
Z A P I S N I K 

 

sastavljen na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica  održanoj dana 2.12.2019.g. u 

Općinskoj vijećnici. Sjednica je započela u 18,30 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Ljubo Kunjašić(POV), Lenko Salečić , Frano Pešelj, Ivanka Stanojević,  

Slavica Radovanović. 

Odsutni vijećnici: Marela Baničević, Marija Bačić, Daria Pecotić i Viljan Didović su  opravdali  

svoj nedolazak. 

Ostali prisutni: Načelnik Kuzma Tomašić, zamjenik načelnika Josip Pecotić, pročelnica Laura 

Vučković Baničević, više referentice Ivana Tomašić i Vinka Radić, komunalni redar Dalibor 

Pecotić. 

  

Prelazi se na vijećnička pitanja: 

 

Slavica Radovanović-zanima je:1. što je sa vodom Periću ispod kuće. Očito je odvod zaštopao 

i to treba riješit.  2.Kontejneri kraj njene kuće, 3 su kontejnera a i dalje vlada veliki nered, ljudi 

svašta bacaju i sve završi po cesti. Da li se može napraviti nekakvi betonski flok i na njega 

postaviti kontejnere.  3.Što je sa sanacijom sanitarnog čvora u DV Bambi? 

 

Ivanka Stanojević postavlja pitanje zbog čega opet nema na vijeću Petre Tomašić, da li je 

pozvana i jeli se opravdala. 

Josip Pecotić postavlja pitanje glede sastanka u Korčuli sa  Ministricom poljoprivrede i čelnika  

Općina i gradova otoka Korčula i poluotoka Pelješca. Na prilogu  sa sastanka je rečeno da su 

raspravljali o problematici EU fondova odnosno o investicijama  ruralnog razvoja, 

navodnjavanje i ostalog što se tiče poljoprivrede. 

Moli načelnika da vijećnike izvijesti o sastanku i natječajima i drugim ulaganjima. 

Ljubo Kunjašić postavlja pitanje vezano za završetak radova Muzeja Zlata i srebra. 

 

Načelnik odgovara redoslijedom: 

Vezano za pitanja vijećnice Slavice Radovanović odgovara: 

Vezano za sakupljanje vode ispred kuće obitelji Perić poslat će djelatnike komunalnog 

poduzeća Krublić da naprave što je potrebno, a do nove sezone planirano je asfaltirat prostor 

gdje se skuplja voda. 

Što se tiče kontejnera u Ančilima činjenica je da  i 3 kontejnera nisu dovoljno tj. najveći je 

problem što se smeće ne baca u kontejnere već se odloži pored njega i tek onda nastane problem. 

Danas su djelatnici Krublića baš pored tih kontejnera skupili granje što su ljudi nabacali. Naložit 

će djelatnicima Krublića da se postavi postolje za ta 3 kontejnera, ali prethodno se treba 

provjerit imovinsko-pravni odnosi na toj lokaciji. 

 

Vezano za dječji vrtić odgovara da se vrtić popravlja, početkom ove školske godine postavljen 

je laminat u dvije prostorije, sanitarni čvor popravljamo kad god se nešto pokvari. Trenutno 

najveći problem je krov vrtića, kojeg je potrebno sanirati, kao i krov na ambulanti. U idućoj 

godini planira se završiti dokumentacija za sanaciju dječjeg vrtića, a u ovoj godini je završen 

proces legalizacije vrtića. 

 

Vijećnica Slavica Radovanović pita mogu li se kontejneri  prati? 

Načelnik odgovara da će se svi kontejneri prati na Ugrinovici. 

 

 



Odgovor na pitanje vijećnice Ivanke Stanojević: 

Načelnik odgovara da je referentica obavještena kao i svi ostali, ali nakon što je provjeri, viši 

referenti nisu dužni odgovarati na pitanja vijećnika već samo pročelnica. 

 

Odgovor na pitanje zamjenika načelnika Josipa Pecotića: 

Načelnik odgovara da je održan sastanak sa načelnicima   i gradonačelnikom grada Korčule sa 

ministricom poljoprivrede Marijom Vučković. Svaki načelnik je imao priliku postaviti pitanje 

ministrici o problemu koji ga muči. Pola sastanka je prošlo govoreći o problemima peljeških 

Općina zbog lovačkih područja, Hrvatskih šuma. 

Načelnik Tomašić je postavio pitanje vezano za Pravilnik za smanjenje općekorisne funkcije 

šuma kojemu je prije nekoliko dana završilo javno savjetovanje. Općina Smokvica je jedina 

imala primjedbu na taj pravilnik. 

Ljubo Kunjašić  pita za koliko je smanjeno? Načelnik odgovara da je smanjeno za 348.000,00 

kn ili cca. 35 %, s tim da taj Pravilnik još nije stupio na snagu. 

 

Odgovor na pitanje Ljuba Kunjašića: 

Građevinski radovi na Muzeju su gotovi, opločenje je gotovo, pločice i parket su postavljeni, 

struja i voda su spojeni. Nadzori su bili prošli tjedan i uočili su neke sitne nedostatke. Stepenice 

su napravljene dosta amaterski. Ostaje još samo horti-kulturalno uređenje i to će se napraviti 

pred samo otvaranje. Svaki dan očekujemo od Ureda za graditeljstvo  Izmjenu i dopunu 

građevinske dozvole i nakon toga će se predati zahtjev za Uporabnu dozvolu. 

Još jedino kasni rampa za invalide. 

Kao partner u projektu grad Korčula je zatražio produljenje roka završetka tako da se taj rok 

pomiče na 30.06.2020.g. 

 

Prelazi se na usvajanje Dnevnog reda. 

              

1. Usvajanje  Zapisnika 16. sjednice Općinskog vijeća ; 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvšenja proračuna Općine Smokvica 

za 01.01.2019-30.06.2019.g 

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

za razdoblje od 01.01.2019-30.06.2019. 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu; 

5. Prijedlog Odluke o usvajanju usklađenog Plana zaštite od požara za Općinu Smokvica 

6. Prijedlog  Zaključka o broju stipendija,vrsti i deficitarnim zvanjima za koje će Općina 

Smokvica raspisati natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019/2020 

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanji Izvješća Državnog ureda za reviziju  

8. Prijedlo Odluke o davanju na korištenje nogometno igralište “Blatina” u Smokvici 

9. Prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete 

10. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Smokvica 

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje 

dodatka ugovora o zajedničkom ulaganju za izradu stručno tehničke dokumentacije za 

početak sanacije neuređenog službenog odlagališta komunalnog otpada Ugrinovica 

 

Dnevni red je USVOJEN JEDNOGLASNO  

 

 

 

 



AD.1. 

Usvajanje Zapisnika 16.sjednice Općinskog vijeća  

Zapisnik je dostavljen vijećnicima. 

 

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

Općinskog vijeća  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 prihvaćanju polugodišnjeg Izvršenja proračuna Općine Smokvica za 

01.01.2019-30.06.2019.g 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Načelnik  kratko prolazi kroz izvještaj te 

ističe neke stavke: Prihodi od poreza : 760.127,07 kn, naplata komunalne naknade u iznosu 

11.338,40 kn te ističe da se redovito šalju opomene za one koji ne plaćaju. Što se tiče rashoda  

ističe :plaće za zaposlene u iznosu od 86.764,73 kn, , plaća za odgajateljicu DV Bambi u iznosu 

od 73.200,00 kn, naknade za stipendije i školarine -60.800,00 kn.  

Još spominje slijedeće Kapitalne projekte: Izgradnja Muzeja Zlata i srebra Smokvice-

1.091.021,00 kn, Modernizacija školskog igrališta u Smokvici -90.202,06 kn, Projekt uvođenja 

e-računa In Lore-37,500,00 kn. 

Načelnik predlaže da ako ima netko nešto za reći ili pitati pojašnjenje za neku stavku neka pita 

te navodi da su stavke su granicama i da nisu premašene. 

Za riječ se javio Lenko Salečić koji ističe da će glasovati za ovo Izvršenje proračuna i da se nije 

mislio javiti za riječ. Nadovezuje se na izlaganje načelnika te navodi da su pojedine stavke ipak 

premašene. 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić isto govori da su u nekim stavkama premašeni 

iznosi.   

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 prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika 

za razdoblje od 01.01.2019-30.06.2019. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

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

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

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

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

reda USVOJENA   JEDNOGLASNO. 

 

 

 



AD4. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu; 

Prijedlog Odluke dostavljen je vijećnicima. 

 

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

raspravu.  

Za riječ se javio vijećnik Lenko Salečić kojeg zanima u čl.2 predložene odluke, točka 3. „sva 

ostala građevinska zemljišta“. Ističe da će glasovati za nju, ali da mu nije jasno što se pod to 

misli. 

Načelnik odgovara da se pod to misli ako se budu mijenjale granice građevinskog područja. 

Pošto više nije bilo  diskusije vijećnika, Predsjednik Općinskog vijeća   zatvara raspravu i 

4.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

 

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

reda USVOJENA JEDNOGLASNO . 

 

 

AD.5. 

Prijedlog Odluke o usvajanju usklađenog Plana zaštite od požara za Općinu Smokvica 

Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima. 

 

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

raspravu. Pošto nije bilo diskutanata  zatvara raspravu i 5.točku Dnevnog reda stavlja na 

glasovanje. 

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

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

  

AD.6. 

Prijedlog  Zaključka o broju stipendija, vrsti i deficitarnim zvanjima za koje će Općina 

Smokvica raspisati natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019/2020 

Prijedlog Zaključka  je dostavljen vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća   daje načelniku riječ. Načelnik na prijedlog zamjenika načelnika 

predlaže da se nadoda u točci 1.“ agronomija ili mediteranska poljoprivreda“. Predsjednik 

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

Dnevnog reda stavlja na glasovanje s prijedlogom načelnika. 

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

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.7. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Izvješća Državnog ureda za reviziju ; 

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. 

 



AD.8. 

Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nogometno igralište “Blatina” u Smokvici; 

Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima. 

 

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

raspravu. Pošto nije bilo diskutanata,  zatvara raspravu i 8.točku Dnevnog reda stavlja na 

glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je  5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 8.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

  

 

AD.9. 

Prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete 

Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima. 

 

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

raspravu.  

Nakon diskusije vijećnika, predloženo je da se ova točka povuče sa Dnevnog reda i da se 

nadopuni i bolje pripremi za iduću sjednicu Općinskog vijeća. 

 

 

 

AD.10. 

Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Smokvica; 

Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća   daje načelniku riječ. 

Načelnik ističe da je prijašnja odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 

donesena u  2017.g. Nakon toga su se izmijenili neki Zakoni (Zakon o komunalnom 

gospodarstvu, zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi…). 

Odluka je dosta slična prijašnjoj Odluci, samo su poslovi dosta pojašnjeni na nekih 5 stranica. 

 

Nakon kratkog izlaganja načelnika otvara raspravu. Za riječ se javio vijećnik Lenko Salečić .  

Navodi da je Zakon o lokalnoj samoupravi je pobrojao koji je djelokrug Jedinica lokalne 

samouprave i koja su to područja. Smatra da je bilo dovoljno da su se ta područja i prepisala. A 

pojedini posebni zakoni koji su na snazi oni svoji sadržajem određuju i nadležnost pojedinih 

tijela. Ima tu još stvari za koje misli da nisu dobre, pa će ostati suzdržan što se tiče ovakvoga 

prijedloga. 

 

Načelnik  navodi da treba u čl. 6  iza riječi  Dubrovačko-neretvanska županija nadodati „grb 

Općine Smokvica“. Pošto nije više bilo diskusije, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara 

raspravu i 10.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

  

Glasovanje je pokazalo da je 4 vijećnika glasovala ZA, 1 SUZDRŽAN (vijećnik Lenko 

Salečić), što znači da je 10.točka Dnevnog reda   USVOJENA  VEĆINOM  GLASOVA. 

 

 

 

 



AD.11. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje 

dodatka ugovora o zajedničkom ulaganju za izradu stručno tehničke dokumentacije za 

početak sanacije neuređenog službenog odlagališta komunalnog otpada Ugrinovica 

Prijedlog Zaključka  je dostavljen vijećnicima. 

 

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

raspravu. Pošto nije bilo diskutanata,  zatvara raspravu i 11.točku Dnevnog reda stavlja na 

glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je  5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 11.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

Sjednica završila u 20:05 sati. 

 

 

 

 

Zapisničarka:           Predsjednik Općinskog vijeća: 

Ivana Tomašić                                        Ljubo Kunjašić,mag.agr.ing. 

 


