
ZAPISNIK 
 

sa 2 sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 18. listopada 2021. godine u 
Galeriji Centra za kulturu s početkom u 17.00 sati, javno prenošene putem lokalnih radija 
(fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika) i društvenih mreža. 
 
Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Nino Vlašić, Maja Andreis, Deni Surjan (zakasnio  
               13 min.), Milijana Matas, Ivo Burmas, Ivan Plantić, Dino Žuvela, Joze Burmas,  
               Ivan Bačić (zakasnio 1 sat), Ranko Surjan i Maja Radman Barčot – vijećnici;   
               Katarina Gugić – Općinska načelnica, Vanjo Žuvela – tajnik Općinskog vijeća,   
               Darko Franulović i Ana Jobst  – općinski pročelnici; Damir Andreis – direktor   
               komunalnih društava 
                                                               
Izočni :  Danijela Lovričević – vijećnica (opravdala izostanak); 
              Ivo Žuvela - vijećnik Županijske skupštine (nije opravdao izostanak) 
 
Predsjednik vijeća je na početku zamolio vijećnike da se očituju na dostavljeni Zapisnik sa 
konstituirajuće sjednice vijeća. 
 
Jednoglasno, sa 10 glasova “za”, usvojen je Zapisnik sa konstituirajuće sjednice vijeća. 
 
Predsjednik je zamolio prisutne da se izjasne o dostavljenom Zapisniku sa 1. radne sjednice 
vijeća.  
 
Joze Burmas podsjeća da je tražio od Načelnice pismeni odgovor na svoje 1.pitanje ali ga nije 
dobio. 
 
Načelnica govori da mu je detaljno odgovorila usmeno na samoj sjednici, te ponudila dostavu 
pismenog odgovora ako bude potrebno i da on nije kasnije više inzistirao na pismenom 
odgovoru iako je izrazio nezadovoljstvo odgovorom kojeg je čuo. 
 
Predsjednik vijeća objašnjava da primjedba vijećnika Burmasa nije primjedba na zapisnik. 
 
Jednoglasno, sa 10 glasova “za”, usvojen je Zapisnik sa 1. radne sjednice vijeća. 
 
Deni Surjan se pridružuje sjednici u 1713 sati. 
 
Predsjednik vijeća poziva vijećnike da se očituju o predloženom Dnevnom redu. 
 
Maja Radman Barčot ističe da u čl.107 Poslovnika stoji da se materijali za sjednice šalju u 
pravilu 5 dana prije početka i to putem pošte. Njoj ih je dostavio komunalni redar ostavivši ih 
na ormariću u kući kad nikog nije bilo. Pita zar je u opisu posla komunalnog redara i 
dostavljanje materijala? Također predlaže izmjene i dopune Poslovnika da se ubaci 5 
“radnih” dana jer pošta subotom i nedjeljom ne radi.  
 
Predsjednik vijeća opominje vijećnicu Radman Barčot da sve izrečeno nije primjedba na 
Dnevni red.  
 
Načelnica objašnjava da u čl.107, stavku 2, stoji da se sjednice vijeća mogu sazvati i 
elektronskim putem. Svi materijali su elektronskom poštom dostavljeni 6 dana ranije,           1      



a onda i u pisanom obliku 5 dana ranije. U opisu poslova koje obavlja komunalni redar stoji 
na kraju “i druge poslove po nalogu Pročelnika i Načelnika”. Načelnica je naložila dostavu 
preko redara i tako će biti i u buduće. 
 
Dino Žuvela iznosi primjedbu da je preveliki broj točaka dnevnog reda i to onemogućuje 
kvalitetnu raspravu. Stoga predlaže ubuduće dnevni red ograničiti na maksimalno 5 točaka 
što će osigurati i transparentnost i informiranost javnosti. 
 
Predsjednik vijeća mu oduzima riječ jer se izrečeno ne odnosi na današnji dnevni red već se 
to trebalo predložiti kod vijećničkih pitanja i prijedloga. Ponovo poziva vijećnike da se 
izjasne o predloženom Dnevnom redu. 
 
Sa 8 glasova "za" i 3 glasa “suzdržana”, prihvaćen je slijedeći   

 
Dnevni red: 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi  
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vela Luka za 2021. godinu (opći 

i posebni dio) i Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vela Luka za 
razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine 

3. Polugodišnje izvješće o radu Načelnice za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine 
- Zaključak  

4. Zaključak o davanju suglasnosti za izdavanje jamstva u korist Proračuna Republike 
Hrvatske, a radi ishođenja Dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji odlagališta 
otpada „Sitnica“ 
- IZJAVA O JAMSTVU za izvršenje obveza komunalnog društva Komunalne 

djelatnosti   d.o.o. propisanih člankom 36 Zakona o gospodarenju otpadom  (NN 
84/21) 

5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge 
parkiranja na uređenim javnim površinama na području Općine Vela Luka 
- Opći uvjeti  

6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge 
javnih tržnica na malo na području Općine Vela Luka 
- Opći uvjeti  

7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge 
ukopa na području Općine Vela Luka 
– Opći uvjeti  

8. Statut Općine Vela Luka 
9. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vela Luka 
10. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Vela Luka 

- Popis dokumenata s rokovima čuvanja Općine Vela Luka 
11. Odluka o imenovanju zamjenskog predstavnika Općine Vela Luka u Lokalnoj    

 akcijskoj skupini u ribarstvu (Flag „Šabakun“) 
 

Točka 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi 

 
Pitanja i prijedloge postavili su vijećnici: Ivan Plantić, Ranko Surjan, Dino Žuvela, Joze   
Burmas, Ivo Burmas i Maja Radman Barčot.  
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Ivan Plantić: 
1.(Načelnici): Koje su najvažnije aktivnosti i projekti na kojima Općina trenutno radi? 
 
2.(Načelnici): Kako je protekao nadzor prosvjetne inspekcije u vrtiću po pisanoj prijavi? 
 
Ranko Surjan:  
3.(Načelnici): Što je sa izvlačilištem brodica u Veloj Luci? 
 
4.(Načelnici): Kako stoje stvari sa Prostornim planom, te kad se posljednji put po ovome   
                       radilo? 
 
5.(Načelnici): Što je sa projektom navodnjavanja polja Kruševo, Vrbovica, Bradat? 
 
Dino Žuvela: 
6.(Načelnici): Koliko je čestica i u kojoj vrijednosti otkupljeno u Poduzetničkoj zoni u 2020.  
                       g. i 2021.g., te u kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije uređenja   
                       komunalne infrastrukture? 
 
7.(Načelnici): Što Općina namjerava poduzeti da se gospodarenje otpadom oko prostora   
                       Reciklažnog dvorišta dovede u zakonske okvire i kad će se sanirati ukazani   
                       nedostaci? 
 
8.(Načelnici): Kad Općina planira postaviti horizontalnu prometnu signalizaciju u mjestu i   
                       van mjesta po uvalama, te zašto to nije ranije učinjeno? 
 
Joze Burmas: 
9.(Načelnici): Što Općina poduzima u svrhu osiguranja preduvjeta za otvaranje novih radnih   
                       mjesta i zadržavanja ljudi u našem mjestu? 
 
10.(Načelnici):Imate li saznanja o problemu neisplate sredstava Vaterpolo klubu za 2020.god.   
                        od strane Zajednice sportova Vela Luka i zbog čega je do toga došlo? 
 
11.(Načelnici):Predlaže češće sazivanje sjednica vijeća npr. svaki mjesec-mjesec i po dana, sa  
                        manje točaka dnevnog reda a sve u svrhu kvalitetnije pripreme i rasprave.   
 
Ivo Burmas: 
12(Načelnici):Imate li u planu izradu studije prometa za centar mjesta i kada možemo   
                       očekivati nekakve promjene po pitanju istog posebno u ljetnim mjesecima? 
 
13.(Načelnici):Imate li informaciju je li raspisana koncesija za izgradnju nove benzinske  
                        postaje na novom trajektnom pristaništu kako bi se postojeća mogla izmjestiti  
                        iz centra mjesta? 
 
14.(Načelnici):Kakve su novosti u vezi ex. brodogradilišta Greben s obzirom da su prošle već   
                       3 godine i umjesto obećanih 60-80 zaposlenih imamo trenutno 3 zaposlena? 
 
Maja Radman Barčot: 
15.(Načelnici):Kako u natječaju za upis djece u dječji vrtić „Radost“ prednost pri upisu može  
                        imati nepotpuna i zakašnjela dokumentacija? 
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16.(Načelnici):Kada možemo očekivati postavljanje ili izgradnju novog javnog WC-a?       
 
17.(Načelnici):Koja je svrha komunalnog i prometnog redarstva kao i Odluke o komunalnom  
                        redu na području Općine Vela Luka, kada se ljeti na prostoru između agencije  
                        Atlas i hotela Korkyre usisavaju i peru auta? 
 
 
Načelnica odgovara na pitanja: 
 
Ad15)Ovo je više pitanje za UV i Ravnateljicu vrtića. Istražit će kod njih i zatražiti pismeni   
           odgovor.  
 
Ad16)Čim se nađe nova lokacija za javni WC o tome će odmah obavijestiti vijećnike.  
 
Ad17)Svaki dan prolazi ovuda i nije nikad vidjela čišćenje auta. Nema saznanja o ovome pa   
          će se raspitati.  
  
Ad12)Ima se u planu izrada Studije prometa centra mjesta uključujući i prostor Sjeverne  
           zaobilaznice. Čim se uhvati malo vremena poradit će se na tome.  
      
Ad13)Na zajedničkom sastanku početkom rujna sa Županom i dožupanom, ravnatelj ŽLU  
           Vela Luka je izvijestio da se nije raspisala ova koncesija. To je svima dalo za misliti.   
           Zajednički je stav da se benzinska postaja mora izmjestiti van centra mjesta.   
 
Ad14)Trenutno se odvijaju radovi na „suhoj marini“. Slaže se da radovi u vezi brodogradnje   
           idu presporo. Kako se tu radi o privatnom vlasništvu i nema sklopljenog ugovora sa   
           Općinom, Općina nema više saznanja o svemu. Sve što se tamo radi, kako je u pitanju   
           pomorsko dobro, mora imati suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 
 
Ad6) U međuvremenu je stigao još jedan zahtjev za promjenom smjera prometnica. S   
          obzirom da se ne zna kako će se dalje stvar razvijati jer vijeće donosi odluku o tome,   
          sada se trenutno stalo sa otkupom terena u Poduzetničkoj zoni. Vezano za uređenje  
          komunalne infrastrukture, u četvrtak će biti sastanak sa projektantima. Zato će o svemu  
          ovome izvijestiti vijećnike na slijedećoj sjednici. 
 
Ad7) Slaže se da stanje ispred Reciklažnog dvorišta nije u redu. Međutim postoje i objektivni  
          razlozi za to: postojeće automobile na tom prostoru je Općina u suradnji sa FZOEU  
          uklonila sa prometnica u mjestu. Fond je već 2 puta dolazio i pokupio aute, a sad je  
          još ostalo par njih nedovoljno za 3.turu. To će se sve srediti za neko vrijeme. Inače   
          Reciklažnim dvorištem upravljaju Komunalne djelatnosti. Oni su jedan dio elektronike   
          sakupili. Naglašava da 1 kamion za odvoz otpada Općinu košta 50 tisuća kn. Zbog   
          smanjenja tog troška često se dogovara sa ostalim općinama sa otoka da se nešto   
          zajednički ukloni. Bilo se predložilo građevinski otpad otpremiti na kupljeni teren na   
          Sitnici ali je taj prijedlog na vijeću odbijen.  
 
Ad8) Općina je ovaj posao naručila od Komunalnih djelatnosti za ceste u mjestu. Komunalne   
          djelatnosti  moraju pribaviti ponude od specijaliziranih firmi i to se mora riješiti u ovoj  
          godini. Što se tiče cesta po uvalama, dio njih je u ingerenciji ŽUC-a. ŽUC to nije   
          odradio pa ga je Općina pismeno upozorila, kao i svake godine.    
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Ad5) Općina nije nositelj ovog projekta. Na njemu dalje rade Županija i Hrvatske vode.   
          Općina je uspjela ubaciti u projekt i polje u Potoračje. U tijeku je izrada glavnog   
          projekta za sva 4 polja. 
.  
Ad4) Nakon što je vijeće donijelo odluku o početku postupka IDPPUOVL, krenulo se u  
          proceduru. Do kraja 10.mjeseca dobit će se na uvid od izrađivača 1.radna verzija.   
          Paralelno s tim se radi i Studija. 
 
Ad3) Koncesija je istekla 24.07.2021. U međuvremenu je Global grupa, koja je koncesionar  
          na pomorskom dobru,  poslala dopis Općini na znanje da je zatražila od ŽLU Vela   
          Luka da se makne Obrt za održavanje i popravak brodica sa koncesioniranog prostora.  
          O ovome se govorilo na sastanku sa Županom i Ravnateljem ŽLU koji je rekao da se   
          ne brinemo jer Vela Luka ima 5 izvlačilišta za brodice. Načelnica smatra da ni jedno   
          nije adekvatno. Zajednički je stav da postojeća lokacija nije dobra i ŽLU Vela Luka je  
          pismeno obavijestila dosadašnjeg korisnika. Na sjednici UV ŽLU Vela Luka se    
          raspravljalo o ovome. Javila su se 2 zainteresirana obrta za ovu djelatnost. Nije se    
          donijela odluka i ŽLU Vela Luka trebat će ovo što prije riješiti jer je to u njezinoj    
          ingerenciji. 
 
Ad11)Ovo je više prijedlog za predsjednika vijeća. Naše vijeće se rekordno sazivalo. Što se   
           tiče dnevnog reda, mišljenja je da se ova govornica često zloupotrebljava i da su   
           rasprave konkretnije, sjednice bi kraće trajale.  
 
Ad10)Primila je na znanje ovaj dopis od Vaterpolo kluba. Općina isplaćuje sredstva   
           Zajednici sportova koje onda ona raspoređuje klubovima. Općina Vela Luka je jedna   
           od rijetkih koja je cijeli iznos isplatila Zajednici sportova iako se mnoga planirana   
           događanja nisu održala zbog korone. Stoga joj je još više žao što je do ovoga došlo.   
           Zatražila je prošli tjedan pisano očitovanje od Zajednice sportova pa će tek nakon toga   
           donijeti konkretnu odluku. 
 
Ad9) Zatvorila se OTP banka u Veloj Luci ali se otvorila HPB. To su sve privatna tržišta. Svi   
         projekti koji se trenutno rade su u svrhu osiguranja preduvjeta za otvaranje novih radnih   
         mjesta. 
 
Ad1) U tijeku je 2.faza radova na uređenju CZK za Memorijalnu zbirku Olivera Dragojevića.   
         Brzo će krenuti radovi na izgradnji lifta, dok se u Zagrebu dovršava muzeološka   
         koncepcija projekta. Nastavlja se uređenje šetnica od Mediterana do PBZ. U tijeku je  
         opremanje teretane na Močnom lazu. Krenulo se i sa procedurom za višenamjensko   
         plovilo za čišćenje uvala. Dobila su se sredstva na natječaju za produljeni boravak djece   
         u vrtiću. Zaposlit će se novi djelatnici i opremiti 2 prostorije. U tijeku je dostava   
         prijedloga mještana za akciju „I tebe se pita“ za aktivnijim uključenjem građana na   
         poboljšanju uvjeta života u mjestu i uvalama. Ovaj tjedan bi trebala započeti  
         „iTransparentnost“ gdje bi svi Velolučani imali uvid u postupak nabave i sve isplate iz   
         proračuna. Završen je projekt „Zaželi“ u kojem je jedan od partnera bila i Općina Vela   
         Luka i gdje se zaposlilo 12 žena. U tijeku je priprema natječaja za zakup terena u   
         Poduzetničkoj zoni. U procesu je i potpisivanje ugovora da poslovnica FINA-e ostane u  
         Veloj Luci. Poziva svih da koriste usluge FINA-e za dugotrajnije rješenje problema.         
 
Ad2) Inspekcija je došla prošli mjesec u vrtić po pisanoj prijavi jednog roditelja. Nije bila u  
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          kontroli zadnjih 10 godina. Utvrdila je određene nedostatke koji bitno ne utječu na  
          poslovanje vrtića. Došlo je do kršenja pedagoškog standarda jer svaka grupa ima 4   
          djece više nego što bi trebala. Osoba koja je prijavila vrtić tražila je da se poništi   
          natječaj za upis djece u vrtić ali je inspekcija utvrdila da je on u redu. Vrtić i   
          ravnateljica, kao odgovorna osoba, novčano su kažnjeni. Žalosti je što je do svega   
          ovoga došlo jer se slijedeće godine neće moći upisati u vrtić više od 75 djece ujutro i   
          više od 75 djece popodne. 
            
 
Predsjednik vijeća pita vijećnike jesu li zadovoljni odgovorima Načelnice? 
 
Dino Žuvela nije zadovoljan odgovorima na njegova pitanja. Po Načelnici u Veloj Luci 
cvjeta cvijeće i nema problema. A ako se i dogodi koji problem za njega je netko drugi 
odgovoran a ne Općina. Ključni problem je što se ništa ne radi, a razlozi za to su 
neopravdani. 
 
Predsjednik vijeća ga upozorava da se treba konkretno referirati na odgovore Načelnice i 
kratko obrazložiti svoje nezadovoljstvo. 
 
Ivan Plantić skreće pozornost da vijećnik Dino Žuvela uporno kod ove točke krši Poslovnik.   
 
Maja Radman Barčot također nije zadovoljna odgovorima na njezina pitanja. Nije razumjela 
hoće li dobiti pisani odgovor od UV vrtića na 15.pitanje? Ovim putem to traži. U vezi javnog 
WC-a nije joj jasno zašto do pronalaska lokacije za njega ne možemo imati montažni WC? 
Što se tiče pranja auta kod agencije Atlas, ističe da je osobno to vidjela više puta i moli da se 
sve ispita. 
 
Joze Burmas podsjeća da nije dobio pisani odgovor na svoje pitanje sa prošle sjednice. Sad to 
ponovo traži. Također traži i pisani odgovor u vezi neisplate sredstava Vatrepolo klubu. Nije 
mu jasno zašto se sjednice ne sazivaju češće i ističe da se ova sjednica sazvala nakon 
zakonskog roka jer je prošla bila 13. srpnja. 
 
Predsjednik vijeća mu objašnjava da se po Poslovniku sjednice trebaju sazvati najkasnije 
svaka 3 mjeseca. On je sazvao sjednicu na vrijeme a to što se ona održala koji dan kasnije je 
stvar tehničke prirode.  
 
Dino Žuvela smatra da je došlo do povrede Poslovnika. Boji se da Predsjednik vijeća ne 
omogućuje oporbenim vijećnicima iste mogućnosti kao Načelnici jer nju pušta govoriti a 
njima oduzima riječ. To nije u skladu sa čl.132 Poslovnika. 
 
Predsjednik vijeća mu odgovara da krivo tumači taj članak jer se to odnosi na rasprave a ne 
na  točku Vijećnička pitanja i odgovori.   

 
 

Točka 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vela Luka za 2021. 
godinu (opći i posebni dio) i Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vela 
Luka za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine 

Načelnica ukratko obrazlaže ovu točku.                                                                                    6 



Deni Surjan, u ime Odbora za proračun i financije, predlaže prihvaćanje ove točke. 

Nino Vlašić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, također predlaže prihvaćanje točke. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Dino Žuvela ističe da je prema čl.109 Zakona o proračunu ovo izvješće Načelnica morala 
podnijeti vijeću do 15.rujna. Brine ga što su ukupni prihodi samo 8 milijuna kn, a planirali 
smo 21 milijun kn. Naglašava da je čisto izvršenje proračuna svega 25%. Ističe i ostvarenje 
prihoda od 1,5 milijuna kn od Fonda fiskalnog izravnjavanja, zapravo socijalne pomoći 
države nerazvijenim općinama što znači da nije sve bajno u Veloj Luci kao što govori 
Načelnica. Akumulirali smo višak iz prošle i pretprošle godine što govori da nismo radili 
dovoljno jer nismo ostvarili planirano. Rashodi su nam se povećali skoro 2 milijuna kn što 
zaključuje da se potrošilo u prvih 6 mjeseci više jer je bila predizborna godina pa je 
Načelnica morala potrošiti malo više. Zanima ga kako su pali prihodi od nesamostalnog rada 
kada se Zakon u međuvremenu promijenio? 

Ana Jobst, Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, odgovara da je sve ovo 
objasnila na Odboru. Sad ponavlja najvažnije a to je da su se sredstva iz mjere fiskalnog 
izravnjavanja prošle godine knjižila na kontu poreznih prihoda. Općina je morala jednim 
dijelom participirati u tome. Ove godine se promijenio zakon prema kojem općine više ne 
participiraju u ovoj mjeri nego to sve ide na trošak države. Prema zakonu od ove godine se 
one knjiže na konto pomoći koji se može nenamjenski trošiti.  

Načelnica se osvrće na izlaganje vijećnika Dina Žuvele koje ima veze sa politikanstvom. 
Vijećnici HDZ-a su prije prigovarali kad je Općina bila u manjku. Sad opet prigovaraju što je 
u višku. Ističe da je ona Predsjedniku vijeća predala ovo izvješće u zakonskom roku. A 
Načelnica ne odlučuje što će i kada biti na sjednici vijeća. 

Dino Žuvela replicira da je i njezin odgovor čisto politikanstvo. Zaključuje da se očito nije 
radilo prvih godina mandata a onda se u predizbornoj godini potrošilo previše. 

Načelnica replicira vijećniku Žuveli da su Velolučani na zadnjim izborima očito dali 
povjerenje onome za koga su smatrali da je radio dobro. 

 
Sa 8 glasova “za”, 1 glasom “suzdržanim” i 3 glasa “protiv”, donesen je  
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vela Luka za 2021. godinu  

(opći i posebni dio) 

i prihvatilo se 

Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 
01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine 

                                             (prema materijalima u privitku)                                          7                                   



 
Točka 3. Polugodišnje izvješće o radu Načelnice za razdoblje siječanj – lipanj 2021.g.  

- Zaključak  
 

Načelnica uvodno govori par riječi o ovome. 
 
Dino Žuvela smatra da ovo nije dobro izvješće. Rašireno je na 20 stranica, povećani su 
razmaci i fond slova tako da izgleda da je nešto. Samo na 2,5 stranice se popisalo koje su se 
sjednice vijeća održale i koje su se odluke na njima donijele. Onaj dio koji se direktno odnosi 
na rad Načelnice stao je na 2,5 stranice. U ovom izvješću Načelnica se reklamira, odlazi na 
društvena događanja, komunicira putem facebook-a i sl. Održala je 20 sastanaka u 6 mjeseci 
od čega kad se oduzmu oni vezani za vijeće, ostaje 12-13 sastanaka i od toga čak 5 sastanaka 
vezanih za organizaciju koncerta u čast Olivera. Nema ključnih stvari: prostorni plan, EU 
fondovi, rješavanje preduvjeta u Poduzetničkoj zoni…Gospodarstvo se svelo na pola stranice 
i to pola na turizam a pola na LAG. Upravo to najbolje govori o radu Načelnice.  
 
Načelnica zaključuje da vijećnik Žuvela uopće nije sve ovo pročitao. Jer da je, vidio bi da na 
str.11 piše o Prostornom planu, o EU fondovima piše na str.12, 13, 14, a o drugim 
natječajima na str.18. Očito je vidio samo ono što mu odgovara. Ovo izvješće je napisano u 
skladu sa Zakonom gdje nije određena forma, ni fond, ni razmak riječi, već je to slobodna 
volja načelnika. 
 
Dino Žuvela replicira Načelnici da je u ovom izvješću Prostorni plan jedanput spomenut ali 
ga ona nije uspjela donijeti u prošlom mandatu. Što se tiče EU fondova ističe primjer Supetra 
koji je lani povukao 30 milijuna kn od EU, a naša Općina prošle godine svega 300 tisuća kn. 
Stoga kritike treba znati primiti a ne samo pohvale. 
 
Ivan Plantić se čudi izlaganju vijećnika Dina Žuvele. Smatra da ovo iscrpno izvješće 
Načelnice govori da ona ovaj posao odrađuje kako treba. Uostalom, Općina financijski stoji 
bolje nego ikad u ovih zadnjih par godina unatoč svemu. 
 
Dino Žuvela ističe da je upravo na primjeru izlaganja vijećnika Plantića vidljivo kako 
vijećnici vladajuće stranke mogu iznositi uvrede na tuđi račun i oni neće biti za to opomenuti, 
a oporba ne smije dati nikakvu kritiku. 
 
Maja Radman Barčot se slaže u svemu sa prethodnim izlaganjem vijećnika Žuvele. Ističe da 
u Izvješću nije napisano kako je vrtić zapušten i već danas nedostaju minimalne vrtićke grupe 
već se za te nedostatke krivi inspekcija. Postavlja pitanje zašto nije imenovan v.d.pročelnika 
Upravnog odjela za opće i imovinsko-pravne poslove? Upozorava Načelnicu da sve što je u 
svojim odgovorima iznijela i optužila je dužna prijaviti DORH-u i to unijeti u ovo izvješće. 
 
Načelnica zaključuje da se nije iznio ni jedan konkretan prijedlog za poboljšanje ovog 
izvješća. Što se tiče inspekcije – ona je bila u vrtiću a ne u Općini. Sve poslove Pročelnika u 
Upravnom odjelu za opće i imovinsko-pravne poslove obavlja savjetnik ali će se brzo 
raspisati natječaj za Pročelnika. 
 
Sa 8 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“, donesen je 
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ZAKLJUČAK  
1. Prima se na znanje i prihvaća Polugodišnje izvješće o radu Načelnice za razdoblje 

siječanj – lipanj 2021.g.   
2. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku Općine Vela Luka zajedno sa 

Polugodišnjim izvješćem. 
(prema materijalima u privitku) 

 
Točka 4. Zaključak o davanju suglasnosti za izdavanje jamstva u korist Proračuna  
               Republike Hrvatske, a radi ishođenja Dozvole za gospodarenje otpadom na   
               lokaciji odlagališta otpada „Sitnica“ 

- IZJAVA O JAMSTVU za izvršenje obveza komunalnog društva Komunalne 
djelatnosti   d.o.o. propisanih člankom 36 Zakona o gospodarenju otpadom  
(NN 84/21) 

 
Načelnica ukratko objašnjava ovaj zaključak. 
 
Nino Vlašić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje ove točke. 
 
Deni Surjan, u ime Odbora za proračun i financije, također predlaže prihvaćanje Zaključka. 
 
Dino Žuvela ističe da je ova odluka nedvojbeno potrebna za naše komunalno poduzeće. Ističe 
da je njen sastavni dio i Izjava o jamstvu koju naša Općina daje za naše komunalno poduzeće. 
Postavlja pitanje zašto i Općina Blato nije dala jamstvo za Eko doo jer ovako ispada da mi 
jamčimo za njega? 
 
Načelnica je već govorila o ovome na Odboru. Ne može Općina Blato, odnosno Eko doo 
podnijeti ovu izjavu jer to nije u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom. Samo može 1 
trgovačko društvo podnijeti zahtjev. Na svojim sjednicama su vijeća Općine Vela Luka i 
Općine Blato donijeli odluku da će Komunalne djelatnosti prvih 5 godina gospodariti 
otpadom na Sitnici. Narednih 5 godina to će vršiti Eko doo. U Sporazumu između ovih dviju 
općina stoji da će se svi troškovi, pa tako i ovi, dijeliti na pola. 
 
Dino Žuvela naglašava da ovom odlukom samo Općina Vela Luka jamči i po tom jamstvu će 
onda i Eko doo obavljati ovu djelatnost. Poptisani Sporazum je preopćenit. 
 
Načelnica smatra da su dana obrazloženja prilično jasna. Dozvolu dobija samo jedan i taj 
onda mora podnijeti ovaj zahtjev. Izjava o jamstvu se doslovno prepisala od Općine Jelsa i 
Grada Trogira koji su ovo već prije donijeli i onda uredno dobili dozvolu. 
 
Dino Žuvela daje prijedlog da se ova točka odgodi a Načelnica zajedno sa općinskim 
službama razradi drugu odluku u kojoj će pisati da Općina Vela Luka jamči polovinu ovog 
iznosa a Općina Blato drugu polovinu iznosa. Poziva vijećnike vladajuće koalicije da daju 
svoj sud o ovome. Naročito ga zanima mišljenje vijećnika Plantića. 
 
Maja Radman Barčot se slaže da bi se i ostali vijećnici trebali uključiti u raspravu. Postavlja 
pitanja: hoće li ovo financijsko jamstvo umanjiti kreditnu sposobnost Općine Vela Luka 
ubuduće i je li ovo jamstvo bilo u prilogu Sporazuma kojeg je jednoglasno donijelo vijeće u 
prošlom sazivu? 
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Dino Žuvela ističe da u čl.36 Zakona o gospodarenju otpadom piše da se jamstvo daje i za 
financiranje troškova uklanjanja otpada u postupku izvršenja rješenja inspekcije. Ovoga nema 
ni u Zaključku, ni u Sporazumu. Zaključuje da ova Odluka nije potpuna. 
 
Načelnica smatra da vijećnik Žuvela ne razumije ovu problematiku. Ovi troškovi o kojima je 
govorio vijećnik spadaju pod posebnu naknadu na opterećivanju okoliša otpadom, što znači 
da je ta stavka pokrivena Sporazumom. Naglašava da najveći dio iznosa iz jamstva ide na 
zatvaranje odlagališta. Sitnica se ne može zatvoriti dok Županija ne izgradi Centar za 
gospodarenje otpadom. Aktivacija ovog jamstva najvećim dijelom ovisi o radu Županije po 
pitanju gospodarenja otpadom. Ovo jamstvo nije moglo biti u prilogu Odluke donesene na 
vijeću u prošlom sazivu jer se Zakon kasnije promijenio. Ova odluka je napisana u skladu sa 
Zakonom. 
 
Maja Radman Barčot ponavlja svoje prvo pitanje na koje joj Načelnica nije odgovorila. Pita 
zašto se Odluka od prošle godine ne stavi van snage? 
 
Načelnica odgovara da jamstvo neće umanjiti kreditnu sposobnost Općine i da prošlu Odluku 
ne treba ukidati jer tada nije bilo propisano da izjava o jamstvu treba biti u prilogu. 
 
Pročelnica Jobst objašnjava da jamstvo ne može biti po pola na Blato i Velu Luku. Jamstvo 
može Općina dat samo ustanovi kojoj je ona osnivač ili trgovačkom društvu koje je u njenom 
većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu. 
 
Ranko Surjan naglašava partnerski odnos Blata i Vele Luke u upravljanju deponijem i ističe 
da je jamstvo potrebno za dobivanje dozvole. Stoga podržava ovu odluku. Tako se već i 
izjasnio na Odboru.   
 
Ivo Burmas zaključuje da se puno raspravlja o ovoj točki iako se o svemu ovome već 
raspravljalo na odborima. Rasprave na odborima su bile kraće jer tamo nije bilo publike. 
Smatra da je sve jasno i zato nije izlazio za govornicu. Boji se da će kad tad cijena usluge 
odlaganja otpada porasti bez obzira na budući županijski centar.  
 
Dino Žuvela smatra da sve što je govorila Pročelnica Jobst se odnosi na financijsko jamstvo a 
ovo je činidbeno jamstvo. Prema Zakonu o gospodarenju otpadom njega može izdati: banka, 
osiguravajuće društvo, fond i općina. Mogla je Općina Blato pola iznosa jamstva dati putem 
banke ili osiguravajućeg društva. 
 
Damir Andreis, direktor komunalnih društava, govori da se prvo raspravljalo sa bankama ali 
su one htjele da Općina jamči. 
 
Načelnica ističe da ne može Općina Vela Luka dati jamstvo Eko-u doo iz Blata kao što ni 
Općina Blato ne može dati jamstvo Komunalnim djelatnostima.  
 
Sa 8 glasova “za” i 4 glasa “protiv”, donesen je 

 
Zaključak o davanju suglasnosti za izdavanje jamstva u korist Proračuna 

Republike Hrvatske, a radi ishođenja Dozvole za gospodarenje otpadom na 
                               lokaciji odlagališta otpada „Sitnica“                                 10 



- IZJAVA O JAMSTVU za izvršenje obveza komunalnog društva Komunalne 
djelatnosti   d.o.o. propisanih člankom 36 Zakona o gospodarenju 

otpadom (NN 84/21) 
(prema materijalima u privitku) 

 
 
Točka 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne 
usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Općine Vela Luka 

- Opći uvjeti  
 
Načelnica ukratko objašnjava ovu odluku. 
 
Nino Vlašić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje Odluke. 
 
Maja Radman Barčot pita da se objasni ako Komunalne djelatnosti imaju mogućnost naplate 
cjelogodišnjeg parkinga, zašto to ne naplaćuju i zašto danas tek donosimo ovu odluku? 
 
Načelnica odgovara da se ovom odlukom ne uređuje naplata nego se ona uređuje cjenicima 
koje donosi Uprava društva a suglasnost na cjenik daje Načelnica. 
 
Dino Žuvela ukazuje da se ova odluka, kao i slijedeće dvije, trebala donijeti u roku od 6 
mjeseci od stupanja na snagu Zakona o gospodarstvu. To znači da se radi skoro 3 godine bez 
općih uvjeta. Oporba će ostati suzdržana kod ove točke jer se ne slaže sa cjelogodišnjom 
naplatom parkinga sve dok Općina ne osigura nova parkirna mjesta.  
 
Načelnica replicira da ova odluka nema veze sa cjelogodišnjom naplatom parkinga. Općina i 
Općinsko vijeće su donijele sve odluke u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 
Komunalne djelatnosti su trebale početkom 2019.god. donijeti ove opće uvjete i dati ih na 
suglasnost vijeću. Ova problematika, kao i slijedeće dvije, su prošle reviziju komunalne 
infrastrukture koja je naložila ovu proceduru i ustvrdila da se nije nanijela nikakva šteta 
poslovanju ni firme ni Općine. 
 
Nino Vlašić ističe da su ovi materijali stali već duže vrijeme u Komunalnim djelatnostima i 
nisu se dali na suglasnost iz razloga što je djelatnost parkiranja prekinuta 2019.god. jer se nije 
dobila koncesija. Isti razlog neobavljanja ove djelatnosti je bio i u 2020.god. uz još i pojavu 
korone. Što se tiče tržnice, čekao se dovršetak adaptacije ribarnice, koja je njen sastavni dio. 
   
Dino Žuvela replicira da nije opravdan razlog ne donijeti opće uvjete zbog toga što se na 
samo jednom dijelu nije dobila koncesija za tu djelatnost. Postoje parkirna mjesta i van ovog 
područja. 
 
Maja Radman Barčot predlaže u čl.10 ubaciti i mogućnost plaćanja karte debitnom ili 
kreditnom karticom, te u čl.22 omogućiti dobivanje povlaštene karte za par dana. Traži 
potvrdu mogućnosti mijenjanja cjenika.  
 
Damir Andreis joj potvrđuje mogućnost mijenjanja cjenika a u vezi kreditne kartice odgovara 
da se još ovo ljeto uvela aplikacija kojom se povezuje na karticu. To je bio jeftiniji način koji 
nije zahtijevao nadogradnju svakog uređaja za naplatu. 
 
Maja Radman Barčot precizira svoj prijedlog na uvođenje beskontaktnog plaćanja.             11 



Nino Vlašić objašnjava da za sve to treba nadogradnja svakog pojedinog uređaja što je vrlo 
skupo. Povlaštene karte za par dana nemaju opravdanog smisla ali se sve promjene mogu 
unutar cjenika ugraditi. 
 
Sa 8 glasova “za” i 4 glasa “suzdržana”, donesena je  

 
ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja 
na uređenim javnim površinama na području Općine Vela Luka 

(prema materijalima u privitku) 
 
 

Točka 6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne 
usluge javnih tržnica na malo na području Općine Vela Luka 

- Opći uvjeti  
 
Načelnica uvodno govori par riječi jer se u prethodnoj točki već očitovala o ovome. 
 
Nino Vlašić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje Odluke. 
 
Maja Radman Barčot ističe da se i ova odluka donosi van zakonskog roka jer se kasni s njom 
3 godine. Osvrćući se na čl.3 pita što je sa tržnicom van prostora tržnice, odnosno obrtnicima 
koji povremeno na štandu izvan ovog prostora prodaju prehrambene poljoprivredne 
proizvode? Hoće li se i oni upućivati na prostor tržnice kojoj će onda plaćati dažbine? 
 
Predsjednik vijeća skreće pažnju da se ova odluka odnosi na opće uvjete na tržnici a ne na 
ništa van ovog prostora. 
 
Nino Vlašić objašnjava da se ovi opći uvjeti prvenstveno odnose na Komunalne djelatnosti 
koje isporučuju ovu komunalnu uslugu i koji upravljaju tržnicom. Slaže se sa prijedlogom da 
se privatnici potiču koristiti tržnicom  a ne vanjskim prostorom.   
 
Dino Žuvela ističe da je čl.1 neusklađen sa kasnijim tekstom jer se u njemu spominje javna 
tržnica na malo na području Općine Vela Luka a kasnije samo tržnica koja je nedavno 
adaptirana. Time se naši obrtnici koji čitave godine plaćaju sve dažbine stavljaju u 
nepovoljniji položaj od gostujućih obrtnika koji samo povremenu dođu i vrše prodaju izvan 
prostora tržnice i to na atraktivnijim lokacijama. 
 
Načelnica naglašava da je ranijom odlukom vijeća preciziran ovaj termin „javna tržnica na 
malo“ koja je dana na upravljanje Komunalnim djelatnostima a na koju se nadovezuju ovi 
opći uvjeti. Sasvim je jasno onda da je to prostor tzv.“peškarije“. 
 
Dino Žuvela zaključuje da je u čl.1 trebalo napisati da se ovom odlukom regulira samo 
tržnica a sve vezano za ostale obrtnike bit će regulirano drugom odlukom. 
 
Sa 8 glasova “za” i 4 glasa “protiv”, donesena je  

 
ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih   
                             tržnica na malo na području Općine Vela Luka                            12 



                                                   (prema materijalima u privitku)   
 
                                       
Točka 7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne 
usluge ukopa na području Općine Vela Luka 

– Opći uvjeti  
 

Načelnica ukratko izvješćuje jer je već spominjala ovo u prethodnim izlaganjima. 
 
Nino Vlašić, u ime Odbora za komunalnu infrastrukturu, predlaže prihvaćanje Odluke. 
 
Joze Burmas ističe da su on i neki drugi vijećnici dobili krive materijale za ovu točku jer na 
1.strani piše usluga ukopa a na ostalim stranicama usluga tržnice. 
 
Načelnici je žao što je došlo do greške ali se čudi zašto se nije prije reagiralo jer su pravilni 
materijali prethodno poslani mailom a i na Odboru se raspravljalo o pravilno napisanoj 
Odluci.  
 
Deni Surjan podsjeća da se na Odboru ustanovilo da su neki vijećnici dobili krive materijale 
ali je rečeno da se mailom poslalo već sve u pravilnom obliku. Nije mu jasno zašto se sada 
polemizira i gubi vrijeme na nepotrebno? 
 
Maja Radman Barčot smatra da je preglednije opširne materijale čitati na papiru nego na 
ekranu. Zbog kratkog perioda između sazivanja odbora i vijeća vijećnici nisu ni mogli 
reagirati. 
 
Dino Žuvela ističe da je ovo upravo dokaz da trebaju sjednice biti sa manje točaka i češće 
sazivane pa do ovih problema ne bi došlo. 
 
Sa 8 glasova “za” i 4 glasa “protiv”, donesena je 
 

 ODLUKA  
o  davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa na 

području Općine Vela Luka 
(prema  materijalima u privitku) 

 
 
Točka 8. Statut Općine Vela Luka 
 
Ivan Plantić, u ime Odbora za Statut i Poslovnik, objašnjava ovu točku. Ona se mora donijeti 
zbog potrebe usklađenja našeg Statuta sa Zakonom. U ime Odbora predlaže vijećnicima 
usvajanje ove odluke. 
 
Maja Radman Barčot pita zašto u čl.6, kod svečanog obilježavanja, nije zabilježen datum 
01.01., te blagdan Uskrs i Božić? Također je zanima u čl.39, stavak 6, zašto je iznos od 70 
tisuća kn, te u čl.39, stavak 10, zašto načelnik imenuje i razrješuje pročelnike kad su oni 
zaposleni na neodređeno vrijeme? 
 
Načelnica odgovara da su službenici koji su izabrani na mjesta pročelnika u stalnom radnom 
odnosu u Općini ali ne i na toj funkciji. Blagdani su propisani Pravilnikom o protokolu       13 



 i ne moraju nužno biti navedeni i u Statutu. Iznos od 70 tisuća kn je definiran Zakonom o 
lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi. 
 
Predsjednik vijeća upozorava govornike da se ne drže teme dnevnog reda jer se ova odluka 
donosi zbog potrebe usklađenja sa Zakonom, a sve ovo izrečeno nema veze s tim. 
 
Dino Žuvela će podržati Statut jer je to nužno za funkcioniranje Općine. Ali ističe da se on 
morao donijeti u roku od 60 dana od stupanja Zakona na dan 24.12.2020.god. 
 
Načelnica objašnjava da se o kašnjenju govorilo na Odboru ali tada nije bilo publike. Stoga 
će ona ponoviti već rečeno a to je da su razlozi kašnjenja ti što je tada bilo prioritetnijih stvari 
za odraditi. Važno je da je Statut niži akt od Zakona i Općina nije time ničim oštećena jer su 
se sve odluke donosile u skladu sa Zakonom.  
 
Dino Žuvela replicira da se Načelnica kad joj je u interesu poziva na Zakon a kad taj isti 
Zakon propisuje rokove u kojima se moraju donijeti Statut i Poslovnik onda ga se ne drži. 
Funkcija oporbe je da ukazuje na pogreške i propuste i to se mora javno reći. 
 
Jednoglasno, sa 12 glasova “za”, donesen je 
 

STATUT 
Općine Vela Luka 

 (prema materijalima u privitku)   
 
 

Točka 9. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vela Luka 
 
Ivan Plantć, u ime Odbora za Statut i Poslovnik, ukazuje na jednake razloge za donošenje ove 
odluke kao i za Statut. U ime Odbora predlaže usvajanje ove točke.  
 
Dino Žuvela podsjeća da se i ova odluka trebala donijeti u istom roku kao i prethodna. 
 
Sa 11 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“, donesen je  

POSLOVNIK 
Općinskog vijeća Općine Vela Luka 

(prema materijalima u privitku) 
 

Točka 10. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Vela Luka 
- Popis dokumenata s rokovima čuvanja Općine Vela Luka 

 
Načelnica ukratko objašnjava da se ova pravila moraju donijeti zbog usklađenja sa Zakonom 
o arhivskom gradivu i arhivima. 
 
Jednoglasno, sa 12 glasova „za“, donesena su  

PRAVILA 
za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Vela Luka 

                                               (prema materijalima u privitku)                                              14 



Točka 11. Odluka o imenovanju zamjenskog predstavnika Općine Vela Luka u  
                 Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu (Flag „Šabakun“) 
 

Načelnica ukratko obrazlaže Odluku. 

Sa 8 glasova “za” i 4 glasa “protiv”, donesena je  

ODLUKA 

o imenovanju zamjenskog predstavnika Općine Vela Luka u 

Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu (Flag „Šabakun“) 
 

(prema materijalima u privitku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjednica je završena u 2110 sati. 
 
 
Zapisničar:                                                                                                        Predsjednik: 
Tatjana Žuvela                                                                                                  Zoran Manestar 
 

 

 

 

 

15 


