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Na temelju članka 47. Statuta Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica br. 3/09 i 

22/13 ), podnosim Općinskom vijecu Općine Smokvica sljedeće. 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o radu načelnika Općine Smokvica 

za razdoblje od 01. lipanj do 31.prosinac 

2017. godine. 

 

 

Sukladno zakonskim obvezama, i Statutom Općine Smokvica, načelnik obvezan je dva puta 

godišnje podnijeti Općinskom vijecu polugodišnje izvješce o svom radu. Zakonom o lokalnoj 

i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da načelnik obavlja izvršne poslove lokalne 

samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata 

predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u 

obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i 

raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, 

kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i 

druge poslove utvrđene statutom. 

U izvještajnom razdoblju  načelnik Općine Smokvica, u okviru svog djelokruga, obavljao je 

izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao 

je prijedloge opcih akata koje donosi Općinsko vijece, davao mišljenje o prijedlozima odluka 

i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, prostornih i 

urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i 

pokretninama u vlasništvu Opcine kao i prihodima i rashodima Opcine, utvrdio prijedlog 

godišnjeg proracuna Opcine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Opcine u 

obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Opcine, nadzirao njihov rad, te obavljao i 

druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Opcine i aktima Vijeca. 

 

Nakon preuzimanja dužnosti od strane bivšeg načelnika i upoznavanjem sa zatečenim stanjem 

započeli smo sa radom na poboljšanju uvjeta života na području Općine Smokvica. 

 

1. Općinska uprava približila rad mještanima 

 

Prva stvar koju smo napravili nakon preuzimanja služenja narodu bila je pokretanje službene 

Facebook stranice Općine Smokvica i redizajn postojeće web stranice kako bi je prilagodili 

korisnica koji joj pristupaju putem mobilnih telefona.Trudimo se na dnevnoj i tjednoj bazi 

objavljivati novosti kako bi naši mještani bili informirani o događanjima u Općini Smokvica 
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2. Nabava školskih udžbenika za djecu od 2. do 8 razreda Osnovne škole Smokvica  

 

Općina Smokvica je temeljen odluke Općinskog vijeća provela javnu nabavu i osigurala za 

svu Smokvišku djecu besplatne udžbenike. Prethodno je Županija osigurala udžbenike za 

prvašiće, na čemu im se i ovim putem zahvaljujemo. Sa ovom praksom namjeravamo 

nastaviti i u budućnosti. 

 

3. Uređeni poljski putevi 

 

Temelj razvoja vinogradarstva i maslinarstva u Općini Smokvici su uređeni pristupni putevi 

do vinograda i maslinika. Polazeći od te činjenice u suradnji sa mještanima Smokvice 

tamponirali smo sljedeće dionice poljskih putova: 

 

• Dračevica 

• Kruševo 

• Livin dol 

• Gornja njivica 

• Donja Njivica 

• Prapatna 

 

Na nekim putevima zbog nagiba terena smo morali izvršiti betoniranje, i to na sljedećim 

putovima: 

• Ledine 

• Sv. Vid 

• Smolinja 

 

Također smo u suradnji sa tvrtkom Dubrovnik ceste pred „jematvu“  pojedine dionice i 

okosili. 

 

4. Tisak Smokvica 

Jedna od prvih problema koji je dočekao  novu Općinsku upravu je bilo zatvaranja kioska 

Tiska i gubitak dva radna mjesta. Kako su nažalost za Smokvicu dva radna mjesta jako puno, 

nismo odustali, nego smo iznašli načina da novu upravu Tiska uvjerimo unatoč velikim 

poslovnim problemima u kojim se ta tvtka našla, da je to bio loš poslovni potez i da kiosk 

otvori ponovno. Na našu veliku radost u tome smo i uspjeli. U međuvremenu smo pripremili 

novu lokaciju za smještaj kioska i kisok je ponovno počeo sa radom polovicom kolovoza. 

 

5.    Vatrogasna Cisterna za DVD Smokvicu 

 

Još jedan problem koji nas je dočekao bio je problem sa plaćanjem kupljene vatrogasne 

cisterne. Cisterna je nabavljena bez da je zatvorena financijska konstrukcija te je bilo 

preostalo za platiti 50% iznosa. Zbog prijetnje ovrhom od strane prodavatelja i mogućnosti da 

u sred požarne sezone ostanemo bez neophodnog vatrogasnog vozila bili smo primorani u 

kratkom roku iznaći sredstva za plaćanje, na sreću smo i u tome uspjeli. 
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6.        Obnova Račiškog mosta 

Osluškjući potreba mještana i spoznavajući kroničnu potrebu uređenja i izgradnje novih plaža 

u uvali Brna, početkom lispoda započeli smo sanaciju i uređenje „Račiškog mosta“, plaže na 

kojoj su mnogi naši mještani proveli djetinstvo. Plaža je obnovljena u tradicionalnom 

dalmatinskom stilu u kojem dominira kamen, te je za sljedeću turističku sezonu spremna 

primiti prve kupače. 

7. Live stream centra Smokvice 

Postavili smo kameru u cetru Smokvice i tako omogućili i našim dragim iseljeniciam da 

barem slikom budu bliže rodnoj grudi. 

8. Stipendije  

Unatoč skromnom Općinskomk proračunu iznašli smo sredstva za povećanje broja 

stuudentskih stipendija sa prošlogodišnjih dvije na ovogodišnjih šest stipendija. 

9. Promjena prostornog plana 

Prostorni plan Općine Smokvica je donesen 2005 godine. Kako bi izašli investitorima u susret 

i omogućili daljni razvoj Općine Smokvica prokrenuli smo postupak donošenja novog 

prostornog plana Općine, te uspješno aplicirali na mjeru 7.1.1., a rezultate očekujemo ubrzo. 

10. Besplatni internet velike brzine 

Iako je potrebna oprema bila postavljena prije nekoliko godina ona nije bila u funkciji. 

Postavljenu opremu smo pustili u rad i tako omogućili besplatno surfanje internetom velikim 

brzinama većem dijelu mještana Općine Smokvica.  

11. Uređenje javnih površina 

Mnogi su primjetili da su ove godine sve javne površine živnule, u kratkom roku smo na 

području Brne i Smokvice ozelenili sve javne površine, posadili novo cvijeće i spremno 

dočekali turističku sezonu a kruna svega je uređenje zelene površine na Veloj rivi u Brni koje 

se ovih dana privodu kraju.Na sredini će biti postavljena velika kamena fontana u obliku sidra 

koja se dovršava na radionici obrta Martinović na otoku Braču i nadam se dugo biti u funkciji 

na ponos svih Smokvičana i gostiju. 

12. Evindetiranje nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu 

Prvi i osnovni preduvjet koji se traži u natječajima za povlačenje sredstava Europske unije su 

riješeni vlasnički odnosi, slijedom toga, Općina Smokvica je temeljem Zakona o cestama, kao 

pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste, započela postupak evidentiranja 

nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu.Završeno je evidentiranje ulica u Smokvici i Brni, a za 

ovu godinu planiramo nastaviti akciju sa cestama prema smokviškim poljima. 
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13. Započeli radovi na sanaciji lokava u polju "Livin dol" 

 

Tvrtka "Neretvanski sliv" iz Opuzena započela je radove na sanaciji lokava u polju Livin dol.  

Radovi se izvode u tehnici gradnje suhozida bez upotrebe betona, a sve sukladno naputku 

zaštitara okoliša. Radove financiraju Hrvatske vode u 100%-tnom iznosu, a završetak 

očekujemo ovih dana. 

 

14. „In-LoRe" (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities - Projekt 

uvođenja eRačuna) 

 

Općina Smokvica je u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta projekt 

"In-LoRe" (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities - Projekt uvođenja 

eRačuna) uspješno prijavila u Program financiranja Instrumenta za povezivanje Europe (CEF 

– Connecting Europe Facility) – Natječaj broj: CEF-TC-2017-3. Ono što nas dalje čeka je 

evaluacija projekta od strane Izvršne agencije za inovacije i mreže te objavljivanje odluke o 

dodjeli sredstava, koju očekujemo do travnja.  

 

15. Javni radovi 

 

Potpisani su ugovori sa 9 djelatnika koji će raditi na programu javnih radova do 11.lipnja 

2018.g. Ovo je do sada najveći broj ljudi koje smo odjednom zaposlili na području Općine 

Smokvica 

Sredstva za ovaj program smo osigurali u suradnji s Zavodom za zapošljavanje i 

Ministarstvon rada i mirovinskog sustava u iznosu. Nakon napisanog programa javnog rada 

stigla nam je pozitivna ocjena zahtjeva, te je potpisan ugovor. 

Radovi su započeli, u tijeku je košenje poljskih puteva na tri lokacije, a početkom 5. mjeseca 

će se i očistiti sve naše uvale.  

 

16. Nova autobusna linija Brna- Korčula 

 

Na zahtjev srednjoškolaca i umirovljenika sa područja Brne koji do sada nisu bili povezani sa 

redovnon autobusnon linijom prema Korčuli, u suradnji sa tvrtkom „Autotrans“ dogovorena 

je uspostava nove autobusne učeničke linije. 

Linija je uspostavljena i ne predstavlja dodatni trošak za Općinu Smokvica. 

 

17. Odobrena sredstva za sanaciju potpornog zida na „Kolodvoru“ 

 

Započelo rješavanje još jednog velikog problema, ponajprije za sigurnost školske djece, a i 

ostalih mješana našeg mjesta. Iako se već godinama priča o ovome problemu, napokon se i 

ozbiljno počeo rješavati. Zbog same dužine i visine zida prije same sanacije potrebno je 

izraditi projektnu dokumentaciju. Nakon što smo početkom listopada napisali projekt, stigao 

nam je pozitivan odgovor.  

Projekt je kandidiran na "Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za 

financiranje iz ESI fondova’’, koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Dune-om. 

Općini je odobren traženi iznos sufinaciranja od 65%. Ukupna procijenjena vrijednost 

projektne dokumentacije iznosi 150 000 kn. Uskoro očekujemo potpisivanje ugovora. 

 

 



5 
 

18. Led rasvjeta 

 

Započeli su radovi na projektu „ Rekonstrukcija javne rasvjete primjenom mjera energetske 

učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja – faza II.“ Nakon provedenog postupka 

javne nabave kao najpovoljniji ponuditelj izabrana je tvrtka „Elos d.o.o.“ iz Solina, a radove 

izvode njihovi kooperanti - tvrtka "UNELPO Metković". S projektom je predviđena zamjena 

svih rasvjetnih tjela u Smokvici, tako da će cijela Smokvica biti pokrivena LED rasvjetom. 

Ostvarene financijske uštede će se iskoristiti za širenje mreže javne rasvjete na području 

naselja Blaca i Brna. Sa završetkom ovog projekta, Općina Smokvica će postati prva jedinica 

lokalne samouprave na otoku Korčuli koja je u potpunosti modernizirala svoju javnu rasvjetu. 

Očekujemo ubrzo završetak radova. 

 

19. Advent u Smokvici 

 

U 2017. Godini na Lučilu u Smokvici po prvi puta održana je  manifestacija "Advent u 

Smokvici", koja se pokazala kao „pun pogodak“ te će mo sa njon nastaviti i slijedećih godina. 

  

20. Isplaćen dio štete za elementarnu nepogodu. 

 

Općina Smokvica je sukladno odluci Vlade RH isplatila štete za elementarnu nepogodu - 

mraz koje je pogodila ovo područje u travnju 2017. godine. Na račune 181 oštećenika 

isplaćeno je  5,4% od prijavljene štete što iznosi ukupno 714 722,00 kn. Ukupno sa pomoći 

Dubrovačko-neretvanske županije koja je isplaćena u zadnjem tjednu 2017. godine za istu 

namjenu, na račune smokviških poljoprivrednika uplaćeno je ukupno 826 177,56 kuna. 

Ovim putem se zahvaljujem Općinskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarne 

nepogode na odlično odrađenom poslu, i ministru poljoprivrede gosp. Tomislavu Tolušiću što 

je imao sluha i za naše poljoprivrednike. 

 

21. Muzej zlata i srebra Smokvice 

Proveli smo javnu nabavu i izabrali izvođača radova, te očekujemo potpisivanje ugovora i 

početak radova.Prije početka radova očekuje nas još natječaj za izbor nadzora.Ovaj projekt je 

kvalitetno odradila i pripremila bivša općinska uprava na čelu s gosp. Salečićem, te im se na 

tome ovim putem zahvaljujem. 

22. Aglomeracija Smokvica-Brna-Južna obala 

Zajedno sa Vodovodom Blato i Općinom Blato nastavili smo radove na projektiranju 

kanalizacijskog sustava. Radove projektira tvrtka Lineal iz Maribora, a očekivani kraj radova 

je lipanj 2018. Godine kada bi trebali imati gotovu projektnu dokumentaciju i biti spremni za 

prijavit na jedan od sljedećih natječaja Europske unije. 

23.  Sanacija i zatvaranje deponija „Ugrinovica 

Proveli smo uređenja deponija, napravili pristupni put oko cijelg deponija i zaštitni požarni 

pojas te instalirali videonadzor sa 3 kamere koje pokrivaju područje cijelog deponija. Započeli 

smo sa izradom novog Plana gospodarenja otpadom jer postojeći je iz 2005. godine,a sve 

sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Planiramo do 2020. godine 

imati sanirano odlagalište otpada. 
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Uz sve ostale poslove u suradnji sa Turistačkon zajednicom uspješno smo organizirali 

Smokviško lito, čišćenje plaža i uvala, večeru sa iseljenicima, Dane Pošipa, i po prvi puta smo 

bili pokrovitelji moto susreta na području Banova zemlje i moto karavane Prevlaka-Vukovar. 

Podupirali smo rad svih udruga u Općini Smokvica i prema potrebi rješavali goruće probleme 

udruga i klubova ( nabavka instrumenata za Narodnu glazbu, sufinaciranje potrošnje vode za 

NK Jadran...). 

 

Da li se moglo više? DA.     

Da li se moglo bolje? DA 

 

Polazeći od činjenice da se uvijek se može više i bolje, još motiviraniji smo ušli u 2018. 

godinu sa jednim ciljem – da Smokvicu napravimo mjestom zadovoljnih ljudi, te će mo težiti 

da taj cilj i ispunimo. 

 

 

 

NAČELNIK: 

                                                                                             Kuzma  Tomašić 

 

______________________ 

 

 


