
 

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica br. 3/09, 
22/13 i 6/18 ), podnosim Općinskom vijeću Općine Smokvica sljedeće. 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 
o radu načelnika Općine Smokvica 

za razdoblje od 01.srpnja do 31. prosinca 2018. godine. 
 
Sukladno zakonskim obvezama, i Statutom Općine Smokvica, načelnik obvezan je dva puta 
godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu. Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da načelnik obavlja izvršne poslove lokalne 
samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata 
predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u 
obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i 
raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, 
kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i 
druge poslove utvrđene statutom. 

 
U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Smokvica, u okviru svog djelokruga, obavljao je 

izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao 
je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka 
i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, prostornih i 

urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i 
pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog 

godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u 
obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i 

druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 
 
 

PRIKLJUČENA PRVA DOMAĆINSTVA NA VODU U NASELJU 
BLACA 

 
Početkom srpnja djelatnici NPKLM vodovoda priključila su prva domaćinstva na 

novoizgrađeni vodoopskrbi sustav u naselju Blaca. Zajedničkim snagama NPKLM vodovoda 
i Općine Smokvica ispunjen je davna želja stanovnika ovog djela Općine Smokvica, te su svi 

dobili mogućnost priključka na vodu, a tu je mogućnost većina i iskoristila. 
 

BESPLATNI VRTIĆ ZA SVU SMOKVIŠKU DJECU 
  

U sklopu programa „Sritna dica, sritna Smokvica“ a sukladno odluci Općinskog vijeća od 
početka rujna sva djeca iz Općine Smokvica imaju besplatni vrtić. Mjesečni izdatak za ovu 
mjeru iznosi 12.200,00 kuna, koji se uredno doznačuju na račun dječjeg vrtića. Također u 
sklopu istog programa i ove godine osigurani su besplatni udžbenici za našu djecu, te 13 
studentskih stipendija. 

 

 
 
 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE SMOKVICA 

 



 

 

Općina Smokvica i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 
potpisali su ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu Prostornog plana Općine 
Smokvica. Postupak je u tijeku, i do kraja godine očekujemo završetak samog postupka, gdje 
ćemo prema prvom izvješću izrađivača biti u mogućnosti prihvatiti većinu prijedloga građana 
za izmjenu. 
 
 

UPISANO VLASNIŠTVO NAD 25 000 M2 NERAZVRSTANIH CESTA 
 
Općina Smokvica završila je postupak upisa vlasništva temeljen Zakona o cestama na cca     
25.000,00 metara kvadratnih nerazvrstanih cesta koje su na trasi budućeg kanalizacijskog 
sustava. Nakon provedenog propisanog postupka Općina Smokvica je upisana kao vlasnik i u 
zemljišniku i u katastru. Na sami postupak imali smo jednu žalbu pred Općinskim sudom u 
Korčuli od gospođe Katije Tomašić Pecotić koja je odbijena prvostupanjski, ali je navedena 
izjavila žalbu pred županijskim sudom, te je predmet trenutno u rješavanju. 
 

USPORIVAČI PROMETA U BRNI 
 

Na zahtjev mještana naselja Brna postavljeni su ležeći policajci. Postavljeno je ukupno 4 
komada usporivača prometa na potezu od Velog mosta do Žala, te je sada prometovanje 
navedenom dionicom znatno sigurnije za pješake. 
 

ODOBRENO 170 000,00 KUNA ZA NABAVU SPREMNIKA ZA 
ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA 

 
Općina Smokvica i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 170 000,00 kuna za nabavku spremnika za 
odvojeno prikupljanje otpada što predstavlja 85% vrijednosti spremnika, dok će 15% 
financirati Općina Smokvica. Fond provodi jedinstvenu javnu nabavu za područje cijele 
zemlje, koja nažalost kasni, te prema zadnjim informacijama iz fonda isporuku spremnika 
očekujemo tokom ljeta. 
 

POTPISAN UGOVOR ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
ZA SANACIJU POTPORNOG ZIDA NA KOLODVORU 

 
Nakon što smo dobili dio sredstava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju potpornog 
zida na Kolodvoru u Smokvici proveli smo postupak javne nabave i potpisali ugovor o izradi 
projektne dokumentacije sa tvrtkom „Deltagrad“ Dubrovnik. Projektna dokumentacija je 
završena i predana u ured za prostorno uređenje u Veloj luci na ishođenje potrebnih dozvola. 

 
ODOBRENA SREDSTVA ZA SANACIJU POTPORNOG ZIDA U BRNI 

 
Dubrovačko neretvanska županija odobrila je Općini Smokvica sredstva u iznosu od             
30 000,00 kuna za sanaciju zarušenog zida u Brni. Općina Smokvica je izradila projektnu 
dokumentaciju, te na javnoj nabavi izabrala najpovoljnijeg ponuđača, obrt Z.S. iz Smokvice 
koji je ovih dana i započeo radove. 
 

ZAPOČELI RADOVI UREĐENJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA 
BLATINA 

 



 

 

Na poticaj naše Europarlametarke gđe. Ruže Tomašić, u sklopu „PROJECT MAJA 2018.“, uz 
financijsku pomoć ACR-a započeli su radovi na uređenju nogometnog igrališta Blatina. 
Radovi su u 80% završeni, a završetak se očekuje nakon završetka natjecateljskog dijela sezone, 
tokom ljeta. Općina Smokvica sudjeluje u ovom projektu sa postavljanjem dodatna dva stupa 
za reflektore, čime će se osvijetliti čitav teren, i omogućiti treniranje i igranje u noćnim 
uvjetima. 
 
 

ZAPOČEO PROJEKT IN-LORE 
 
Započela je provedba projekta IN-LORE kojeg provodi Općina Smokvica u suradnji 
Ministarstvom gospodarstva i FINA-om. Projektom će kroz nadogradnju postojećeg programa 
i edukacijom zaposlenika biti omogućeno primanje i slanje elektroničkih računa. S time uz 
uštedu papira ispunjavamo i zakonsku obvezu. Projekt je financiran sredstvima Europske 
unije, a završetak projekta je predviđen 31.svibnja 2019. 
 

IZGRADNJA ODVODNIH KANALA U POLJIMA LIVINDOL I 
SIKNICA 

 
Hrvatske vode na inicijativu Općine Smokvica izveli su radove izgradnje odvodnih kanala u 
poljima Livindol i Siknica. U polju Livindol izgrađen je odvodni armirano-betonski kanal u 
dužini cijelog pola, te su spojene postojeće lokve sa jamom koja upija višak vode. U polju 
Siknica riješena je odvodnja viška vode sa nogometnog igrališta Blatina, kako je u tijeku radova 
nađena i vodovodna cijev NPKLM vodovoda, radovi su zaustavljeni, i biti će nastavljeni tokom 
ove godine, nakon dobivanja suglasnosti od NPKLM vodovoda. 
 

WIFI FOR EU 
 
Između 13 000 prijavljenih Općina i Gradova iz cijele Europe, Općina Smokvica se našla u 
društvu 2800 Gradova i Općina kojima su odobrena sredstva u iznosu od 15 000 Eura za 
uvođenje besplatnog interneta na javna mjesta. Radovi bi trebali biti izvedeni do početka 
turističke sezone, čime će preko 70% naše Općine biti pokriveni besplatnim internetom. 
 

UREĐENJE LOKALNIH CESTA 
 
U drugoj polovici 2018. godini izvršeni su radovi uređenja poljskog puta Smolinje i Podvasje. 
Također je uređen prilaz moru u naselju Vinašac. Sa ovom praksom ćemo nastavit i u ovoj 
godini. 
 

RAZVOJ POLJOPRIVREDE 
 

U 2018. godini dogodila su se dva velika događaja od iznimne važnosti za razvoj 
poljoprivrede – pokrenut je rad vinarije i uljare koje su sada u privatnom vlasništvu. 
Očekujemo da će kroz naredne godine vinarija i uljara dati novi zamah poljoprivredi naše 
Općine, a sama Općina će uvijek biti na pomoći. 
 

MUZEJ ZLATA I SREBRA 
 
Nastavljeni su radovi na Izgradnji Muzeja zlata i srebra u Smokvici. S obzirom na složenu 
problematiku cijelog projekta i visoke troškove koji nisu bili predviđeni projektom, gradnja se 
odvijala usporenim tempom. Izradili smo projektnu dokumentaciju i izvršili sanaciju potpornog 



 

 

zida uz županijsku cestu što nije bilo predviđeno troškovnikom. Sa sanacijom zida muzej nam 
se pomaknuo tridesetak centimetara prema „pijaci“. Također nam je isti problem i sa zidom od 
robne kuće, koji također nije bio u projektu predviđen za sanaciju, a sanacija je nužna zbog 
sigurnosti temelja „Robne kuće“. Postojala je opravdana opasnost, a kasnije je potvrđena od 
nasljednika kuće pok. Markulin, kojima se ukida kolni pristup kući, da nas tuže, i dovedu u 
pitanje cijeli županijski projekt. Naime, nisu konzultirani prilikom ishodovanja građevinske 
dozvole. Zbog svih navedenih problema pristupili smo izmjeni i dopuni projekta. Izmjena je 
završena i predana u ured za prostorno uređenje u Vela Luku na suglasnost. Očekujemo 
završetak radova do kraja lipnja. 
 

AGLOMERACIJA SMOKVICA -BRNA 
 

Lokacijska dozvola za navedenu aglomeraciju je izdana 12. listopada 2018. godine.  
Na lokacijsku dozvolu je prigovor imala gđa. Katija Tomašić Pecotić zbog prema njezinom 
tumačenju neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na trasi kanalizacije. Prigovor je od strane 
ureda u Veloj Luci odbijen, te je Lokacijska dozvola izdana. Nakon toga ista gospođa podnosi 
žalbu Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Ta je žalba također obijena, te 
Ministarstvo potvrđuje dozvolu izdanu od ureda u Veloj Luci. Nakon toga navedena gospođa 
podnosi tužbu pred Upravnim sudom u Splitu protiv rješenja Ministarstva graditeljstva gdje 
traži poništenje Lokacijske dozvole. Presudom Upravnog suda u Splitu od navedene tužba je 
odbačena. Nakon pravomoćnosti presude, ako ne bude dodatne žalbe prema Visokom 
upravnom sudu u Zagrebu očekujemo pravomoćnost Lokacijske dozvole, te izdavanje 
Građevinske dozvole za navedeni projekt.  
 
 
Podupirali smo rad svih udruga u Općini Smokvica, i prema potrebi rješavali goruće probleme 
udruga i klubova. U suradnji sa Turističkom zajednicom uspješno organizirali Smokviško lito, 
i po drugi put vrlo uspješnu manifestaciju „ADVENT U SMOKVICI“. 

 

 

 

 

NAČELNIK: 

Kuzma Tomašić 

 
 


