
Z A P I S N I K 

 

sastavljen na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica  održanoj dana  21.prosinca 

2017.g. u Općinskoj vijećnici. 

 

Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ljubo Kunjašić otvorio 4. sjednicu 

Općinskog vijeća, pozdravio Općinskog načelnika gospodina Kuzmu Tomašića, zamjenika 

načelnika gosp. Josipa Pecotića, sve prisutne vijećnike i vijećnice,zaposlenice Općine  te ih  

pozvao da minutom šutnje odaju počast svima što su živjeli i umrli za slobodu Hrvatske. 

 

Prozivkom je utvrđeno da je na sjednici nazočno  svih 9 vijećnika, te  Vijeće može donositi 

pravovaljane odluke. 

 

Prelazi se na vijećnička pitanja: 

 

Vijećnik Lenko Salečić-navodi da ima saznanja da se školska športska dvorana ne čisti 

redovito tj. da  se svlačionice ne čiste dovoljno. Napominje da je donesena Odluka o načinu 

korištenja dvorane,pa moli objašnjenje. 

Načelnik Kuzma Tomašić odgovara da ga ravnatelj OŠ upozorio na taj problem,te navodi da 

će ubuduće čistačica Općine  2 dana tjedno čistiti i športsku školsku dvoranu. Ako to bude 

nedovoljno,morat će se angažirati nekoga tko će se brinut samo o čistoći dvorane,prvenstveno 

što se radi o školskoj djeci. Također navodi da već ima nekoliko skupina koje koriste 

dvoranu-skupina za igranje košarke,teniski klub MOT,N.K.Jadran( to su trenutno zakupci 

dvorane). 

Što se tile male dvorane tu je održano više sastanaka udruga i političkih stranaka,koristi je 

ženska klapa za održavanje provi i to se ne naplaćuje.  

 

Pošto više nije bilo pitanja,Predsjednik Općinskog vijeća daje Dnevni red na usvajanje. 

 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA, što znači  da je Dnevni red 

USVOJENON JEDNOGLASNO. 

 

AD.1. 

Usvajanje Zapisnika 3.sjednice Općinskog vijeća Općine Smokvica 

 

Zapisnik je dostavljen vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

 

Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU  1.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 1.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.2. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Smokvica za 2017. 

godinu s projekcijama za 2018.g. i 2019.godinu; 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 



Načelnik daje kratko obrazloženje. 

III. izmjene Proračuna Općine Smokvica za 2017.g. s projekcijama za 2018.g. i 2019.g. 

predložene su u iznosu od 19.655.131,65 kn, a ostvareno je 52,65 %  ili 9.306.836,08 kn. 

Predlaže vijećnicima da ako imaju pitanja da pitaju. 

 

Vijećnik Lenko Salečić postavlja pitanje 3.str.konto 633-042/2-Program razvoja otoka-

turističko pješačka staza planirano je 244.000,00 a realizirano  je 130.000,00 kuna. 

Ministarstvo je bilo odlučilo sufinancirati taj projekt. Zanima ga kako se za 113.000,00 kn  

manje realiziralo nego što je bilo planirano. 

Načelnik odgovara istina je da nije sve realizirano. To je projekt kojeg je bivši općinski 

načelnik uspješno aplicirao na natječaj. U taj projekt spada uređenje staze  do Koma,pješačka 

staza na Gradini,uređenje pješačke staze uvale Pinčena,uređenje staze do špilje u Istruzi, 

uređenje Račiškog  mosta. Prilikom primopredaje vlasti na tom projektu bilo je realizirano 

cca.18.000,00 kuna(koje je odradi obrt Borovac). U 10.mjesecu 2017.g. iz Ministrastva 

RRFEU bili su u kontroli. Na raspisanom bagatelnim i jednostavnim nabavama postigle su se 

manje cijene. Postiglo se je maximalno koliko se je moglo postići,jer nije bilo načina ubaciti 

nešto što nije bilo pisano u projektu. 

 

Vijećnik Salečić odgovara da nije zadovoljan odgovorom. Također navodi da se u članku.3. 

izbaci „1.siječnja 2017.g.“. 

Pročelnica Marijana Krešić slaže se s prijedlogom vijećnika Salečića. Znači čl.3.glasi.“Ova 

Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenog glasniku Općine Smokvica“. 

 

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

Dnevnog reda stavlja na glasovanje s prijedlogom vijećnika Lenka  Salečića. 

 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 2.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.3. 

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

komunalne infrastrukture za 2017.godinu; 

 

Materijali su dostavljni vijećnicima. 

 

Nakon kratkog izlaganja načelnika Kuzme Tomašića,Predsjednik Općinskog vijeća otvara 

Raspravu. 

Napominje  da se u zadnjem članku izmjeni  „Ova odluka stupa na snagu 8 dana od objave u 

Službenom glasniku,a da se  izbriše „ primjenjuje se od 1.siječnja 2017.g.“. 

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

Dnevnog reda stavlja na glasovanje s nadopunom načelnika. 

 

Glasovanje je pokazao da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 3.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

 

 

 

 



AD.4. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih 

potreba u športu Općine Smokvica za 2017.godinu; 

 

Prijedlog je dostavljen vijećnicima. 

 

Nakon kratkog izlaganja načelnika,Predsjednik Općinskog vijeća otvara Raspravu. 

 

Vijećnik Salečić predlaže da se u zadnjem članku izbriše „a primjenjuje se od 1.siječnja 

2017.g.“. 

Pošto više nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i točku 4. 

Stavlja na glasovanje s prijedlogom vijećnika Lenka Salečića. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 4.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.5. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih 

potreba u kulturi Općine Smokvica za 2017.godinu; 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Nakon kratkog izlaganja načelnika Kuzme Tomašića vezano za Program javnih potreba u 

kulturi  predlaže da se u zadnjem članku izbriše „a primjenjuje se od 1.siječnja 2017.g.“. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara Raspravu. 

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

stavlja na glasovanje s prijedlogom načelnika. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 5.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.6. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih 

potreba u socijalnoj skrbi Općine Smokvica za 2017.godinu; 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

Nakon kratkog izlaganja načelnika Kuzme Tomašića,Predsjednik Općinskog vijeća otvara 

Raspravu te  predlaže da se u zadnjem članku izbriše „a primjenjuje se od 1.siječnja 2017.g.“. 

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

stavlja na glasovanje s prijedlogom načelnika. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 6.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.7. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Smokvica 2017.godinu; 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

Nakon kratkog izlaganja načelnika Kuzme Tomašića predlaže da se Odluka prihvati te da se    

zadnjem članku izbriše „a primjenjuje se od 1.siječnja 2017.g.“. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara Raspravu. 



 Pošto više nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i točku 7. 

stavlja na glasovanje s prijedlogom načelnika Tomašića. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 7.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.8. 

Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Smokvica za 2018.g. s projekcijama za 

2019.g. i 2020.g. 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

Načelnik Kuzma Tomašić obrazlaže Proračun.  

Prihodi su zadržani na razini kao i prošle godine,nema velikih odstupanja. 

Prihod od Županije(uređenje dječjeg igrališta)-ta se stavka opet provlači kroz Proračun iako je 

dječje igralište uređeno. Razlog je tome što dobavljač opreme Tau  oprema naznačio račun ,ali 

ga nadzor Neven Kunjašić neće da potpiše okončanu situaciju,jer je otkrio nekoliko 

nedostataka. 

Također nabraja projekt modernizacija javne rasvjete u Smokvici,kanalizacijski sustav 

Smokvica-Brna(prema zadnjim informacijama projekt sa svim dozvolama  bi trebao biti gotov 

do 30.lipnja 2018.g.),izgradnja nogostupa i postavljanja javne rasvjete u Smokvici na 

dionici(vijećnici Mareli od kuće do ambulante zajedno sa pješačkim prijelazom kraj 

ambulante). 

Što se tiče Projekta sanacije zida na Kolodvoru u 10.mjesecu je Dunea objavila javni poziv na 

koji smo se javili,te smo dobili pozitivnu ocjenu. Odobreno nam je 150.000,00 kuna za 

projektiranje.Izrade prostorno-planske dokumentacije-projekt je apliciran na mjeru 7.2.2 te se 

očekuju rezultati; 

Projekt za sanaciju nerazvrstanih cesta-poljskih putova(planira se javiti na natječaj Min. 

graditeljstva),postavljanje fotonaponske elektrane na dvorani u Smokvici(u tijeku je 

jednostavna nabava za odabir ponuditelja za izradu projektne dokumentacije),nabavka jednog  

kamiona(s dizalicom do 1 t) za krupni otpad(planira se javiti na natječaj).Vezano za deponij 

Ugrinovica se još uvijek vodi kao divlje odlagalište  te se prema kriterijima EU treba zatvoriti. 

Na tom projektu dosta  je napravljeno,ali nikad se nije ishodila građevinska dozvola. Prema 

današnjem zakonu za sanaciju ne trebaju biti riješeni imovinsko pravni odnosi. Nakon 

razgovora u Fondu za zaštitu okoliša rečeno je da 1.1.2019.g. odlagalište više ne možemo 

koristiti. Oni predlažu da se otpad odvoji i odveze na neko drugo odlagalište,ali to iziskuje 

velike troškove. Također navodi da se do kraja veljače moramo donijeti novi cjenik i način 

sakupljanja otpada prema sakupljenoj količini. Komunalna poduzeća sa područja otoka 

Korčule nalaze se svakih 15 dana u drugoj Općini ne bi li našli neko zajedničko i lakše 

rješenje. Što se tiče pomoći od Zavoda za zapošljavanje obrazlaže da se je u Općinu zaposlilo 

9 ljudi koji će raditi na javnim radovima. Zavod financira plaće,božićnice i edukaciju. Vezano 

za zdanje Pecotić-Markulin,nasljednici pitaju oko 2.000.000,00 kuna. Svjesni smo da to 

Općina ne može financirati iz prihoda,tako da će to biti jedna od točaka na nekom od idućih 

vijeća. 

Vezano za Muzej zlata i srebra Smokvice,natječaj je završio,pristigle su 3 ponude. Između 

dvije ponude razlika je 2.ooo kuna,(Polinom Split i Chrile Split). Chrile d.o.o. je imao 

najpovoljniju ponudu,ponudbena dokumentacija je ispravna svima. Glavni inženjer u Chrille 

d.o.o. je gosp. Mate Malenici,koji je bio inženjer na gradnji školske športske dvorane u 

Smokvici. 

Projekt-Vatrogasnog doma-u planu je otkup skladišta gdje trenutno vatrogasci drže vozila. 

Prenamjenom tog prostora u jednom dijelu bi bio DVD,a u drugom Krublić. 



Također načelnik navodi da je u planu da Općine sudjeluje u nabavci sadnog materijala. Na 

jednoj od idućih sjednici to će biti jedna od točaka. 

Rashodi: 

Ove godine se očekuje 80 godina proslave Narodne glazbe Smokvica,te je stigla zamolba za 

pomoć u izradi Monografije Narodne glazbe Smokvica.Povećao se je broj stipendista na 6.   U 

planu je i iduće godine kupnja školskih udžbenika za učenike od 2-8 razreda. 

Jedriličarski klub Vitar- u planu imaju nabavku jedne veće jedrilice ,tako da bi u suradnji sa 

hotelom bilo omogućeno jedrenje i za odrasle. 

Projekt osvjetljenja župne crkve-smatra da bi taj Projekt našu crkvu lijepo osvijetlio,a već kad 

se bude kopala pijaca za Muzej može se odmah i postaviti ta rasvjeta za crkvu. Naravno ako 

to vijeće odobri. 

Ovim putem zamoljava vijećnike da dostave do kraja godine žiro račune,jer vijećnici imaju 

pravo na naknadu. Predsjednik Općinskog vijeća se nadovezuje na vijećničke naknade te 

navodi da su se novci skupljali i uplaćivali u dobrotvorne svrhe.,a u tom slučaju moraju 

potpisati izjave da se odriču u humanitarne svrhe.  

 

Vijećnik Lenko Salečić podupire sve planove koje je iznio za slijedeću godinu. Što se tiče 

Provedbe za gospodarenje otpadom ispravlja načelnika da taj Zakon stupa na snagu krajem 

veljače,već se počinje primjenjivati 1.veljače 2018.g. I Općine do tada  moraju svakom 

domaćinstvu nabaviti po 3 kante za otpad,dodatne kontejnere  ili riješiti pitanje reciklažnog 

dvorišta ili tzk. mobilnog dvorišta. To su poprilični izdaci,jer koliko je upućen za reciklažno 

dvorište treba imati sve papire. Također navodi da će Općina u skoro vrijeme trebat 

rebalansirat Proračun za ubaciti stavke za nabavku svih potrebnih kanta,kontejnera … 

I da bi o ovoj temi trebalo posvetiti puno više pažnje. Vezano za Proračun navodi da već od 

11 stranice koji se treba donije na vijeću nemoguće je pratiti jer  nema kolona koje su do 10 

stranice. Zbog tehničkih zapreka nije mogao proučiti  proračun,tako da će biti suzdržan ako se 

nešto ne promjeni. 

Postavlja pitanje načelniku vezano za plaću odgajateljice u vrtiću - 70.000,00 kuna . 

 

Načelnik Kuzma Tomašić se nastavlja na izlaganje vijećnika Lenka Salečića. Vezano za ispis 

proračuna obrazloženje će dati viša referentica Valerija Radovanović. 

Vezano za nabavku kontejnera,kanti za otpad  navodi da će Fond za zaštitu okoliša u siječnju 

2018.g. raspisati natječaj za nabavku komunalne opreme. Financiranje je 80:20 %. 

Općina može napraviti mobilno reciklažno dvorište jer spadamo u kategoriju do 1000 

stanovnika, a zakonom je propisano da nismo obavezni izgraditi reciklažno dvorište zbog 

broja stanovnika. 

Što se tiče povećanja plaće odgajateljice DV Bambi to se ne odnosi na njeno povećanje,nego 

je u planu  da od 1.9.2018.g. sva smokviška djeca imaju besplatan vrtić. Ali to će odluka biti 

na jednom od idućih vijeća. 

Gospođa Valerija Radovanović odgovara na pitanje vijećnika Salečića. Prema preporukama 

Ministarstva financija u plan za 2018-2020. predlažu da na ispisu bude izvršenje proračuna 

2016.g.,plan 2017.g.plan 2018,2019,2020.Takav proračun se donosi na vijeću,te dostavlja 

Ministarstvu financija,državnoj reviziji. U radnom dijelu je sve specificirano.  

Nakon obrazloženja Valerije Radovanović  nije bilo više nejasnoća i diskusija vezano za ispis 

proračuna. 

Vijećnik Lenko Salečić pita da li ima nekih promjena u svezi financiranja aglomeracije. 

Načelnik odgovara da ostaje onako kako je potpisano u ugovoru. 

Vijećnik Salečić se nadovezuje da je čuo  MRRFEU više ne refundira onih 75%,već da su 

Hrvatske vode to preuzele. 



Načelnik Kuzma Tomašić odgovara da je MRRFEU od 1.1.2018.g. ukida taj fond koji je bio 

osnovan za našu refundaciju, ali smo za nove projekte. A projekti koju su već  započeli ne 

odnosi se na njih. 

Pošto više nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i 8.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje . 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 8.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.9. 

Prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja i gradnje objekata i uređenja 

komunalne infrastrukture na području Općine Smokvica za 2018.g. 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Nakon kratkog izlaganja načelnika Kuzme Tomašića,Predsjednik Općinskog vijeća otvara 

RASPRAVU.  

Vijećnik Lenko Salečić  predlaže da se  u zadnjom članku mijenja dan stupanja na snagu. 

Znači „Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana  objave u Službenom glasniku Općine 

Smokvica.“ 

Pošto nije bilo diskutanata Predsjednik Općinskog vijeća zatvara Raspravu  i 9. Točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje s prijedlogom vijećnika Lenka Salečića. 

Glasovanje je pokazalo da svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 9.točka Dnevnog reda 

USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.10. 

Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba  u športu Općine Smokvica za 

2018.g. 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Nakon kratkog izlaganja načelnika Kuzme Tomašića,Predsjednik Općinskog vijeća otvara 

Raspravu. 

Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara Raspravu i 10.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje.  

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 10.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.11. 

Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi Općini Smokvica za 

2018.g. 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Nakon kratkog izlaganja načelnika Kuzme Tomašića,Predsjednik Općinskog vijeća otvara 

Raspravu. 

Vijećnik Lenko Salečić predlaže da se u zadnjem članku promjeni  dan stupanja na snagu. 

Znači „Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od  dana objave u Službenom Glasniku Općine 

Smokvica 

Pošto više nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i 11. 

točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje s prijedlogom vijećnika Lenka Salečića. 



Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 11.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.12. 

Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine 

Smokvica za 2018.g. 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Nakon kratkog izlaganja načelnika Kuzme Tomašića,Predsjednik Općinskog vijeća otvara 

Raspravu. 

Vijećnik Lenko Salečić predlaže da se u zadnjem članku promjeni dan stupanja na snagu-

znači  „Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od  dana objave u Službenom Glasniku Općine 

Smokvica. 

Pošto više nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i 12. 

točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje s prijedlogom vijećnika Lenka Salečića. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 12.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.13. 

Prijedlog Odluke o donošenju Programa socijalne skrbi Općine Smokvica za 2018.g. 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

Nakon kratkog izlaganja načelnika Kuzme Tomašića,Predsjednik Općinskog vijeća otvara 

Raspravu. 

Vijećnik Lenko Salečić predlaže da se u zadnjem članku promjeni dan stupanja na snagu 

„Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od  dana objave u Službenom Glasniku Općine 

Smokvica. 

Pošto više nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i 13. 

Točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje s prijedlogom vijećnika Lenka Salečića. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 13.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.14. 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica za 2018.g. 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

Nakon kratkog izlaganja načelnika Kuzme Tomašića,Predsjednik Općinskog vijeća otvara 

Raspravu. 

Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara Raspravu i 14.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje.  

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 14.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.15. 

Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine 

Smokvica 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 



 

Načelnik kratko izlaže prijedlog odluke. Prijedlog odluke je dosta sličan staroj odluci. Naime 

riječ je o tome da načelnik ima ovlasti da može bez Odluke vijeća prodati manje dijelove 

čestica kao što je u slučajevima legalizacije cca.5m2 do 10,15  m2.Ima dosta slučaja gdje su 

pojedini stanovnici u procesu legalizacije,a ne mogu legalizirati kuću zbog cca.20m2 općinske 

parcele koje su uzurpirali. Tako da načelnik može bez odluke vijeća, a u skladu sa zakonom 

donijeti odluku o prodaji manjeg dijela parcele. Te predlaže vijeću da ovu odluku usvoji. 

 

Za riječ se javio vijećnik Salečić koji navodi da su pojedini članici dvojbeni i nisu dobro 

napisani. 

Prema  čl. 391.Zakonu o vlasništvu i drugim pravima  propisano je da Jedinica lokalne 

samouprave mogu sa nekretninama u svome vlasništvu raspolagati na temelju javnoga 

natječaja i po tržišnoj cijeni.  

U čl.7 predložene odluke je navedeno da početnu cijenu utvrđuje Općinski načelnik ili 

Općinsko vijeće…a Zakonom je propisano da se otuđi(nekretnina)   po tržišnoj cijeni ili na 

temelju javnoga natječaja. Pa predlaže sa se u čl.7 nadoda jer kako je načelnik rekao da se 

stvar ubrzaju „da je to moguće na temelju prethodno utvrđene tržišne cijene od strane ili 

vještaka procjenitelja ili tijela Porezne uprave“. 

Čl.20.-navodi da predstavničko tijelo svojom odlukom  ne može dodavati i  nove slučaje  jer 

je već to propisano zakonom propisano. Neke od tih stavi su prepisane a neke su dodane. I 

smatra da nisu dobro navedene. 

Također navodi u Čl.21.st. 3. da nije dobro napisano. 

Čl.29.-smatra da nije dobro napisan,da umjesto riječi „knjigovodstvene vrijednosti „ treba 

stajati „procjena vještaka“ ili „porezne uprave“. 

Načelnik se slaže s primjedbom vezano za čl.29. te se ubaci procjena vještaka. 

Za čl.21. a vezano za zasnivanje služnosti smatra da je vijeću data mogućnost da može 

odobriti zasnivanje služnosti a i ne mora,ovisi o situaciji,ako je to zasnivanje služnosti 

povoljno ili nepovoljno za Općinu. 

 

Čl.7.predlaže da se u st.2 izbaci riječ „pravilu“.A za ostale alineje iz tog članka navodi da se 

na kraju svake rečenice spominje „ u skladu sa zakonskim propisima“. 

Ivanka Stanojević smatra da je ovaj članak trebalo malo jasnije napisati. 

Ljubo Kunjašić predlaže da se u  čl.20.  navede točno što je u zakonu. 

 

Načelnik predlaže da se odluka usvoji uz promjenu u čl.20 da se taksativno navede ono što je 

u zakonu o vlasništvu. 

Pošto više nije bilo diskutanata POV zatvara raspravu i 15.točku daje na glasovanje uz 

amandmane za čl.7,čl.20,čl.21.i čl.29. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 15.točka 

JEDNOGLASNO USVOJENA. 

Te napominje da ubuduće neće podržat odluku u kojoj se po nekoliko članaka mora 

promijeniti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AD.16. 

Prijedlog Odluke o imenovanju komisije za Statut i Poslovnik Općine Smokvica 

 

Prijedlozi vijećnika SDP-a i  Grupe birača su dostavljeni u materijalima. 

 

Predlažu slijedeće članove: 

 

Za predsjednicu Komisije za Statut i Poslovnik Općine Smokvica: 

DARIA PECOTIĆ, vijećnica Općinskog vijeća. 

Za članove Komisije : 

LJUBO KUNJAŠIĆ, predsjednik Općinskog vijeća 

SLAVICA RADOVANOVIĆ, vijećnica Općinskog vijeća 

IVANKA STANOJEVIĆ, vijećnica Općinskog vijeća 

Vijećnik Lenko Salečić predlaže : 

LENKO SALEČIĆ,vijećnik Općinskog vijeća 

VILJAN DIDOVIĆ,vijećnik Općinskog vijeća 

 

Pošto više nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i  16.točku 

Dnevno reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 16.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.17. 

Prijedlog Odluke o imenovanju komisije za javna priznanja Općine Smokvica; 

 

Prijedlozi vijećnika SDP-a i  Grupe birača su dostavljeni u materijalima. 

 

U Komisiju se imenuju: 

MIRKO BANIČEVIĆ „Orebičić“….za predsjednika 

FRANO PEŠELJ vijećnik Općinskog vijeća…, za člana 

IVAN TOMAŠIĆ Jakšin ..… za člana 

 

Vijećnik Lenko Salečić predlaže 2 člana u komisiju: 

 

MARIJA RADOVANOVIĆ,vijećnica Općinskog vijeća 

MARELA BANIČEVIĆ,vijećnica Općinskog vijeća 

 

Pošto više nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i  17.točku 

Dnevno reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 17.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić želi svima Čestit Božić te uspješnu Novu 

Godinu. Željama se pridružuje Općinsko načelnik te poziva vijećnike da se malo počaste. 

 

 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Ivana Tomašić        Ljubo Kunjašić,mag.ing.agr. 


