
Z A P I S N I K 

 

sastavljen na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica  održanoj dana  23.siječnja  

2019.g. u Općinskoj vijećnici. Sjednica je započela u 17,30 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Ljubo Kunjašić(POV), Daria Pecotić, Frano Pešelj, Ivanka Stanojević, 

Lenko Salečić, Viljan Didović, Slavica Radovanović . 

Odsutni vijećnici: Marela Baničević i Marija Bačić su  opravdali  svoj nedolazak. 

Ostali prisutni: Načelnik Kuzma Tomašić, više referentice Ivana Tomašić i Valentina Protić te 

komunalni redar Dalibor Pecotić . 

 

Prelazi se na vijećnička pitanja: 

Vijećnik Viljan Didović ima dva pitanja: 

1.Zbog čega nije dobio materijale za ovu sjednicu na mail kao i svi ostali? 

2.Navodi da je bilo obećano da će pijaca biti spremna za ovu Kandaloru ali izgleda da po 

dinamici radova neće biti spremna ni za iduću, pa ga zanima što je sa radovima na izgradnju 

Muzeja? 

 

Načelnik Kuzma Tomašić se ispričava vijećniku Didoviću što nije dobio materijale. Ovaj put 

kad su se slali materijali nije bilo Ivane koja ih obično i pošalje, pa je očito došlo do propusta. 

Ispričava se još jednom jer je sam načelnik slao materijale. 

 

Vezano za radove na Muzeju navodi da je krajnji rok za završetak 1.lipnja 2019.g. Svi mi znamo 

da je bilo problema sa Projektom. Stigli su radnici u pojačanom broju i nada se da će do 

1.6.2019.g. sve biti završeno. 

 

Pošto više nije bilo diskutanata, prelazi se na usvajanje Dnevnog reda te Predsjednik Općinskog 

vijeća naglašava da se je skinula jedna točka na zahtjev predložene osobe. 

 

1. Usvajanje Zapisnika 12.sjednice Općinskog vijeća  

2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici 

u kampu na području Općine Smokvica 

3. Prijedlog odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece 

4. Prijedlog odluke o dodjeli Glavne godišnje nagrade Općine Smokvica Športskom  

društvu Smokvica – Nogometnom klubu Jadran 

5. Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Općine Smokvica gospodinu Sashi Lusicu 

 

Dnevni red je USVOJEN JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.1. 

Usvajanje Zapisnika 12.sjednice Općinskog vijeća  

Zapisnik je dostavljen vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo primjedbi, zatvara raspravu i 

1.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 1.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 



AD.2. 

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u 

kampu na području Općine Smokvica 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Načelnik kratko obrazlaže, te predlaže vijeću 

da prihvati prijedlog Odluke. Pošto nije bilo diskutanata Predsjednik Općinskog  vijećnika 

zatvara raspravu i 2.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 2.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.3. 

Prijedlog odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Načelnik predlaže vijeću da prihvati 

prijedlog Odluke. Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Za  riječ se javio vijećnik 

Lenko Salečić koji se osvrće na dječje igralište u Brni. Dječje igralište još nema Uporabnu 

dozvolu, ogradni zidovi nisu izrađeni u skladu s Glavnim projektom. Zidovi su oštri, a trebali 

bi imati polukružni oblik. Navodno je prošlo ljeto neko dijete palo i udarilo glavom od taj zid. 

Pa predlaže vijeću da se zid obloži sa nekom podlogom  sa unutarnje strane, te da se uskladi sa 

Glavnim projektom. 

Načelnik prihvaća prijedlog Lenka Salečića i kluba vijećnika HDZ-a te kaže da će odmah 

reagirati na taj problem. 

Vijećnica Daria Pecotić predlaže  da se na kraju školske godine uspješnim učenicima od              

1-8 razreda, a prema prijedlogu škole dodjeli neko priznanje /nagrada .Smatra da bi to bilo 

dobro uvrstiti u sklopu ovoga programa. 

 

Pošto nije bilo diskutanata Predsjednik Općinskog  vijećnika zatvara raspravu i 3.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje s prijedlozima vijećnika Lenka Salečića i Darie Pecotić. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 3.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.4. 

Prijedlog odluke o dodjeli Glavne godišnje nagrade Općine Smokvica Športskom  

društvu Smokvica – Nogometnom klubu Jadran 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Načelnik predlaže vijeću da prihvati 

prijedlog Odluke jer je isti i prihvaćen od strane Komisije za dodjelu javnih priznanja. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i  

daje ovaj prijedlog na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 4.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

 

 



AD.5. 

Prijedlog odluke o dodjeli Zahvalnice Općine Smokvica gospodinu Sashi Lusicu 
Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Načelnik predlaže vijeću da prihvati 

prijedlog Odluke jer je isti i prihvaćen od strane Komisije za dodjelu javnih priznanja. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i  

daje ovaj prijedlog na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 5.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

 

Sjednica završila u 18:00 sati. 

 

 

Zapisničarka:           Predsjednik Općinskog vijeća: 

Ivana Tomašić                      Ljubo Kunjašić,mag.agr.ing. 

 


