
Z A P I S N I K 

 

sastavljen na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica  održanoj dana  25.listopada 

2018.g. u Općinskoj vijećnici. Sjednica je započela u 20,00 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Ljubo Kunjašić (POV), Marela Baničević, Daria Pecotić, Marija Bačić, 

Frano Pešelj. 

 

Odsutni vijećnici: Ivanka Stanojević, Slavica Radovanović, Viljan Didović i Lenko Salečić su 

opravdali svoj nedolazak. 

 

Ostali prisutni:  Načelnik Kuzma Tomašić, Pročelnica Marijana Krešić, Viša referentica za 

računovodstvo, proračun i financije Valentina Protić i vježbenica Josipa Pecotić. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća  Ljubo Kunjašić je otvorio 10. sjednicu Općinskog vijeća, te 

pozdravlja Općinskog načelnika  Kuzmu Tomašića, Pročelnicu Marijanu Krešić, sve prisutne 

vijećnike i vijećnice i zaposlenike Općine Smokvica, te ih  poziva da minutom šutnje odaju 

počast svima koji su dali svoj život  za slobodu Republike Hrvatske. 

Prozivkom je utvrđeno da je nazočno 5 vijećnika te da vijeće može donositi pravovaljane 

Odluke. 

 

Prelazi se na vijećnička pitanja: 

 

Vijećnik Frano Pešelj postavlja pitanje u vezi cijevi koje se nalaze na području gdje se gradi 

muzej s obzirom na vremenske prilike koje su prognozirane za sljedeće dane. Zanima ga dali 

će se nešto poduzeti u vezi sanacije da ne bi došlo do još većih problema i napominje da je bitno 

da se to što prije napravi. Navodi kako je on na to već upozorio ali s obzirom da nije bilo 

napretka u vezi tog pitanja sada to opet govori ispred svih vijećnika da se ne bi na kraju 

Vodovod  smatrao odgovornim. 

 

Načelnik Kuzma Tomašić nakon što je pozdravio sve prisutne, prelazi na odgovor na 

Vijećničko pitanje. Odgovara da bi do kraja tjedna izvođaču trebala biti plaćena zadnja situacija 

te sljedeći tjedan bi se trebalo nastaviti sa radovima. Da ne bi došlo do ovog na što je gospodin 

Frano Pešelj prethodno ukazao u subotu ili nedjelju će biti napravljena privremena sanacija 

kako bi to spriječili. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća postavlja pitanja za kada je predviđen završetak radova. 

 

Načelnik Kuzma Tomašić konstatira da bi kompletni radovi trebali biti gotovi  negdje do 

1.6.2019., dok će sama Pijaca biti spremna za Gospu Kandaloru. 

 

Vijećnik Frano Pešelj kaže kako nije zadovoljan sa odgovorom jer je na nastalu situaciju 

upozorio prije dosta vremena i molilo bi da se sa privremenom sanacijom započne već sutra, 

kako ne bi  došlo do većih problema, zbog vremenskih prilika koje nam slijede. 

 

Načelnik Kuzma Tomašić odgovara da će sutra to nastojati riješiti. 

 

 

 

 



Prelazi se na usvajanje Dnevnog reda: 

 

 

D n e v n i      r e d: 

 

1. Prijedlog Odluke o I. izmjenana i dopunama proračuna Općine Smokvica za 2018. godinu 

s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Smokvica za 2018.g. 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke javnih potreba u športu za 2018. 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju i gradnji objekata i 

uređenja komunalne infrastrukture za 2018. 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2018. 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa u socijalnoj skrbi za 2018. 

7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Smokvica 

 

 

Glasovanjem je utvrđeno da je svih 5 vijećnika glasovalo ZA, što znači  da je Dnevni red 

USVOJENON JEDNOGLASNO. 

 

 

 

AD.1. 

 

Prijedlog Odluke o I. izmjenana i dopunama proračuna Općine Smokvica za 2018. 

godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 

 

Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

Načelnik Kuzma Tomašić kratko izlaže o I. izmjenama i dopunama  proračunu Općine 

Smokvica, te predlaže Vijeću da prihvati rebalans proračuna. 

S obzirom da nije bilo više diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 1.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

 

Glasovanjem je utvrđeno da je svih  5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 1.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.2. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Smokvica za 2018.g. 

 

Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 2.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanjem je utvrđeno da je svih 5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 2.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 



AD.3.  

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke javnih potreba u športu za 2018. 

 

Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 3.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

 

Glasovanjem je utvrđeno da je svih  5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 3.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.4. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju i gradnji objekata i 

uređenja komunalne infrastrukture za 2018. 

 

Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 4.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

 

Glasovanjem je utvrđeno da je svih  5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 4.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.5. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2018. 

 

Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 5.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

 

Glasovanjem je utvrđeno da je svih  5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 5.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.6. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa u socijalnoj skrbi za 2018. 

 

Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 6.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanjem je utvrđeno da je svih  5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 6.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 



AD.7. 

Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Smokvica 

 

Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima. 

Načelnik Kuzma Tomašić kratko obrazlaže o  izmjenama i dopunama Prostornog plana 

uređenja Općine Smokvica. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 7.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

 

Glasovanjem je utvrđeno da je svih  5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 7.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

Sjednica je završila u 21,30 sati. 

 

 

Zapisničarka: 

 

Ivana Tomašić 


