ d.o.o. Blato, zadatak idejnog rješenja je odrediti dugoročnu koncepciju
vodoopskrbe cjelokupnog područja Općine Vela Luka. Nakon diskusije daju se sljedeće
primjedbe na rješenje, odnosno donosi se Zaključak:
„Predložit će se „Vodovodu“ d.o.o. Blato, investitoru izrade Idejnog rješenja
Vodoopskrbnog sustava Općine Vela Luka (izrañivača „Hidroing“ d.o.o. Split, rujan 2008.)
da u Rješenje uvrsti sljedeće:
- na sjevernoj strani Općine produžiti mrežu od uvale Stiniva do uvale Sprtiška
- planirati cjevovod cestom Vela Luka – Potirna kao koridorom, do Kozjače
- trasa cjevovoda od uvale Tudorovica se treba nastaviti prema uvali Bok od Gradine do
Dobrin dolca
- cjevovod ne treba ići do uvale Tvrda, nego do uvale Garma, odakle se predlaže spoj na
Kalinu – Triporte – Široka – Slatina
- predlaže se polaganje cjevovoda od uvale Poplat do Donje Potirne i odatle spajanje na
trasu vodovoda susjedne općine
- predvidjeti izgradnju još jedne vodospreme.
Ovaj Zaključak će se dostaviti investitoru, uz obvezu Načelnika da sazove sastanak
HIDROING-a, VODOVOD-a Blato i Općine Vela Luka u svrhu ažuriranja Idejnog rješenja
sustava.“

3. točka (navodnjavanje)
U materijalima za ovu točku je prijedlog Ugovora o sufinanciranju izrade idejnog projekta
navodnjavanja polja Vrbovica i Kruševo, koji bi se trebao sklopiti izmeñu Općine i
Dubrovačko-neretvanske županije. Razvidno je da će idejni projekt koštati 199.470 kuna s
uključenim PDV, a iznos kojim će Općina sudjelovati je 40.000 kuna. S obzirom da je
Općina Vela Luka zainteresirana za navodnjavanje ovih polja, donosi se Odluka:
Općina Vela Luka će kao zainteresirana strana sudjelovati u izgradnji sistema
navodnjavanja poljoprivrednih površina na svom području i u tom poslu surañivati s
Hrvatskim vodama i Dubrovačko-neretvanskom županijom. Slijedom toga se prihvaća
sufinanciranje izrade Idejnog projekta navodnjavanja polja Vrbovica i Kruševo, te se
ovlašćuje Načelnik da može potpisati ugovor o sufinanciranju s Dubrovačko-neretvanskom
županijom kojim će se Općina Vela Luka obvezati sufinancirati izradu ovog Idejnog
projekta s 40.000,00 kuna iz svog proračuna.

4. točka (nogometno i atletsko borilište)

Temeljem ranijih usmenih kontakata, Zavod za arhitekturu je dostavio ponudu za izradu
programa i idejnog arhitektonskog rješenja nogometnog i atletskog borilišta Vela Luka.
Donosi se Odluka: Općina Vela Luka će izraditi program i idejno arhitektonsko rješenje
nogometnog i atletskog borilišta u Veloj Luci.
Prihvaća se ponuda broj 1281/08-15/IK/TV Zavoda za arhitekturu iz Zagreba od
03.12.2008. godine vrijednosti 40.000,00 kuna za izradu navedene dokumentacije.

5. točka (ucrtavanje postojećih putova)
Jedan od osnovnih uvjeta za mogućnost izdavanja akata za grañenje je povezanost grañevne
čestice s prometnom površinom. Nadležno upravno tijelo može izdati akt ako je uz zahtjev
priložen izvod iz katastarskog plana na kojemu je prometna površina ucrtana ili je priložena
posebna geodetska podloga u kojoj je ucrtana prometna površina koji postoji u naravi, ako
ta površina nije evidentirana u katastru. Prema važećim zakonima ovaj razlog nemogućnosti
izdavanja akata za grañenje na svom području može otkloniti samo jedinica lokalne
samouprave. Stoga Poglavarstvo donosi sljedeću Odluku:
1. Općina Vela Luka započet će postupak ucrtavanja postojećih putova na svom
području u katastarske planove.
2. Zadužuje se Vojmira Barčot da na tržištu ispita okvirnu cijenu ovog posla po
kilometru i pribavi ponude.
3. Odluka o kojim će se redoslijedom ucrtavati putovi i kojom dužinom donijeti će se
naknadno.

6. točka (HGSS)
Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja odreñen je ustroj, djelatnost i financiranje
Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS). HGSS Stanica Orebić osnovana je u ožujku
2008. godine, s područjem djelovanja i na otoku Korčula. Člankom 25. Zakona odreñeno je
da služba i jedinica lokalne samouprave utvrñuju zajednički interes za djelovanje stanice te
odreñuju način i uvjete za njezino financiranje. Stanica Orebić je pismom od 05.11.2008.
godine dostavila svoj Program aktivnosti za 2009. godinu, kao i prijedlog sporazuma kojim
se utvrñuje zajednički interes za djelovanje stanice na području Općine Vela Luka. Donosi
se Odluka:
1. Odobrava se sklapanje Sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice
Orebić na prostoru Općine Vela Luka, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naselja
i javnih prometnica.
2. Predložit će se Općinskom vijeću da u proračunu Općine Vela Luka za 2009. godinu
odobri financiranje djelovanja HGSS Stanice Orebić s godišnjim iznosom do 5.000,00 kuna.

8. točka (vodna naknada)
Donosi se Odluka o namjenskoj upotrebi vodne naknade:
Na temelju članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za izgradnju i
održavanje kanalizacijskog sustava Vela Luka («Službeni glasnik Općine Vela Luka» broj
1/06), doznačuje se iz Proračuna Općine s današnjim danom u svrhu otplate kredita HBORa broj KO-11/04 od 03.11.2004.godine, iznos od 114.415,05 kuna.
«Komunalac» d.o.o. će temeljem ove odluke za iznos od 114.415,05 kuna u svojim
poslovnim knjigama umanjiti obvezu na odgovarajućim analitičkim kontima grupe konta

228 – obveze za sredstva za financiranje komunalne infrastrukture prema Općini Vela Luka
po osnovu ubrane vodne naknade, te za isti iznos odobriti odgovarajuće konto odgoñenih
prihoda, sve sukladno naputku Ministarstva financija KLASA:410-19/00-01/92 URBROJ:
513-07/00-2 od 19.06.2000.godine

9. točka (otpisi potraživanja)
Računovodstvo Općine predložilo je otpis zastarjelih potraživanja za koje je utvrñeno da su
nastali greškama u evidenciji ili ih nije bilo moguće naplatiti, i to:
-

za potraživanja komunalne naknade za domaćinstva
za potraživanja poreza na reklamu
za potraživanja poreza na tvrtku

Nakon diskusije donosi se Odluka:
Općina Vela Luka će otpisati potraživanja
- za komunalnu naknadu za domaćinstva u vrijednosti od 170.425,57 kuna
- za porez na reklamu u vrijednosti od 5.808,00 kuna
- za porez na tvrtku u vrijednosti od 83.798,71 kuna,
sve prema prijedlozima i specifikacijama službe računovodstva koji su prilog i sastavni dio
ove Odluke. Otpis će se izvršiti s datumom donošenja ove Odluke.
Služba računovodstva će svaka 3 mjeseca izvještavati Načelnika o stanju dospjelih
potraživanja, u pisanoj formi, s stanjem na dan završetka kvartala.

10. točka (popis trgovačkih društava)
Dana 17.05.2008. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, od tada se, u smislu tog propisa,
osim načelnika dužnosnicima smatraju njegov zamjenik kao i članovi poglavarstava.
Člankom 11. stavkom 7. odreñeno je da dužnosnici mogu biti članovi nadzornih odbora u
društvima koja su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave ili jedinica u njima imaju udjele,
a od posebnog su interesa za jedinicu, ali bez prava na naknadu, osim prava na naknadu
putnih i drugih troškova. Istim je stavkom utvrñeno je da „Predstavničko tijelo jedinice
lokalne ... samouprave utvrñuje popis trgovačkih društava od posebnog interesa za tu
jedinicu na prijedlog Poglavarstva“.
Donosi se prijedlog Odluke:
Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih
dužnosti (NN 163/03, 94/04, 48/05, 141/06 i 60/08) i članka 27. Statuta Općine Vela Luka
(Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 5/01 i 1/06) Općinsko vijeće je na svojoj ... sjednici
održanoj ... 2008.godine donijelo
ODLUKU
o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Vela Luka
Članak 1.
Utvrñuje se popis trgovačkih društava koja su u vlasništvu Općine Vela Luka ili u njima ima
udjele, a od posebnog su interesa za Općinu Vela Luka, kako slijedi:
Red.br.
Naziv trgovačkog društva
Vlasništvo/udjel
--------------------------------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.

„Komunalac“ d.o.o. Vela Luka
„Vodovod“ d.o.o. Blato
„Neretvansko-Pelješko- Korčulansko-Lastovsko-Mljetski vodovod“ d.o.o.

100%
30%
12%

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Vela Luka“.

11. točka (Pravilnik subvencije zapošljavanja)
Donosi se Pravilnik o isplati subvencija za zapošljavanje radnika. Pravilnikom se utvrñuju
postupovne radnje i potanje odreñuju preduvjeti za isplatu ovih subvencija. Pravilnik će se
objaviti u Službenom glasniku.

12. točka (srednja muzička škola)
U Brni je 20.11.2008. godine održan sastanak čelnika jedinica lokalne samouprave otoka
Korčula, ravnatelja osnovnih škola i voditelja osnovnih glazbenih škola, na kojemu se
raspravila mogućnost osnivanja samostalne glazbene škole na otoku Korčula. Organizator
sastanka je Dubrovačko-neretvanska županija, skupom je predsjedao Miše Galjuf, zamjenik
Županice. Jedan od zaključaka je bio da poglavarstva jedinica lokalne samouprave dostave
Županiji pisanu suglasnost, odnosno izraze podršku osnivanju ovakve škole. Donosi se
Zaključak:
Poglavarstvo Općine Vela Luka podržava zaključke s sastanka predstavnika jedinica lokalne
samouprave i ravnatelja/voditelja odjela osnovnih glazbenih škola koje djeluju na području
otoka Korčula, održanog u Brni 20.studenog 2008. godine. Osnivanje srednje muzičke škole
(muzičkih, ali i drugih umjetničkih izričaja) ocjenjuje se potrebom otoka. Općinsko
poglavarstvo će u suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave otoka Korčule i
Dubrovačko-neretvanskom županijom pružiti svoj doprinos organiziranju i profiliranju ove
škole.

13. točka (sadnice)
Donosi se Zaključak:
U svrhu obavljanja kontrole namjenskog trošnja sredstava, kvalitete i kvantitete izvršenih
radova u tijeku provedbe Programa nabave sadnog materijala u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji za 2008. godinu, formira se Povjerenstvo za provedbu Programa u sastavu:
-

Boris Andreis, predsjednik Povjerenstva, predstavnik Općine
Antun Kotlar, član, predstavnik HZPSS
Goran Borovina, član, predstavnik krajnjih korisnika

Ovo će Povjerenstvo biti i komisija za zaprimanje sadnica (ustanoviti jesu li isporučene u
skladu s člankom 3. Pravilnika o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednog sadnog
materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala
(NN 56/99 i 2/95).

14. točka (ugovor s HT)

HT kao operator koji pruža najveći broj komunikacijskih usluga na području općine Vela
Luka, te kao posjednik i vlasnik DTK na području općine Vela Luka, koji ima zakonsko
pravo i obvezu štititi DTK, obratio se Općini Vela Luka, kao vlasniku javne površine u
kojoj je izgrañena elektronička komunikacijska infrastruktura, za sklapanje dva ugovora i to:
1. Ugovora o partnerskom odnosu u štićenju distributivne telekomunikacijske
kanalizacije (DTK) i pravu korištenja javnih površina, kojim će urediti svoje
meñusobne odnose i
2. Ugovora o osnivanju prava služnosti javnih površina
kojim Općina Vela Luka kao vlasnik javnih površina daje, a HT koji u istima ima izgrañenu
DTK preuzima pravo služnosti na neodreñeno vrijeme tj. dok traje HT-ova potreba
korištenja javnih površina, u ukupnoj površini od 25.699,00 m2, za što će HT plaćati Općini
Vela Luka godišnju naknadu u iznosu od 71.008,25 kuna (jedinična cijena iznosi 3,50 kn/
m2 za Zonu I -naselja Vela Luka, uvala Poplat, Uvala Tri luke, Privala, Uvala Meje,
odnosno 1,75 kn/ m2 za Zonu II -ostala područja).
Takoñer se HT obvezuje isplatiti Općini Vela Luka jednokratni iznos u visini 284.033,00 kn
za naknadu za služnost u protekle tri godine, sve u roku od 15 dana od potpisivanja
Ugovora.
Poglavarstvo daje odobrenje Načelniku da ugovore može potpisati, nakon što u suradnji HT
intervenira u tekst ugovora kako slijedi:
-

-

u ugovoru o osnivanju prava služnosti, u članku 4, dodati stavak 3.: „Prilog Ugovora
iz predhodnog stava sa pregledom zemljišnih čestica javnih površina kojima prelaze
trase DTK u ukupnoj dužini 25.699,00 m (20.954,00 DTK i 4.750,00 m PM) će o
svom trošku izraditi HT u suradni s Općinom u primjerenom roku.“
u ugovoru o partnerskom odnosu ..., u članku 2. dodati točku 8.:“HT se obvezuje u
primjerenom roku TK kabele u zračnoj vezi položiti u zemljište u vlasništvu
Općine“.

15. točka (božićnica)
Donosi se Odluka:
„Aktivisti Matice umirovljenika angažirat će se na raspodjeli prigodnog dara za predstojeće
blagdane – novčanog iznosa od 200,00 kuna, grañanima starije dobi (preko 65 godina) koji
primaju mirovinu do 1.000,00 kuna (zajedno s zaštitnim dodatkom), osobama preko 65
godina koje nemaju mirovinu ni drugih prihoda, te nezaposlenim dobrovoljnim davateljima
krvi.
U ovu se svrhu odobrava izdvajanje 27.000,00 kuna iz Proračuna Općine za 2008. godinu.
Uz obrazloženje:
Socijalnim programom za 2008. godinu (točka III.7., „Službeni glasnik Općine Vela Luka“
broj 7/07) predviñena je isplata dara od 200,00 kuna grañanima koji pripadaju gore
nabrojenim kategorijama.“

16. točka (Val radio)

Temeljem Sporazuma s “Val-Media” d.o.o. od 11.06.2003.godine i Dodatka Sporazumu o
poslovnoj suradnji od 20.07.2004. godine, Poglavarstvo donosi Odluku o prijenosu
financijskih sredstava radio postaji “Val”
I
Trgovačkom društvu “VAL MEDIA” d.o.o. koje obavlja radijsku djelatnost lokalnog radio
programa, odobrava se prijenos financijskih sredstava u iznosu od 39.000,00 kuna na teret
pozicije 44. Proračuna Općine Vela Luka za 2008. godinu.
II
Temeljem ove Odluke odobrena sredstva će se doznačiti trgovačkom društvu “VAL
MEDIA” d.o.o. uplatom na žiro račun broj 2330003-1100051720.
III
Navedena sredstva se prenose trgovačkom društvu “VAL MEDIA” d.o.o. isključivo za
djelatnost radija, te posebno za unapreñenje informativnog programa radija u funkciji
pravovremenog i objektivnog informiranja stanovništva Vele Luke, prema sporazumu o
poslovnoj suradnji.

17. točka (projekt Sokolane)
Nakon diskusije Poglavarstvo zaključuje da očekivana vrijednost izrade projektne
dokumentacije (to jest idejnog projekta za ishoñenje lokacijske dozvole) za gradnju zgrade
„Sokolana“ ne zahtijeva provoñenje natječaja, pa se donosi Odluka:
„Općina Vela Luka će izraditi idejni projekt za ishoñenje lokacijske dozvole za gradnju
zgrade ex „Sokolana“. Zatražiti će se ponuda cijene izrade ovog projekta od firme „Studio
Rubing“ iz Zagreba.“

18. točka (riva Škola-Posejdon)
Predložit će se Općinskom vijeću da kod usvajanja Programa gradnje objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka za 2009. godinu predvidi sredstva
za izradu projektne dokumentacije ureñenja rive i prostora do prvog reda zgrada od
Osnovne škole do hotela Posejdon, s obzirom da je u suhozidu i neizglednim drvenim
pontonima a obuhvaća više od ½ ukupne dužine obale u naselju te ju je stoga potrebno
urediti. U tu je svrhu najprije potrebno izraditi idejni projekt, to jest potrebno je objaviti
natječaj koji bi rezultirao idejom o budućem izgledu ovog dijela naselja. Donosi se Odluka:
„Općina Vela Luka će izraditi idejni projekt ureñenja rive i prostora do prvog reda zgrada
od Osnovne škole do hotela Posejdon. Zadužuje se resorni član Poglavarstva, Dinko
Prižmić, da definira projektni zadatak. Nakon uvida u sadržaj projektnog zadatka,
Poglavarstvo će odrediti visinu nagrade za tri ideje o budućem izgledu ovog dijela naselja,
nakon čega će se s tim podacima objaviti natječaj.“

19. točka (odlaganje grañevinskog otpada)
Podneskom 1043/2008 od 11.12.2008. godine Komunalac d.o.o. obavještava kako je pred
problemom zbrinjavanja grañevinskog otpada od rekonstrukcije krova Doma zdravlja i od
rušenja Tvornice limene ambalaže, s obzirom da se radi o značajnim količinama (preko 300
tura kamionom). Traže od Poglavarstva da odredi mjesto odlaganja. Nakon diskusije
Poglavarstvo ocjenjuje kako je u trenutku kada reciklažno dvorište za grañevinski otpad nije
još odreñeno ovaj otpad jedino moguće deponirati na području Sitnice, te će se predložiti

„Komunalcu“ d.o.o. da ga privremeno odlaže na samom zapadnom početku deponija za
komunalni otpad.

20. točka (odbor Šime Vučetić)
U materijalima za ovu sjednicu je Program obilježavanja 100-te godišnjice roñenja
književnika Šime Vučetića (100 godina protiče u 2009. godini). Programom je predviñeno
formiranje Odbora za obilježavanje ove godišnjice. Poglavarstvo odgaña formiranje Odbora.

21. točka
Poglavarstvo odobrava prijedlog (iz Programa obilježavanja) da se 2009. godina proglasi
godinom Šime Vučetića, te će se takva odluka predložiti Općinskom vijeću na donošenje.

22. točka (kupnja zemlje u Zoni)
Radi nastavka izgradnje Poduzetničke zone, donosi se slijedeća Odluka:
„U svrhu izgradnje Poduzetničke zone u Veloj Luci Općina Vela Luka kupit će česticu
zemlje 8941 K.O.Vela Luka u cjelosti.“

23. točka
Programom poticanja razvoja malog gospodarstva... (Službeni glasnik Općine Vela Luka
7/07) u točki 1.f. predviñeno je davanje potpora učenicima za obrtnička zanimanja. U
proračunu je za ovaj poticaj predviñena na poziciji 72. isplata 20.000,00 kuna, te se donosi
Odluka:
„Na temelju Programa poticanja malog gospodarstva, poduzetništva i obrtništva i
poljoprivrede i zaštite okoliša na području Općine Vela Luka za 2008. godinu (Službeni
glasnik općine Vela Luka broj 7/07) doznačiti će se Srednjoj školi Vela Luka 20.000,00
kuna na teret pozicije 72. Proračuna Općine za 2008. godinu.“

24. točka (nadzor Riva na Badu)
Na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi Poglavarstvo Općine Vela Luka kao
Naručitelj, nakon dostavljanog Zapisnika o otvaranju i pregledu ponuda kojeg je sačinilo
Povjerenstvo za javnu nabavu KLASA: 970-01/08-01/005, URBROJ: 2138/05-01-08-16, od
03.11. 2008. godine, donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje
usluge Kompletan nadzor nad obavljanjem radova na Ureñenju rive na Badu:
1. U otvorenom postupku javne nabave broj 03/08, objavljenom u Elektroničkom oglasniku
javne nabave Narodnih novina dana 18.10.2008. godine po oznakom N-16-M-138955141008, a koja se odnosi na KOMPLETAN NADZOR NAD OBAVLJANJEM
RADOVA NA UREðENJE RIVE NA BADU, pristigle je jedna (1) ponude i to:
1. DENMAR d.o.o. Zadar, Ljudevita Posavskog.
2. Ponuñeni iznos vrijednosti radova je 65.750,00 kn bez PDV-a, odnosno 80.215,00 s
PDV-om..
3. Povjerenstvo za javnu nabavu sukladno javnom nadmetanju iz točke 1. ove odluke
odabire

DENMAR d.o.o. Zadar, Ljudevita Posavskog,
iz razloga što ista ima najnižu cijenu i ispunjava sve ostale uvjete iz nadmetanja.
4. Protiv ove odluke nezadovoljna stranka ima pravo u roku od 8 dana od primitka ove
odluke uložiti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u zagrebu, a
predaje se u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom Općini Vela
Luka. Žalitelj je dužan jedan primjerak žalbe na isti način dostaviti Državnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave u Zagrebu.
5. Nakon isteka roka mirovanja od 12 dana, ovlašćuje se načelnik Općine Vela Luka da s
najpovoljnijim ponuditeljem iz točke 3. ove Odluke sklopi Ugovor o izvoñenju radova s
preciznijim utvrñenjima.
6. Zadužuje se jedinstveni upravni odjel da obavijesti učesnike nadmetanja o izboru
ponuditelja.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 19,00 sati.

Zapisničar
Boris Andreis

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić - Bakan

