
Z A P I S N I K 

 

sastavljen na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica  odrţanoj dana  18.lipnja 2018.g. 

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

 

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

Salečić,Frano Pešelj, ViljanDidović, Marela Baničević,Slavica Radovanović. 

Odsutni vijećnici:Marija Bačić je  opravdala  svoj nedolazak. 

 

Ostali prisutni:Načelnik Kuzma Tomašić,zamjenik načelnika Josip Pecotić,Pročelnica 

Marijana Krešić,viša referentica Ivana Tomašić. 

 

Prelazi se na vijećnička pitanja. 

Vijećnica Slavica Radovanović postavlja 3 pitanja. 

-zanima je što je sa pogrebnim vozilom i zašto je završilo na Ugrinovici; 

-zbog čega se nakon košnje pojedinih cesta ne pokupi iza; 

-da li se što poduzima sa psima koji slobodno lutaju Brnom? 

 

Načelnik odgovara: 

Prije odgovora,napominje da će se kasniti sa donošenjem Izvršenja proračuna za 2017.g. iz 

opravdanih razloga,te vijećnike moli za razumijevanje. 

 

Slijede odgovori: 

Pogrebno vozilo je u voznom stanju i  trenutno se  nalazi na deponiju zbog potrebe drţanja 

vatrogasnih aparata jer je prilikom dolaska inspekcije bilo potrebno da  vatrogasni aparati i 

druga oprema budu na području deponija,pa se je iskoristilo pogrebno vozilo. Auto je potpuno 

obnovljeno,potrebni su još neki atesti. 

Napominje da bi bilo najbolje dati nekome u koncesiju,jer nema adekvatne osobe koja bi 

obavljala te poslove. 

Vezano za košnju po cestama napominje da će obavijestiti direktora komunalnog poduzeća da 

opomene djelatnike jer su to uvijek isti problemi.  

Što se tiče pasa po Brni,kaţe da je komunalni redar postavio obavijesti vezano za pse 

lutalice,te poslao obavijesti.Na idućoj sjednici morat ćemo donijeti Odluku o drţanju kućnih 

ljubimaca i postupanja sa njima. 

 

Vijećnik Lenko Salečić predlaţe da se ubuduće vijećnike pismeno obavještava na stanju 

projekta Muzeja zlata i srebra Smokvice. Te ako je stanje na izgradnji Muzeja i dalje 

problematično predlaţe da se izvješće pošalje i glavnoj projektantici. 

 

Načelnik podrţava prijedlog te se nadovezuje na temu Muzeja. 

Načelnik obavještava vijećnike da je danas(18.06.2018.) i sutra(19.06.2018.) kontrola SAFU 

na terenu. Zadnjih mjesec dana odrţavala se svakodnevna komunikacija sa DNŢ, 

Duneom,nadzorom, a  vezano za probleme te su predstavnici DNŢ dolazili 3-4 puta na 

gradilište. 

Napravio se je projekt sanacije zida od ceste. Trošak iznosi 500.000,00 kuna sa PDV-om. 

Sutra će taj prijedlog tj. projekt prezentirati predstavnicima SAFU-a. 

SAFU je potvrdila da ukoliko je to  nuţno da će financirati. Još treba dogovoriti da li će se 

provodit Javna nabava ili će se ići na anex ugovora,. 

Također obavještava vijećnika da je nastao problem sa nasljednicima pok. Pecotića Markulin. 



Oni traţe da im se pristupni put ostavi. Vezano za uređenje trgau dogovoru sa gđom. 

Kraljević iz DNŢ predlaţe se da se ide na pre-projektiranje trga da se smanji obuhvat same 

pijace,ali to još treba sve usuglasiti. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća pita koliko je rok za izgradnju muzeja? 

Rok je 9 mjeseci od uvođenja u posao,a to je bilo u travnju. Ako bude potrebno traţit će se 

produţenje roka. 

Zamjenik načelnika Josip Pecotić odgovara da je on bio prisutan na sastanku sa gđom. 

Danijelom Begić iz DNŢ. Ista je predloţila da se dio trga paralelno rješava jer treba izvršiti 

više izmjena,a da se posebno ide u realizaciju Muzeja da se ne gubi na vremenu. Sanacija 

potpornog zida trebala bi trajati cca.45 dana. 

 

Pošto više nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća prelazi na usvajanje Dnevnog 

reda. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje Dnevni red na usvajanje. 

 

1. Usvajanje zapisnika 6.sjednice Općinskog vijeća; 

2. Prijedlog Odluke  Analize stanja sustava Civilne zaštite Općine Smokvica  za 2017.g. 

3. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite Općine Smokvica za 2018.g. 

4. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju sluţbenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Smokvica 

5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama za uređivanje i odrţavane poljoprivrednih 

rudina 

6. Prijedlog Odluke o donošenju programa raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Smokvica 

7.  Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduţenju Općine Smokvica 

 

Glasovanje je pokazalo da je svih 8 vijećnika glasovalo ZA, što znači  da je Dnevni red 

USVOJENON JEDNOGLASNO. 

 

AD.1. 

Usvajanje zapisnika 6.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 8 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 1.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.2. 

Prijedlog Odluke  Analize stanja sustava Civilne zaštite Općine Smokvica  za 2017.g. 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

Nakon kratkog obrazloţenja načelnika,predlaţe vijeću da Prijedlog Odluke usvoje. 

 



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

reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 8 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 2.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.3. 

Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite Općine Smokvica za 2018.g. 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

Nakon kratkog obrazloţenja načelnika,predlaţe vijeću da Prijedlog Odluke usvoje te da u 

uvodnom dijelu promjeni datum odrţavanja sjednice. 

 

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

reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 8 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 3.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.4. 

Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Smokvica. 

 

Pravilnik je dostavljen vijećnicima. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

 

Vijećnicu Dariu Pecotić zanima čl.8 predloţenog pravilnika.U njemu stoji da se sluţbenike i 

namještenike koji su primljeni u sluţbu na određeno vrijeme ne moţe ocijeniti,pa je zanima 

zbog čega? 

Pročelnica JUO Marijana Krešić odgovara da je to po  Zakonu. Da se ne ocjenjuju  sluţbenici 

i namještenici primljeni u sluţbu na određeno vrijeme te sluţbenici koji su u prethodnoj 

kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge. 

Vijećnica Ivanka Stanojević navodi da je članak 8. nejasno napisan. 

 

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

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 8 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 4. Točka Dnevnog 

reda usvojena jednoglasno. 

 

AD.5. 

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavane poljoprivrednih 

rudina 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. 

 

Načelnik navodi da je ovu Odluku bilo potrebno donijeti te predlaţe vijeću da istu usvoji. 

Posebno naglašava čl.19 i članak 17 ove Odluke. 



U članku 19. stoji da se zabranjuje  uklanjanje  korova i biljnog otpada spaljivanjem na 

poljoprivrednom i šumskom zemljištu od 1.svibnja do 30.listopada tekuće godine. 

U članak 17. stoji da su  vlasnici poljoprivrednog zemljišta duţni radi širenja poţara: 

 -  1.uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima 

do 1.svibnja tekuće godine 

-  2.uz među preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom radi 

sprječavanja širenja poţara na susjedno zemljište. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara RASPRAVU. 

 

Vijećnik Frano Pešelj navodi da su pojedini vlasnici svojim posjednima zauzeli put. 

 

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

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

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

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.6. 

Prijedlog Odluke o donošenju programa raspolaganja  poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Smokvica 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. 

 

Načelnik kratko obrazlaţe te navodi da smo duţni donijeti ovaj program. Program je izradila 

konzultantska firma JaićConsultingd.o.o.Cijenaizrade programa je 9.000,00  kuna. 

Cijena plaćanja 1 ha površine  je 120,00 kuna godišnje. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić pita koliko ljudi ima maslinike i vinograde na 

tom zemljištu? 

Načelnik odgovara da najveći dio toga zemljišta su  maslinici i vinogradi na Njivici i Kapji. 

Zamjenik načelnika Josip Pecotić pita hoće li drţava plaćati naknadu za neobrađeno zemljište. 

 

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

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 8 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 6.točka Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.7. 

Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Smokvica 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. 

Navodi da je tvrtka Impuls savjetovanje odradila posao prikupljanja ponuda . 

Načelnik kratko obrazlaţe te kaţe da će 85 % biti refundirano,a ostali iznos plaćat će u 5 

godina. Rok korištenja kredita je 12 mjeseci. Efektivna kamata je 2,74 %. Iznos koji bi ostao 

za platiti je 514.000,00 kuna,a ako se kredit ranije vrati,onda se ne bi plaćale kamate. Navodi 



da je konzultantska firma poslala upit na 6 banka,te su sa 3 banke odrţali sastanke. Najbolja 

ponuda je ponuda OTP banke. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara RASPRAVU. 

Vijećnica Daria Pecotić kaţe da neće podrţat ovaj prijedlog. 

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

Točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

 

Glasovanje je pokazalo da je 7 vijećnika glasovalo ZA,1 SUZDRŢAN,te je 7. točka Dnevnog 

reda USVOJENA VEĆINOM GLASOVA. 

 

Sjednica završena u 20,00 sati. 

 

 

Zapisničarka: 

Ivana Tomašić 

 

 


