
 

Z A P I S N I K 

 

sastavljen na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica  održanoj dana 8.svibnja  2019.g. 

u Općinskoj vijećnici. Sjednica je započela u 19,00 sati. 

 

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

Slavica Radovanović . 

Odsutni vijećnici: Lenko Salečić, Viljan Didović, Marela Baničević i Marija Bačić su  opravdali  

svoj nedolazak. 

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

Prelazi se na vijećnička pitanja. 

Vijećnicu Ivanku Stanojević zanima zbog čega Viša referentica Petra Tomašić ne dolazi na  

sjednice vijeća. 

Načelnik odgovara da je Viša referentica trenutno na godišnjem odmoru, a da će za iduće 

vijeće dobiti pismeni poziv. Također navodi da se komunalni redar ispričao što ne može doći 

na vijeće. 

Predsjednika Općinskog vijeća zanima što je sa izgradnjom Muzeja. 

Načelnik odgovara da će se o tome govoriti kroz  3.točku (Izvještaj o radu Općinskog 

načelnika). 

Prije usvajanja Dnevnog reda načelnik Kuzma Tomašić  predlaže da se 8.točka povuče sa 

Dnevnog reda. Sutra bi trebao doći Gauss mjeriti  jer je došlo do nekih nedoumica, a  vezano 

za izgradnju stepenica. 

Ivanku Stanojević zanima što zaposlenici Krublića grade blizu njene kuće u Brni. 

Načelnik odgovora da grade postolja na kontejnere. 

Prelazi se na Usvajanje Dnevnog reda. 

1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Općinskog vijeća  

2. Prijedlog Odluke  o izvršenju Proračuna Općine Smokvica za 2018. godinu 

3. Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg  izvješća o radu Općinskog načelnika 

za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca 2018.g. 

4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Smokvica za 

financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Smokvica u 2019.g. 

5. Izvještaj o radu TZ Općine Smokvica za 2018.g. s prijedlogom Zaključka 

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje 

ugovora o odlaganju komunalnog otpada na odlagalištu “Kokojevica” 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načleniku za potpisivanje 

Ugovora  o plaćanju naknade za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta 

“Kokojevica” u Lumbardi koju plaćaju korisnici izvan područja Općine Lumbarda 

 

Dnevni red je USVOJEN JEDNOGLASNO. 



 

AD.1. 

Usvajanje Zapisnika 13.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 5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 1.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.2. 

Prijedlog Odluke  o izvršenju Proračuna Općine Smokvica za 2018. godinu 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Načelnik  ističe neke stavaka koje su 

realizirane : 

-Transfer za plaću odgajateljice-72.990,00 kn ;  Donacija za školske udžbenike-30.870,64 kn ; 

Protupožarna zaštita DVD Smokvica -62.000,00 kn;  donacija Gorskoj službi spašavanja-

3.000,00 kn ;     5. Zahtjev za projektiranje kanalizacijskog sustava-22.267,52  kn ;  troškovi 

održavanja Smokviškog lita – 39.677,00 kn ; Demografske obnove- 85.000,00 kuna;  

Održavanje crkvice Sv. Vida-20.000,00 kn(to je po Odluci vijeća plaćeno Anti Kriletiću);  

legalizacija Dječjeg vrtića 17.795,05 kn  ;troškovi  geodetskog elaborata za uknjižbu 

nerazvrstanih cesta- 64.530,00 kn ; troškovi legalizacije zgrade mrtvačnice 8.125,00 kn ; Izrada 

projektne dokumentacije za fotonaponske elektrane na dvorani 83.750,00 kn, troškovi 

subvencionirana prijevoza za učenike i studente 27.465,14 kn ;donacija za  Ambulanti u 

Smokvici 4.250,00 kn. Jedna o najvećih iznosa je trošak Projekta  i gradnje Muzeja Zlata i 

srebra Smokvice u iznosu od 2.945.966,77 kn. Podupirao se je rad svih udruga na području 

Općine Smokvica. Općina se bila prijavila na natječaj MUP-a vezano za izgradnju nogostupa 

od kuće obitelji Stipišić pa do ambulante, ali na natječaj nismo prošli. 

Predlaže vijećnicima ako imaju neka pitanja da postave, a ne da se prolazi kroz stavku po 

stavku. 

Vijećnicu Ivanku Stanojević zanima: Izrada projektne dokumentacije za fotonaponske 

elektrane. 

Načelnik odgovara da je firma Vivo Somnia izradila projektnu dokumentaciju za postavljanje 

fotonaponske elektrane na dvorani. Općina je platila 83.750,00 kuna i dokumentacija je 

spremna te se možemo javiti na natječaj kada se raspiše. 

Vijećnicu također zanima Izgradnja nogostupa u Smokvici. Načelnik odgovara da se je Općina 

javila na natječaj MUP-a ali nismo prošli. Upravni odjel za prostorno uređenje  iz Vele Luke 

nije htio izdati potvrdu da je riječ o jednostavnoj građevini, tako da će na kraju ŽUC dati 

suglasnost na to. 

Vijećnicu Dariu Pecotić zanima: bankarske usluge iznos 21.000,00 kn. Načelnik odgovara da 

se to odnosi na  naknadu banke za odobreni kredit za izgradnju  muzeja Zlata i srebra 

Smokvice. 



Vijećnika Franu Pešelja zanima što je sa projektima cesta Mala Kapja- Blaca i proširenje 

groblja. 

Načelnik odgovara da su na  postojećem groblju riješeni imovinsko pravni odnosi  i Općina je 

upisana u stopostotnom vlasništvu. Vezano za širenje moralo bi se otkupiti „Draškotove „ 

ograde. 

Što se tiče ceste Mala Kapja -Blaca, produžena je Lokacijska dozvola. Firma Palmotićava 45 

iz Zagreba  je napravila izmjene i dopune projekta i to je trenutno u Katastru na ovjeri. 

Vijećnicu Dariu Pecotić zanima :donacija za ambulantu iznos 4.250,00 kn. Načelnik odgovara 

da je kupljena klima za u previjalište u Ambulanti u Smokvici. 

Također vijećnicu Dariu Pecotić zanima :tekuće donacije liste grupe birača, realizirano je samo 

550,00 kn? Načelnik odgovara  da je pred kraj godine svima uplaćeno, ali pošto je Ljubo 

Kunjašić promijenio račun, sredstva su se vratila, te su mu uplaćena na novi račun koji je 

dostavio početkom godine. 

Ljubo Kunjašić smatra da su  mogli biti manji troškovi prijevoza, dnevnica, troškovi za 

Monografiju Narodne glazbe i reprezentacija. Zanima ga da li su se ta sredstva mogla 

racionalnije trošiti. 

Frano Pešelj se također nadovezao na to te isto navodi da su troškovi prijevoza mogli biti manji. 

Načelnik navodi da je istina da su troškovi prijevoza veliki, ali napominje da svojom odlukom 

odlučio da naplaćuje 1 kunu po kilometru a ne dvije  kune po kilometru kako bi ga i trebalo 

pripadati. Načelnik se nadovezuje na Narodnu glazbu te ističe da je danas kod njega  bio Gabriel 

Tomić koji navodi da da li postoji mogućnost da mu se poveća plaća, te ga uputio da najprije 

razgovara sa Predsjednikom Narodne glazbe. Trenutno prima 2.000,00 kn mjesečno. 

Ljubo Kunjašić se nadovezuje da je on Gabrijelu T. predložio na otvori Područnu glazbenu 

školu u Smokvici.  

Pošto više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 2. točku 

dnevnog reda stavlja na glasovanje.  

Glasovanje je pokazalo da je svih 5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 2.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.3. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg  izvješća o radu Općinskog načelnika za 

razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca 2018.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća   daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja načelnika otvara 

raspravu. Nakon kratke diskusije, zatvara raspravu i 3.točku Dnevnog reda stavlja na 

glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 3.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

 



AD4. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Smokvica za 

financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Smokvica u 2019.g. 

Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća   daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja načelnika otvara 

raspravu. Pošto nije bilo diskutanata  zatvara raspravu i 4.točku Dnevnog reda stavlja na 

glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 4.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.5. 

Izvještaj o radu TZ Općine Smokvica za 2018.g. s prijedlogom Zaključka 

Izvještaj je dostavljen vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje  riječ direktoru Turističke zajednice Općine Smokvica. 

Direktor Tonko Pecotić obrazlaže Izvještaj o radu za 2018.g. te predlaže vijeću da ako imaju 

neka pitanja da postave. 

Ističe da je zabilježen pad dolazaka domaćih gostiju za nekih 14 % u privatnom smještaju, a 

ukupan broj noćenja je u porastu. 

Predsjednika Općinskog vijeća Ljubu Kunjašića zanima da li se zna razlog pada dolazaka? 

Tonko Pecotić odgovara da postoji više faktora, ali da je u ukupnom broju noćenja zabilježen 

porast. 

Vijećnica Daria Pecotić komentira da su se rashodi za usporedbu s prijašnjih godina dosta 

smanjili. Direktor odgovara da je to istina, ima rashode za manifestacije, uređenje mjesta 

(čišćenje uvala) i signalizaciju. Ljubo Kunjašić pita zbog čega se ovu godinu nisu čistile uvale? 

Tonko Pecotić odgovara da ne znači da se neće čistiti, u planu se da se organizira čišćenje. 

Navodi da bi uskoro trebale doći nove mape tj. brošure kao novi promidžbeni materijal te bi se 

uskoro trebao snimiti novi video spot za cijeli otok u trajanju od 3 minute. 

Načelnik mu sugerira da se potrudi da Općina Smokvica dobije dovoljan broj sekundi u tome 

spotu. Ivanku Stanojević zanimaju prihodi i  rashodi od  Dana Pošipa. 

Tonko Pecotić odgovara slijedeće. Pod rashode spadaju troškovi letaka i plakata. 

A pod prihode spada :sufinanciranje troškova TZ Grada Korčule u iznosu od 4.500,00 kn. 

A prihodi koju su ostvareni od prodaje čaša njima su podmireni troškovi.  

Ivanka Stanojević smatra da bi trebalo bolje napraviti izvještaj što se tiče prihoda i rashoda. 

Vezano da ribarske večeri direktor ističe da se od prodaje pića i ostalog uspiju podmiriti 

troškovi benda i pića/spize  koja je kupljena. Ljubu Kunjašića zanima tko uplaćuje boravišnu 

pristojbu? 

Tonko Pecotić odgovara da to uplaćuje DNŽ  tj. raspodjeli prema postotku. 

Ivanku Stanojević zanima tko izrađuje proračun TZ Općine Smokvica. Tonko Pecotić odgovara 

da on sam to izrađuje. Franu Pešelja zanima koji su to dugovi ostali od prijašnjih godina? Tonko 

Pecotić odgovara da ga je to dočekalo kad je preuze TZ. Riječ je o računima za tiskanje 

materijala, troškove objava…Uglavnom sve je sada plaćeno. 

Ljubo Kunjašić predlaže da se malo posavjetuje sa Žarko Pecotićem i novim direktorom hotela  

da se intezivnije krene u promidžbu. 

Tonko Pecotić kaže da treba riješit problem vođenja knjigovodstva TZ. On trenutno sam to 

vodi, obračunava plaće i doprinose ali to nije konačno rješenje. 

Ivanka Stanojević predlaže da to preuzme Općina. Valentina Protić odgovara da je to drugačiji 

program od onog što Općina sada ima te da će se raspitati vezano za program. Ivanku Stanojević 

zanima da li  je napravljen plan i program za ovo ljeto. Tonko Pecotić odgovara da je program 



gotov i da se treba sada dogovoriti sa ostalim Turističkim zajednicama na otoku oko nekakvih 

termina. 

Ljubu Kunjašića zanima usporedba sa ostalim TZ na otoku, pa ako može da podatke o broju 

noćenja, dolazaka i ostalo dostavi u nekakvoj tablici vijećnicima. 

Pošto više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 5. točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

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

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.6. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje 

ugovora o odlaganju komunalnog otpada na odlagalištu “Kokojevica” 

Prijedlog Zaključka je dostavljen vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Svima je poznato da je odlagalište otpada 

službeno zatvoreno. 15.veljače 2019.g. Općinu je posjetila inspektorica zaštite okoliša te je 

utvrdila da tada odlagalište još nije zatvoreno te izdala novo rješenje da se sa datumom 

15.3.2019.g. odlagalište mora zatvoriti, a obavezali Općinu Lumbarda da moraju preuzeti 

smeće Općine Smokvica. Uredbu o zatvaranju deponija Grad Supetar je uputio na ocjenu 

ustavnost  jer smatraju da nije u skladu sa Ustavom, jer da se Država dira u ovlasti lokalne 

samouprave.  Iz Ministarstva su nam rekli da su bili dužni zatvoriti sva neusklađena odlagališta. 

Prema nekoj računici po kamionu ćemo plaćati 1.000,00 kuna, a godišnje cca.500.000,00 -

600.000,00 kuna godišnje, što znači da će se morati podignuti cijena smeća. Jer u ljetnom 

periodu bude po dva kamiona. U Prostornom planu ćemo Ugrinovicu prenamijeniti kao 

reciklažno dvorište za građevinski otpad. Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

Vijećnik Frano Pešelj navodi da je odlagalište trenutno u katastrofalnom stanju. Ivanku 

Stanojevć zanima da li se naplati onima što istresu građevinski otpad. Načelnik odgovara da im 

se ne naplaćuje. 

Pošto više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 6. točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 6.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.7. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora  

o plaćanju naknade za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta “Kokojevica” 

u Lumbardi koju plaćaju korisnici izvan područja Općine Lumbarda 

Prijedlog Zaključka je dostavljen vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća   daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja načelnika otvara 

raspravu. Pošto nije bilo diskutanata  zatvara raspravu i 7.točku Dnevnog reda stavlja na 

glasovanje. 

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

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

Sjednica završila u 21:40 sati. 

 

Zapisničarka:           Predsjednik Općinskog vijeća: 

Ivana Tomašić                      Ljubo Kunjašić,mag.agr.ing. 

 


