ZAPISNIK 69. sjednice Poglavarstva Općine Vela Luka
Sjednica je održana 05.05.2008.godine u kancelariji Načelnika u Općini s početkom u 15,05
sati.
Prisutni: Zdravko Žuvela, Ivo Žuvela, Željka Gugić, Dinko Prižmić, Tonko Gugić kao
članovi, Boris Andreis – pročelnik JUO i Vanjo Žuvela – službenik JUO. Odsutan je bio
Nikola Oreb, predsjednik Općinskog vijeća.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 66. sjednice Poglavarstva
2. Usvajanje zapisnika 67. sjednice Poglavarstva
3. Usvajanje zapisnika 68. sjednice Poglavarstva
4. Donošenje Odluke o kupnji kataloga „El Shatt“
5. Donošenje prijedloga Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih športaša Vele Luke
6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po natječaju za zamjenu
nekretnine, č.zgr. 4115 K.O.Vela Luka za potrebe izgradnje Ulice 65 (na Badu).

4. točka (katalog El-Shatt)
Ponudom broj 07/08 od 07.02.2008.godine Hrvatski povijesni muzej iz Zagreba nudi katalog
„El Shatt“. Donosi se Odluka:
Općina Vela Luka otkupiti će 10 komada Kataloga „El Shatt“ od Hrvatskog povijesnog
muzeja Zagreb po cijeni od 230,00 kuna po primjerku.
5. točka
Odbor za sport i kulturu Općinkog vijeća izradio je prijedlog Pravilnika o izboru i
proglašenju najuspješnijih športaša Vele Luke, kojega je, prije uvrštenja u dnevni red,
Predsjednik Općinskog vijeća dostavio Poglavarstvu na razmatranje i davanje mišljenja.
Poglavarstvo je uz niz primjedbi prijedlog Pravilnika uputilo autoru.
6. točka (zamjena nekretnina)
Dana 01.03.2008. godine objavljen je u Dubrovačkom vjesniku natječaj za zamjenu
nekretnine radi realizacije puta na Badu (Ulica 65). Zamjenjuje se nekretnina označena kao
čest. zgrade 4115 K.O. Vela Luka, površine 61 m2 u predjelu Komun, koja u naravi
predstavlja kamenu staju, za nekretninu odgovarajuće ili približne vrijednosti u naselju Vela
Luka, a preko koje prolazi Ulica 65. Na natječaj se u roku javio Franko Mirošević, i za
zamjenu ponudio dio svoje čestice s oznakom 537/7 K.O. Vela Luka, površine 225 m2.
Donosi se Odluka:
Općina Vela Luka zamijenit će nekretninu označenu kao čest. zgrade 4115 K.O. Vela Luka,
površine 61 m2 u predjelu Komun, koja u naravi predstavlja kamenu staju, za nekretninu
označenu kao čest. zemlje 537/7 K.O. Vela Luka površine 225 m2, kojom prolazi Ulica 65 u
Veloj Luci.
Uz obrazloženje:
Na natječaj za zamjenu nekretnine objavljenom u Dubrovačkom vjesniku dana 01.03.2008.
godine javio se u roku Franko Mirošević, kao jedini ponuditelj, koji je ponudio u zamjenu
nekretninu približne vrijednosti, sukladno uvjetima Natječaja. Procijenjena vrijednost čest.
zgrade 4115 K.O. Vela Luka bila je 53.680,00 kuna, a čest.zemlje 537/7 procijenjena je na

54.750,00 kuna. Od prvobitne čest.zemlje 537/3, vlasništva Franka Miroševića, parcelacijom
je utvrđen dio kojemu je dodijeljen broj čest. zem. 537/7, površine 225 m2, kao dio Ulice 65.
Poglavarstvo utvrđuje da je odredbama natječaja udovoljeno u cijelosti te donosi Odluku kao
u izreci.
Poglavarstvo donosi i Odluku:
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Pododjel za gospodarenje prostorom, da ispita
mogućnost da se dio javnog puta oznake 31180/3 ustupi zainteresiranim strankama te o tome
dostavi Poglavarstvu prijedlog odluke.
Završeno u 15,40 sati.
Zapisničar
Boris Andreis

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić - Bakan

