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Službeni glasnik Općine Smokvica
1.
Na temelju odredbi članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i
15/15), članka 3. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09) te članka 31.
Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ br. 3/09 i 22/13), Općinsko
vijeće Općine Smokvica, na svojoj 11. sjednici održanoj dana, 7. travnja 2015. godine,
donijelo je

O D L U K U
o zaduženju Općine Smokvica
Članak 1.
Odobrava se kreditno zaduženje Općine Smokvica u iznosu od 5.426.014,75 kn kod
Hrvatske banke za obnovu i razvoj, uz sljedeće uvjete:
1. Program kreditiranja: IPARD mjera 301,
2. Naziv projekta: Izgradnja kanalizacijskog sustava Općine Smokvica-Brna, 3., 4. i 5.
etapa I. faza izgradnje,
3. Namjena kredita: Osnovna sredstva – građevinski objekti 5.426.014,75 kn,
4. Krajnji rok korištenja: Do 29. 02. 2016. godine koji je ujedno i datum prijenosa
kredita u otplatu. Broj pojedinačnih korištenja kredita ograničen je na 10 korištenja,
5. Rok i način otplate: U 24 (dvadesetčetiri) jednake uzastopne tromjesečne rate od
kojih prva dospijeva 31. 5. 2017. godine.
6. Kamatna stopa: 4,00 (četiri) % godišnje na iznos kredita a obračunava se i naplaćuje
tromjesečno,
7. Metoda obračuna kamata: Proporcionalna metoda obračuna prema kojoj godina ima
365 dana, a dani u mjesecima obračunavaju se prema kalendaru,
8. Interkalarna kamata: Na iskorišteni iznos kredita kamata je u visini redovne i
obračunavaju se i naplaćuju kvartalno,
9. Zatezna kamata: 12 % godišnje,
10. Naknada za obradu kredita: 1,0 % na iznos odobrenog kredita,
11. Naknada za rezervaciju kredita: 0,25 % godišnje,
12. Osiguranje povrata kredita: 10 (deset) bjanko vlastitih trasiranih i akceptiranih
mjenica korisnika kredita (Općine Smokvica) s odredbom „bez protesta“ i mjeničnim
očitovanjem te 1 (jedna) zadužnica Korisnika kredita (Općine Smokvica) na iznos
odobrenog kredita za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.
Članak 2.
Iznos kredita iz članka 1. ove Odluke koristit će se za financiranje gradnje 3., 4. i 5.
etape I. faze gradnje kanalizacijskog sustava u Brni u Općini Smokvica.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica da pripremi svu potrebnu
dokumentaciju za dobivanje suglasnosti Ministarstva financija RH za kreditno zaduženje
Općine Smokvica iz članka 1. ove Odluke.
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Članak 4.
Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u Zagrebu potpisat će
Općinski načelnik a nakon dobivene suglasnosti za kreditno zaduženje od strane Ministarstva
financija Republike Hrvatske.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Smokvica“

KLASA: 021-05/15-01/11
URBROJ: 2138-04-15-11-1
Smokvica, 7. travnja 2015. g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEČA:
Ljubo Kunjašić, mag. ing. agr.
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Službeni glasnik Općine Smokvica
2.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10) i članka 31. Statuta Općine Smokvica (“Službeni glasnik Općine Smokvica” br. 3/09
i 22/13 ) Općinsko vijeće Općine Smokvica,na svojoj 11. sjednici održanoj dana 7. travnja
2015. godine, donijelo je

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE SMOKVICA ZA 2014. godinu
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano
je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje
jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore
i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Smokvica ogleda se u sljedećemu.
Općina Smokvica je donijela i u proteklom razdoblju provodila slijedeće akte iz područja
zaštite i spašavanja:
1. Procjenu ugroženosti od požara za Općinu Smokvica Općinsko vijeće Općine
Smokvica je donijelo 25. 3. 2010. g i u tijeku je njeno usklađivanje s
pozitivnopravnim propisima..
2. Plan zaštite od požara za Općinu Smokvica, Općinsko vijeće Općine Smokvica je
donijelo 25. 3. 2010. g.
3. Općinsko vijeće Općine Smokvica donijelo je 23. prosinca 2014. godine Rješenje o
imenovanju načelnika i članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Smokvica.
4. Općinsko vijeće Općine Smokvica donijelo je rješenje o imenovanju članova
Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
5. Općinski načelnik je donio Zaključak o imenovanju/potvrđivanju zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Smokvica.
U vremenu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, tj. ustrojavanjem i
organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem Područnog ureda u
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Dubrovniku, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i
spašavanju, Općina Smokvica je izradila i donijela slijedeće akte:
- Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Smokvica
- Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području
Općine Smokvica;
- Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za područje
Općine Smokvica;
- Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara.
-Plan čuvanja, motrenja i ophodnje te zabrane nekontroliranog i neovlaštenog
boravka na određenim prostorima visokog indeksa opasnosti od nastanka
požara;
- Plan rada Stožera za zaštitu i spašavanje
- Zaključak o određivanju zapovjednih mjesta kod gašenja požara
Iz Proračuna Općine Smokvica u 2014. godini za Dobrovoljno vatrogasno društvo
(protupožarnu bilo je izdvojeno 52.063,08 kn.
Rebalansom Proračuna za 2014. godinu, za Civilnu zaštitu bilo je planirano 5.000,00
kn, za HGSS 3.000,00 kn, a za Zaštitu u spašavanje 5.000,00 kn. Nikome od njih u prošloj
godini nije ništa isplaćeno.
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih I kulturnih dobara I okoliša od katastrofa I
velikih nesreća za Općinu Smokvica izrađena je tijekom listopada 2012. godine I na nju je
Područni ured za zaštitu I spašavanje u Dubrovniku dao svoju suglasnost dana, 29. listopada
2012. godine.
Tu je Procjenu … donijelo Općinsko vijeće na svojoj 19. sjednici što je održana dana, 28.
prosinca 2012. g. Nakon toga donesena je nova Metodologija …. Zato je Općina prišla izradi
nove Procjene … kako bi istu uskladila s pozitivno pravnim propisima. Prijedlog je bio
dostavljen Područnom uredu za zaštitu i spašavanje u Dubrovniku na provjeru i nakon što je
predlagatelj uvažio primjedbe Područnog ureda u tijeku je postupak ishođenja konačne
suglasnosti. Nakon toga bit će donesen novi Plan zaštite i spašavanja.
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1.

CIVILNA ZAŠTITA

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica što je održana 28. prosinca 2012.
godine donesena je Odluka o osnivanju postrojbi Civilne zaštite (opće namjene) Općine
Smokvica.
Stožer civilne zaštite Općine poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće na području Općine, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i
sredstvima civilne zaštite.
Općina Smokvica je Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Dubrovnik dostavila popis
članova Stožera zaštite i spašavanja s pripadajućim telefonskim podacima u cilju aktiviranja
tih tijela putem ŽC – 112 Dubrovnik, sukladno Pravilniku o pozivanju, mobilizaciji i
aktiviranju operativnih snaga.
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Iz proračunskih sredstava u 2015. godini izvršit će se opremanje članova Civilne
zaštite na području Općine Smokvica.
1.2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I
VODITELJI SKLONIŠTA
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine bit će određen
temeljem nove Procjene ... . U tijeku je popunjavanje postrojbi u dogovoru sa Područnim
uredom za zaštitu i spašavanje Dubrovnik.
Općina Smokvica dostavila je Područnom uredu ZIS-a u Dubrovniku popis osoba koje
predlaže u postrojbu Civilne zaštite. U tijeku je usuglašavanje toga popisa s nadležnim
tijelima Ministarstva obrane.
1.3. PREVENTIVA
Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u
slučaju velikih nesreća i katastrofa, Općinski Načelnik odnosno Stožer zaštite i spašavanja
korist će tekličku službu iz sastava djelatnog osoblja Općinske uprave Općine.
Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a
vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom
mjestu na svojim objektima obavijesti o važećim znakovima za uzbunjivanje.
Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja, te kroz rad
institucija Općine.
1.4. SKLONIŠTA
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta
prostornog planiranja, uređenja, organizacije i razvoja prostora, te je neophodno i mjere
zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Općina Smokvica je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi,
materijalnih, kulturnih i drugih dobara, pa će se Planom urbanističkih mjera zaštite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, propisati kriterije za skloništa na području Općine.

2. VATROGASTVO
DVD Smokvica je osnovano 1986. g. godine iz potrebe prevencije u borbi sa vatrenom
stihijom i nevoljama koje ona donosi.
Vatrogasna postrojba DVD Smokvica kao lokalna jedinica raspolaže sa:
-

zapovjednim vozilom
navalnim vozilom
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-

kombi vozilom
Kompletnom opremom za 20 vatrogasaca

U prošloj godini Općina je Smokvica za rad DVD Smokvica (protupožarne zaštite)
izdvojila 52.063,08 kn.
Općina Smokvica i Hrvatske šume osigurale su sredstva za provedbu Plana motrenja,
čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost
od nastajanja i širenja požara za Općinu Smokvica.
Također se može istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve zadaće u
prethodnoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području
Općine i to unatoč velikoj novčanoj obvezi koju DVD ima temeljem pravomoćne i ovršne
sudske presude prema jednome svome bivšem zaposleniku. S obzirom na visinu te obveze
DVD će imati financijskih poteškoća i u sljedeće dvije godine, jer je njegov račun poslovanja
blokiran. Koliko će s obzirom na to njegova osnovna zadaća u protupožarnoj zaštiti biti
dovedena u pitanje – ostaje da se vidi.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Općina Smokvica iz svoga Proračuna sufinancira rad lovačke udruge "ZEC" te
Planinarske udruge "KOM", koje u svojim aktivnostima bitno poboljšavaju dobro stanje
zaštite i spašavanja na području Općine.
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE
U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe
koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine Smokvica
( KTD – Krublić d.o.o) ima obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu
djelatnost.
Premda Općina Smokvica nema ingerenciju nad određenim institucijama ipak treba
konstatirati veliki doprinos koji u sustavu zaštite i spašavanja imaju: .
- Dom zdravlja – Korčula – Ambulanta u Smokvici
- Hitna medicinske pomoć
- Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
- Lučk kapetaniae Dubrovnik Ispostava Korčula
- Hrvatske šume Uprave šuma Split Šumarija Korčula u Blatu
- Veterinarska stanica „ Papagalo „ - Korčula
- Hrvatske ceste
- Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije
- HEP ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Korčula
- Vodovod d.o.o.Blato
- NPKLM vodovod do.o. Korčula
- Hrvatski Crveni križ Korčula
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-

Centar za socijalnu skrb Korčula
ŽC 112 Dubrovnik

Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja nove
Procjene ... i Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Općine Smokvica.
ZAKLJUČAK
Nakon donošenja nove Procjene … i Plana zaštite i spašavanja nadležna tijela Općine
redefinirat će aktivnosti i obveze u sustavu zaštite i spašavanja u skladu s tim aktima.
KLASA: 021-05/15-01/11
URBROJ: 2138-04-15-11-2
Smokvica, 7. travnja 2015. g,

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubo Kunjašić, mag. ing. agr.
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3.
Na temelju članka 47. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12) i članka 31.
Statuta Općine Smokvica ("Službeni glasnik Općine Smokvica" br. 3/09 i 22/13), Općinsko
vijeće Općine Smokvica, na svojoj 11 sjednici održanoj dana, 7. travnja 2015. godine,
donijelo je

ODLUKU
izmjenama i dopunama
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica
za 2015. godinu

Članak 1.
Ovom se Odlukom mijenja i dopunjuje Odluka o izvršavanju Proračuna Općine
Smokvica za 2015. godinu KLASA: 021-05/14-01/09; URBROJ: 2138-04-14-9-15 od 23.
prosinca 2014. godine (u daljem tekstu: Odluka).
Članak 2.
Članak 3. Odluke iz članka 1. ove Odluke, mijenja se i glasi:
„ Općina se može zadužiti kod poslovne banke te Hrvatske banke za obnovu i razvoj
uzimanjem dugoročnih kredita za investicije uz uvjete propisane zakonom.
Općina Smokvica će se u 2015. godini zadužiti uzimanjem kredita kod Hrvatske banke
za obnovu i razvoj za financiranje gradnje kanalizacijskog sustava na području Općine
Smokvica (Kanalizacija Brna 3., 4. i 5. etapa I. faza gradnje) u iznosu od 5.426.014,75 kn, u
skladu s odlukom te banke, a pošto dobije propisanu suglasnost od Ministarstva financija
Republike Hrvatske.
Očekivani ukupni dug na kraju proračunske 2015. godine planira se u iznosu od
5.426.014,75 kn.
Ugovor o kreditu u ime Općine Smokvica potpisuje Općinski načelnik“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u „Službenom
glasniku Općine Smokvica“.

KLASA: 021-05/15-01/11
URBROJ: 2138-04-15-11-3
Smokvica, 7. travnja 2015. g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubo Kunjašić, mag. ing. agr., v.r.
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Izdaje:Općinsko vijeće Općine Smokvica-glavni i odgovorni urednik:Ivana Tomašić
Informacije se primaju u tajništvo Općine Smokvica,tel./fax:(020) 831-033,831-105
Ž.R.HR3524070001840200003
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