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USPOSTAVILI SMO POLITIKU MEĐUSTRANAČKOG DOGOVORA I 
VRATILI PRORAČUNSKU STABILNOST - razgovor s načelnikom Tonkom Gugićem 

projekt izgradnje Školske sportske 
dvorane.  

Dvorana je konačno dobila 

uporabnu dozvolu i to je danas 

jedini takav sportski objekt na 

otoku. Kao takav značajno će 

doprinijeti razvoju sporta u mjestu, 

a budemo li znali, možda i turizma.  

U tijeku su veliki radovi na 

izgradnji pristupne ceste novom 

putničkom terminalu.  

Danas se u Veloj Luci rade dva 

kapitalna projekta: trajektno 

pristanište i pristupna cesta, 

ukupno vrijedna 90-tak milijuna 

kuna. Projekt izgradnje državne 

ceste D 118 vrijedan je 25 milijuna 

kuna. Općina se angažirala da 

investitor Hrvatske ceste odradi 

posao čim prije kako bi se što 

manje smetalo gospodarstvu, 

turizmu i normalnom odvijanju 

života u mjestu. Cesta je vrlo 

važna za nas jer je to početak ceste 

za Poplat. Planiramo idućih godina 

uložiti dosta napora i znatna 

sredstva kako bi uredili kompletnu 

infrastrukturu ceste do Poplata. 

Započeo je i veliki projekt izgradnje 
vodovoda do Stračinčice. Neki ga 
zbog njegove važnosti nazivaju i 
stoljetnim. Kako će teći njegova 
realizacija i koje bi ste još  projekte 
izdvojili? 

Općine. Izračunom smo utvrdili da 

uzimajući u obzir visinu kreditne 

obaveze i mjesečne količine 

potrošene vode nije ni potrebno 

daljnje izdvajanje iz Proračuna. 

Navedene mjere su dovele do 

ušteda od oko 1.200.000,00 kn 

godišnje. Na taj način smo uspjeli 

2014. završiti s 1.377.000,00 kn 

viška. Komunalno poduzeće je, uz 

pomoć Općine, uredno otplaćivalo 

svoj kredit. Ovim mjerama zaštitili 
smo općinsku imovinu od prodaje, 

uredno smo ispunjavali svoje 

financijske obaveze te smo ušli u 

red financijski stabilnih općina i 

gradova u Hrvatskoj. 

Zakonskim izmjenama lokalna 

samouprava je ostala bez dijela 

izvora financiranja. Kako se to 

odrazilo na poslovanje naše općine? 

Na vrijeme smo reagirali 

uvođenjem određenih mjera te 

spriječili negativne posljedice 

primjene tih propisa. Na naše 

iznenađenje, u prva četiri mjeseca 

ove godine imali smo veće prihode 

od istog razdoblja prošle godine za 

754.000,00 kn. Ovdje moram 

istaknuti pozitivnu ulogu 

Općinskog vijeća koje je prihvatilo 

sve mjere koje sam im predložio. 

Osim duga, konačno je zaključen 

Godine 2013. Tonko Gugić Bakan 
zasjeo je u načelničku stolicu po 
treći put. Približavanje polovici 
mandata iskoristili smo za niz 

pitanja. 

Jedno od Vaših predizbornih 

obećanja bilo je saniranje 
proračunskog duga. Što je sve 
trebalo poduzeti da se iz velikog 

manjka pređe u znatan višak? 

Teret gubitaka odveo bi Općinu u 

likvidaciju. Da to spriječimo, kao 

prvu mjeru uveli smo smanjenje 

plaća svim službenicima i 

namještenicima, ali i načelniku. 

Obavezu vraćanja kredita za 

izgradnju kanalizacije prebacili smo 

na Komunalno poduzeće jer je ono 

taj kredit i uzelo, uz jamstvo Općine. 

Treća važna mjera bila je 

uskraćivanje plaćanja naknade za 

razvoj. To je četvrta kuna koju su 

fizičke i pravne osobe bile dužne 

plaćati za svaki kubik potrošene 

vode, a prebačena je na teret 

Uštedama od oko 
1.200.000,00 kn godišnje 
uspjeli smo 2014. godinu 

završiti s 1.377.000,00 
kn viška. 

U tijeku je projekt 

izgradnje državne ceste D 
118 vrijedan 25 milijuna 

kuna. 



koje je tom prilikom održalo 

sastanak s ribarima iz cijele naše 

županije. 

U dovršetku I. faze sustava odvodnje 
i kanalizacije susreli ste se s nizom 
poteškoća. Kada možemo očekivati 
njezino okončanje? 

Tokom lipnja izvršit će se tehnički 
pregled kanalizacije i ako sve prođe 

bez primjedbi, možemo odmah 

očekivati i prva spajanja. U prvom 

redu hotela i bolnice Kalos, a zatim i 

drugih manjih objekata. 

Na nedavnoj sjednici Općinskog 
vijeća govorili ste i o problemima s 
projektom nadogradnje Dječjeg 
vrtića.  

Nažalost, moram reći da smo morali 

stati s aktivnostima nadogradnje 

kata na zgradi Dječjeg vrtića. Iako 

smo od Ministarstva regionalnog 

razvoja imali u ovoj godini obećanih 

80% sredstava, zbog prigovora 

susjeda morali smo stati. Jedni 

susjedi su tražili da se s katom 

udaljimo 3 m od njihove međe i to 

smo bili spremni ispoštovati, ali 

zahtjev jednog susjeda da se 

udaljimo 8 m od njegove zgrade, 

pozivajući se na odredbe Zakona o 

zaštiti od požara, nismo mogli 

prihvatiti jer bi u tom slučaju 

površina kata bila nedovoljna za 

potrebe Dječjeg vrtića. 

U javnosti je dosta odjeknuo 
zajednički proglas po pitanju  
odnosa Elektrojuga prema Veloj 
Luci. Da li se mogu očekivati  
poboljšanja u opskrbi strujom? 

Kao prvo, želim reći da pozdravljam 

zajednički stav svih stranaka koje 

su stale u zaštitu interesa svoga 

mjesta. Ovakvo što ranije se nije 

moglo ni zamisliti, ali očito da se u 

našem mjestu na političkoj pozornici 

dogodio “povijesni” preokret. Svima 

nam je više puna kapa 

dugogodišnjeg maćehinskog odnosa 

U tijeku je izrada projektne 

dokumentacije uređenja zgrade 

Veslačkog kluba. Projektantska 

kuća nam gratis radi projekt kao 

njihov doprinos jačanju veslačkog 

sporta. Spomenuo bi i da smo u 

travnju ove godine od Ministarstva 

poljoprivrede konačno dobili 

rješenje kojim se veloluškom ulju 

dodjeljuje oznaka izvornosti što je 

takvo peto ulje u Hrvatskoj. 

Značajnu ulogu je pritom odigrala 

naša Udruga maslinara. 

Oporba je često isticala izostanak 
potpore Vlade RH u projektu Luke 
nautičkog turizma. Koliko Vas je 
Vlada uistinu podupirala u radu? 

Mislim da oporba nije kritizirala 

odnos Vlade prema Općini jer i 

sami vide da se u Veloj Luci vode 

milijunske investicije. Moglo se čuti 
propitivanje odnosa predsjednika 

Vlade prema projektu luke 

nautičkog turizma. Sve su stranke 

složne u ocjeni da je ovo projekt od 

važnosti za razvoj turizma u Veloj 

Luci. Općina i Županijska lučka 

uprava napravili su još davno sve 

što je bilo u našoj nadležnosti po 

tom pitanju. Na potezu je Županija 

koja mora ishoditi odluku Vlade o 

prenamjeni dijela akvatorija za 

potrebu izgradnje Luke nautičkog 

turizma. Smatram da župan mora 

preuzeti aktivniju ulogu prema 

Vladi kako bi čim prije dobili 

traženu odluku. Općina je u ove 

dvije godine imala izuzetno dobar 

tretman kod Vlade. To se može 

prepoznati i u činjenici da su u 

radnom posjetu Općini bili 

predsjednik Vlade Zoran Milanović, 

ministri Mornar i Jakovina, 

zamjenik i pomoćnik ministra 

Grčića, direktori državnih tvrtki 

(HEP-a, Hrvatskih voda i 

Hrvatskih cesta), kompletno 

rukovodstvo Uprave za ribarstvo 
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Širenje vodovodne mreže od Plitvina 

preko Gradine do Stračinčice uistinu 

je prevažan projekt. Posao je dobila 

firma iz Imotskog koja bi ga morala 

završiti do kraja lipnja iduće godine. 

Općina mora osigurati 10% 

investicije te smo u Proračunu za 

2015. predvidjeli 660.000,00 kn. S 

Elektrojugom smo dogovorili 

istovremeno postavljanje kabela za 

visoki i niski napon te javnu 

rasvjetu. Dužina zahvata je 6550 m, 

a ukupna vrijednost radova na vodi i 

struji oko 9 milijuna kn. Također 

namjeravamo proširiti ovu cestu na 

5 metara i asfaltirati je. Naša molba 

upućena vlasnicima zemlje uz cestu 

da prepuste metar zemlje za širenje, 

uglavnom je naišla na odobravanje. 

Neki ipak traže zauzvrat da im se 

zemlja prebaci iz poljoprivredne u 

građevinsku zonu. Jasno je da nam 

je tim zahtjevima teško udovoljiti jer 

ukoliko njima tu zemlju 

prenamijenimo kroz izmjene i 

dopune Prostornog plana, nekome 

moramo građevinsku zemlju vratiti 

u poljoprivrednu. Vjerujem da će se 

čitatelji složiti da je vrlo delikatno 

odrediti kome oduzeti građevinsku 

zemlju. 

Pored ovih projekata, spomenuo bi i 

projekt “Odvodnja otpadnih voda i 

vodoopskrba u Veloj Luci”. Riječ je o 

izradi projektne dokumentacije 

kompletnog sustava kanalizacije, 

kao i vodovodne mreže u dijelu gdje 

se poklapa s kanalizacijom. Za 

izradu projektne dokumentacije 

osigurali smo 2.470.000,00 kn. 

Inače, ovo je samo prvi korak u 

izgradnji kanalizacije i vodovoda za 

što smo kod Hrvatskih voda 

rezervirali 9 milijuna eura 

sredstava europskih fondova. Sve bi 

ovo moralo biti završeno do 2020.  

Želim posebnu spomenuti izgradnju 

luke nautičkog turizma i daljnje 

osposobljavanje Gospodarske zone. 

Ove godine započeli smo 
projekt izgradnje vodovoda 

od Plitvina do Stračinčice. U 
proračunu 2015. osigurali 

smo za tu namjenu 

660.000,00 kn. 

Zajednički međustranački 
proglas po pitanju 

maćehinskog odnosa 
Elektrojuga prema Veloj Luci 

trgnuo je upravu i mora dati 

rezultate.  

Sredinom ove godine trebala 

bi se okončati I. faza 
kanalizacije. Osigurali smo 

sredstva za projektnu 

dokumentaciju kompletnog 

sustava kanalizacije. 
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POLITIKA LUŠKOG JEDINSTVA 
O radu Općinskog vijeća njegov predsjednik Dragiša Barčot  

Istaknuti luški obrtnik 2013. po 

prvi put je ušao u Općinsko vijeće i 

postao njegov predsjednik. Iako je 

Vijeće konstituirano tek iz trećeg 

pokušaja, na sjednicama koje su 

slijedile zapuhali su novi vjetrovi.  

Koliko Vam se promijenio život i 

kako se snalazite u politici? 

Politika je u moj život ulizla na 

mala vrata. Naime, kada sam se 

kao simpatizer SDP-a prije nekoli-

ko godina učlanio u stranku, moja 

jedina ambicija je bila da pojačam 

stranku za člana više. Međutim, 
vodstvo stranke je odlučilo dru-

gačije. Ubacilo me u vatru i sada 

sam predsjednik Općinskog vijeća. 
Vjerojatno sam jedan od rijetkih 

takvih predsjednika izabran jedno-

glasno, a bez imalo političkog is-

kustva. Normalno je da jedna tako 

visoka i časna dužnost čovjeku mo-

ra promijeniti život - doda mnogo 
obaveza  i oduzme dosta vremena. 

S pogledom unatrag, koliko se radilo u 
Općinskom vijeću i koje biste njegove 
rezultate izdvojili ? 

Mislim da Vijeće radi dobro i kvali-
tetno. Ali mislim da ocjenu mora 

dati netko drugi. S obzirom da do-

sad nisam sudjelovao u radu poli-

tičkih struktura, ne mogu uspo-
ređivati rad ovog s prošlim sastavima 
Općinskog vijeća. Mislim da je najveći 
rezultat rada ovog Vijeća to što se 
problemi pokušavaju riješavati 
zajednički i dogovorom. 
Na čelu ste predstavničkog tijela u kojem 
koalicija SDP-HSS-HSLS nema većinu, a 

ipak Vijeće funkcionira. Ovogodišnji 

proračun izglasan je jednoglasno. Tko je 
sve zaslužan za takav uspjeh? 

Mislim da smo svi zaslužni, a na-
jvažnije smatram to što među poli-
tičkim strankama postoji želja i volja 
za zajedništvom i suradnjom na ko-
rist dobrobiti Vele Luke. 

Da li ovakav saziv s manjinskom 

vlašću može opstati do kraja mandata 
i što je preduvjet takvom razvoju do-
gađaja? 

Smatram da će ovaj saziv Općinskog 

vijeća odraditi svoj mandat dokraja 

na zadovoljstvo naših mještana. 

Preduvjet za takvo što mora biti 

daljnje razvijanje zajedništva i dogo-

vorne međustranačke politike. Sve u 

interesu naše Vele Luke i realizacije 

projekata koje smo zacrtali.  

Naš jedini put je put 
zajedništva. Drukčije 

gledamo na stvarnost, ali 

se moramo usuglasiti za 

dobro Vele Luke. 

pogona Elektrojuga u Blatu prema 

potrebama Vele Luke kojeg smo 

ocijenili kao svjesno kočenje 

razvoja Vele Luke. Kako objasniti 

da Elektrojug više od 10 godina ne 

može riješiti opskrbu centra mjesta 

električnom energijom. Gdje to još 

ima da u centru mjesta svo ovo 

vrijeme imamo zatvoreni obiteljski 

hotel jer ne može dobiti struju. Isto 

tako, već 15 godina se rješava 

trakavica oko TS Stani. Iako u 

gospodarskoj zoni imamo davno 

izgrađene dvije TS, danas privatni 

poduzetnik udaljen od njih tek 

stotinjak metara ne može dobiti 

potrebnu količinu struje... Svakako 

da je ovaj dopis imao nekakvog 

efekta na upravu u Dubrovniku jer 

smo dobili obećanje da će ove 

godine raditi TS Guvno i TS Stani. 

Također nam je obećan kabel za TS 

Pičena kao i za dio trase od Plitvina 

do Stračinčice. Mislim da uz puno 

angažmana, uz preduvjet da Općina 

osigura teren i zemljane radove, a 

Elektrojug trafo-stanice  i kabele, u 

par godina možemo izvršiti 
elektrifikaciju čitave Općine. Ovdje 

bih istaknuo doprinos naših 

koalicijskih partnera iz HNS-a. 

U Općinskom vijeću koalicija SDP-

HSS-HSLS nema većinu. Ipak, 
mnoge odluke izvršne vlasti dobivale 
su jednoglasnu podršku. Koliko se 
posvećuje pažnje međustranačkim 
dogovorima ? 

U ove dvije godine koalicija je bila 

nekoliko puta na kušnji, međutim 

vijećnici su tada pokazali političku 

odgovornost stavljajući interese 

mjesta u prvi plan. Nepotrebnim 

ponovljenim izborima samo bi se 

Općini prouzrokovala šteta. S druge 

strane, mi u izvršnoj vlasti 

prihvaćamo sve korisne prijedloge, 

bez obzira odakle dolazili. Krajnje 

je vrijeme da svi radimo u interesu 

svojih sumještana.  

Što biste poručili Lučanima, članovima, 
simpatizerima i potencijalnim birači-

ma SDP-a?  

Mogu poručiti da će Općina nastaviti 
s realizacijom niza komunalnih pro-

jekata kako bi stvorila preduvjete za 

ugodniji život u mjestu  i  poboljšala 
uvjete njegova gospodarskog razvoja. 

Zbog toga nam je vema važan odnos s 
Vladom, koja je napravila dosta do-

brih stvari. Naročito ako se uzme u 
obzir zateknuto stanje 2011. Vladi 

treba omogućiti da nastavi sve ono 
što je pokrenula kako bi se poboljšao 
standard. Naročito najsiromašnijih 
kojih, nažalost, u našoj maloj državi 
ima previše. 

Nastavit ćemo s 
realizacijom niza komunalnih 

projekata. Pritom nam je 

važan odnos s ovom Vladom, 
koja je napravila dosta za 

Velu Luku.  

Općinski vijećnici su 
pokazali političku 

odgovornost stavljajući 
interese mjesta u prvi 

plan. 



I Z   S T R A N A Č K O G   Ž I V O T A 

Pobjede na izborima i 

najbolji rezultati ljevice u 

županiji 
U proteklom razdoblju ostvarili smo 

niz izbornih pobjeda, redovito s 

najboljim rezultatima ljevice u 

županiji. Niz smo započeli pobjedom 

na lokalnim izborima u svibnju 

2013. Za novog načelnika izabran je 

Tonko Gugić. Za njega i zamjenika 

Zorana Manestara u drugom krugu 

glasovalo je 1223 Velolučana. 

Koalicijska lista SDP-HSS-HSLS 

osvojila je 45% glasova ili 6 mandata 

u Općinskom vijeću. Za njegovog 

predsjednika izabran je SDP-ovac 

Dragiša Barčot. Ljevica je u Veloj 

Luci pobijedila na europskim 

izborima u svibnju 2014. (43%), kao 

i na predsjedničkim izborima u 

siječnju 2015. Tada je kandidat 

ljevice osvojio 58%. Isto tako 

ističemo i nemalih 38% protiv na 

referendumu o braku kao životnoj 
zajednici muškarca i žene. Iako je 

na ovim izborima i referendumu 

hrvatska ljevica izgubila, Vela Luka 

je iznova potvrđivala svoju lijevu 

orijentaciju. (Ur.) 

Stranački izbori 
U studenom 2013. održana je 

Izborna  konvencija  za novo 

općinsko i županijsko stranačko 

vodstvo. Za nove-stare predsjednike 

izabrani su Ivo Žuvela i Davor 

Penić. Pravo glasa imali su svi 

članovi SDP-a. Za nove-stare 

općinske dopredsjednike ponovno 

su potvrđeni Zoran Manestar i 

Silvija Pećanac. Za tajnicu je 
izabrana Katarina Bikić. Izabran je 

i novi Općinski odbor. Na 
županijskoj Izbornoj konvenciji za 
potpredsjednika izglasan je Tonko 

Gugić, a za članove Županijskog 
odbora F. Topali i Z. Manestar. (Ur.) 

U proteklom razdoblju 

preuzeli smo vlast u mjestu i 

nanizali nekoliko izbornih 

pobjeda. Na stranačkim 
izborima potvrđeno je staro 

vodstvo, a Tonko Gugić 
izabran je za 

potpredsjednika županijskog 
SDP-a. 

15 godina kontinuiteta 

Foruma žena 

Ove godine obilježit će se 15 godina 
djelovanja Foruma žena. Nakon 
nebrojenih humanitarnih akcija 

proteklih godina, slobodno možemo 
zaključiti kako je Forum žena postao 
neizostavni segment društvenog 
života Vele Luke. U proteklom 
razdoblju (od prošlog biltena) organ-
izirana su dva tradicionalna dobrot-

vorna plesa povodom Međunarodnog 
dana žena. Godine 2014. skupilo se 
10.080 kn za projekt nadogradnje 

Dječjeg vrtića, a 2015. godine sa-
kupljeno je 5055 kn za Socijalni pro-

gram Općine Vela Luka. Ove su 
godine tim povodom posjetili i dari-

vali štićenike Doma za starije i 
nemoćne u Veloj Luci. Po prvi put 
organizirana je početkom travnja 

2015. akcija Omiljeni cvijet Ane 

Rukavine. Prodajom tulipana 

prikupljeno je 3280 kn za pomoć 
djelovanju Zaklade Ane Rukavine. 

(Ur.) 

Povodom Međunarodnog 
dana žena održani su 

tradicionalni dobrotvorni 

plesovi i prikupljana 

sredstva za nadogradnju 

Dječjeg vrtića te općinski 
Socijalni program 

Aktivni Forum mladih 

Nakon niza godina nedjelovanja, 

novooformljeni Forum mladih od 

2013. godine nanizao je brojne akci-

je. Bio je jedan od stupova izbornih 

pobjeda, a  inicirao je i sudjelovao u 

mnogim dobrotvornim pothvatima. 

Izdvaja se inicijativa i akcija 

skupljanja hrane za nastradale u 

svibanjskim poplavama 2014. 

godine u Hrvatskoj i BIH. Pun 

šleper i kombi poslani su iz Vele 
Luke nastradalima. Forumaši su za 
ovu nakanu prikupljali humani-

tarnu pomoć i u ožujku 2015. 
godine. U Posavinu je tada poslano 

40 kutija hrane. Sudjelovali su i u 

drugim akcijama, poput one dovršet-

ka Plavog puta. K tome, Forum mla-

dih vodi vrlo aktivnu facebook 

stranicu otvorenog profila pa djelo-

vanje naših mladih pod vodstvom 
Katarine Bikić daje potpuno novu i 
dosad nedostajuću dimenziju 
stranci. (Ur.)  

 

 

Od 2013. Forum mladih 

organizirao je i sudjelovao 

u nizu akcija, od kojih se 

ističe prikupljanje pomoći 
za stradale u svibanjskim 

poplavama u Hrvatskoj i 

BIH.  


