ZAPISNIK
90. sjednice Poglavarstva Općine Vela Luka održane 23.02.2009. godine u kancelariji
Načelnika u Općini. Prisutni: Zdravko Žuvela, Ivo Žuvela, Željka Gugić, Dinko Prižmić kao
članovi, Boris Andreis – pročelnik JUO, Tonko Gugić – Načelnik, Nikola Oreb –
predsjednik Općinskog vijeća, Vanjo Žuvela, službenik JUO. Sjednica je započela u 18,00
sati.

Dnevni red:
1. Rasprava o imovini Općine Vela Luka
2. Donošenje prijedloga Analize stanja u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine
Vela Luka u 2007. i 2008. godini i u razdoblju siječanj-veljača 2009. godine
3. Donošenje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Vela Luka
4. Donošenje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja
Općine Vela Luka
5. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite Općine Vela Luka
6. Razmatranje nacrta Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša Vele Luke.

1. točka (imovina)
U raspravi o potrebi i načinu evidentiranja općinske imovine, istaknuto je da nije moguće u
kratkom roku, niti nekom opće primjenjivom tehnikom razriješavati imovinsko-pravne
odnose, a postupci koji bi pojedinačnu općinsku imovinu učinili nespornom da ju je onda
moguće evidentirati u poslovnim knjigama zahtijevaju angažiran rad za to odreñenog
službenika u Općini. O svemu će se sastaviti tablični prilaz općinske imovine i o tome
upoznati Općinsko vijeće, a naročito s obimom imovine koja je postala sporna nakon žalbe
državnog odvjetništva na Rješenje Općinskog suda u Korčuli (Z.110/98).

2. točka
Donosi se prijedlog teksta „Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Vela Luka u 2007. i 2008. godini i u razdoblju siječanj/veljača 2009.godine“, koji će se
uputiti Općinskom vijeću na donošenje prema odredbi članka 28. stavku 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju (NN 174/04 i 79/07).

3. točka
Donosi se prijedlog teksta „Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Vela Luka“, koji će se uputiti Općinskom vijeću na donošenje prema
odredbi članka 28. stavku 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i 79/07).

4. točka
Donosi se prijedlog „Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine
Vela Luka“ koji će se uputiti Općinskom vijeću na donošenje prema odredbi članka 9.
stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i 79/07).

5. točka
Na temelju istog Zakona, i članka 3.Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbe
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN 111/07), a u skladu s člankom 8.istog

Pravilnika, Poglavarstvo donosi „Odluku o osnivanju postrojbe Civilne zaštite Općine Vela
Luka“, o čemu će se obavijestiti Općinsko vijeće.

6. točka (sportaši)
Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu dostavio je Poglavarstvu na znanje nacrt
Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša Vele Luke, kojega namjerava
ponuditi Općinskom vijeću na donošenje. Poglavarstvo s svojim primjedbama vraća isti
Odboru.

Završeno u 19,30 sati.

Zapisničar
Boris Andreis

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić - Bakan

