
                                                         Z A P I S N I K 

 

sastavljen na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica  održanoj dana  29.rujna , 2017.g. 

u Općinskoj vijećnici. 

 

Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ljubo Kunjašić otvorio 3. sjednicu 

Općinskog vijeća, pozdravio Općinskog načelnika gospodina Kuzmu Tomašića,zamjenika 

načelnika gosp. Josipa Pecotića, pročelnicu, višu referenticu te sve prisutne vijećnike i 

vijećnice 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 8 od 9 vijećnika, te  Vijeće može donositi 

pravovaljane odluke. 

Vijećnica Marija Radovanović je opravdala svoj nedolazak. 

 

Prelazi se na vijećnička pitanja: 

 

Vijećnik Viljan Didović pozdravlja  Općinskog načelnika i sve prisutne  te kaže kako su 

između dostavljenih materijala  i ponude  o kojima su na prethodnoj sjednici vijeća 

raspravljali.Uz njih je dobio i tri nove ponude za tri poljska puta:Livin dol, Gornja i Donja 

njivica te   traži svu dokumentaciju o provedenoj nabavi te račune ako su radovi izvršeni. 

Vijećnik Lenko Salečić kaže kako je primijetio da je Ugrinovica sređena, to isto i pozdravlja i 

smatra da bi deponij onakav  trebao biti tijekom cijele godine  , te  kaže kako  je uočio 

dodatne kamere koje su postavljene na deponiju. Zanima ga  vrijednost tih radova te 

dokumentacija koja je pratila tu nabavu .  

Također ima  pitanje jeli se i na prostoru lučila planira staviti videonadzor jer je njegov 

prijedlog da se nadzorna kamera postavi ispred školske športske dvorane ,koja će se 

intezivnije početi koristiti . 

 

Općinski načelnik odgovara redom, što se tiče pitanja vijećnika Viljana Didovića . Za tri 

poljska puta koji su naknadno sređivani  računi su ispostavljeni ,cca 5.000,00 kn materijala i 

radova po određenoj dionici- no točan iznos će dostaviti u pisanom obliku, a što se tiče 

Ugrinovice ona je sređena po nalogu inspektora, mora se osigurati požarni put najmanje 3 

metra širine  te nadograditi sustav videonadzora 24 sata dnevno. Sustav videonadzora je 

odradila firma Telital d.o.o. te je besplatno postavila na zgradu Općine  kameru što je bila 

prvotno  na deponiju.  Što se tiče kamere na Lučilu mora biti osigurana internet veza  te taj  

izdatak za ovu godinu proračun  ne može podnijeti  . Plato deponija je odradio Krublić d.o.o. 

preko svog koperanta RGM Jurić, račun za to je iznosio 19.000,00 kn . 

 

Općinski načelnik kaže da se pokazala potreba i o postavljanju kamere na  dječjem igralištu u 

Brni jer su djeca od 16,17 godina već neke daske polomila.Dječje igralište je igralište svih 

smokvičana te ovom prilikom svih poziva da se   prema igralištu odnose  s pažnjom dobrog 

gospodara. POV postavlja pitanje vezano za mjeru 5.2 , te jeli se kontaktiralo savjetodavnu 

službu gosp. Franka Marinovića. Općinski načelnik  obavješćava POV da o tome više 

informacija ima Viša referentica te da će pismenim putem dobiti odgovor. 

 

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

 

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

USVOJEN JEDNOGLASNO. 



 

AD.1. 

Usvajanje Zapisnika 2.sjednice Općinskog vijeća Općine Smokvica; 

 

Zapisnik je dostavljen u pisanom obliku. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara RASPRAVU. 

Vijećnik Lenko Salečić  kaže da neće davati primjedbe na zapisnik, ali bi molio da ubuduće 

zapisnici budu vođeni onako kako Statut i Poslovnik  propisuju tj da se u bitnome navede što 

je dotični govornik htio reći  i da zapravo to bude jasno svima, pa i onima koji nisu bili 

prisutni na sjednici vijeća.  

Pošto nije bilo diskutanata, POV zatvara raspravu i 1.točku Dnevnog reda stavlja na 

glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je 8 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je zapisnik 

JEDNOGLASNO USVOJEN. 

 

 

AD.2. 

Prijedlog „Odluka o izvršenju proračuna Općine Smokvica od 01.01.2017.g. do 

30.06.2017.g. 

 

Zamolba je dostavljena u pisanom obliku. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. 

 

Općinski načelnik kaže da je zbog više sile viša referentica za proračun odsutna . 

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

stavlja na glasovanje. 

 

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

JEDNOGLASNO DONESENA. 

 

 

AD.3. 

Prijedlog ,,Zaključak o broju stipendija vrsti i deficitarnim zanimanjima za koja će 

Općina Smokvica raspisati natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2017/18; 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima u pisanom obliku. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić daje načelniku riječ. 

 

Načelnik  Kuzma Tomašić kaže  da se u ovo doba godine donosi odluka za stipendije. Ona je 

slična kao i prethodne godine , no još se  u nju dodala stipendija za  ekonomija-turistički 

smjer jer smatra da mlade ljude treba potaknuti da ostaju u Smokvici i da se zapošljavaju u 

hotelu.  

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

Dnevnog reda stavlja na glasovanje . 

 

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

JEDNOGLASNO DONESENA. 



 

 

  

AD.4. 

Prijedlog ,,Pravilnik o korištenju Školske športske dvorane u Smokvici; 

 

Materijali su dostavljeni u pisanom obliku. 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić daje načelniku riječ. 

 

Općinski načelnik kaže kako  je  ideja bila  i još je da ŠŠD ide na upravljanje Osnovnoj školi 

Smokvica te je na temu razgovarao sa pročelnicom  Anom Čeović koja mu je dva puta dala do 

znanja da nema zapreka da tako ne bude, ali da je to procedura koja traje i   za to župan mora 

dati odobrenje .  ŠŠD će čistiti čistačica Općine Smokvica , a za ostale poslove u dvorani će 

biti zadužen komunalni redar Općine.  Cjenik korištenja ŠŠD je prihvatljiv. 

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

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je 8 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 4.točka Dnevnog reda 

JEDNOGLASNO DONESENA. 

 

 

 

 

A.D.5. 

Prijedlog ,,Zamolba Doma zdravlja Korčula“; 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima u pisanom obliku. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić daje načelniku riječ. 

Općinski načelnik kaže kako je ravnatelj Doma zdravlja Korčula gosp. Fabris  razgovarao sa 

njim i rekao mu kako je autoklav kupljen za zdravstvenu stanicu u Smokvici, a da Općina 

Smokvica odavna  ništa nije uložila u nju  , Općinski načelnik je  predložio  da se  donira 

7.000,00 kn no Ravnatelj je zamolio ako ikako bude moguće da bude na 50% iznosa  . 

Vijećnica Slavica Radovanović se javlja za riječ i kaže kako je Smokvica uvijek bila humana i 

uvijek se pomagalo koliko se je moglo, ona nije protiv toga ,ali to  plaća država  . Udruga 

žena  Smokvica   je dosta uložila u ambulantu , te predlaže da Općinski načelnik porazgovara 

sa ravnateljem Doma zdravlja  tj. da se novci za autoklav doniraju , ali da se neka isto  malo 

više vodi računa o Ambulanti u Smokvici . 

Vijećnica Ivanka Stanojević se javlja za riječ i kaže da razlog zašto Općina  ne ulaže u 

ambulantu u Smokvici  je taj zato što je ambulanta u vlasništvu Općine . Općina je sagradila 

tu zgradu no za korištenje te zgrade dom zdravlja ne plaća najam , te također naglašava da bi 

ambulanta u Smokvici morala biti ravnopravna sa Domom zdravlja u Korčuli. 

Vijećnik Lenko Salečić se javlja za riječ i kaže kako je zgrada ambulante u vlasništvu Općine, 

ali da je ambulanta kao organizacijska jedinica nešto drugo. On smatra da se određene 

medicinske usluge od države financiraju. Općina Smokvica je pomagala i pomoć će no on 

smatra da bi se  ti novci trebali uložiti u ambulantu u Smokvici, stoga predlaže da se u 

cijelosti prihvati  zamolba Doma zdravlja Korčula za financijsku pomoć  uz uvjet da Dom 

zdravlja Korčula dodatno toliki iznos investira u medicinsku opremu u Ambulanti  u 

Smokvici ili u sam objekt te Ambulante. Općinski načelnik u potpunosti prihvaća prijedlog 

vijećnika Lenka Salečića. 

 



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

Dnevnog reda s prijedlogom vijećnika Lenka Salečića  stavlja na glasovanje. 

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

JEDNOGLASNO DONESENA. 

 

 

 

Ad.6. 

Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine 

Smokvica; 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima u pisanom obliku. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić daje načelniku riječ. 

Općinski načelnik kaže kako se je do 13.10.2017.g. planirano  aplicirati na mjeru 7.3.1. za 

izradu prostorne dokumentacije JLS.U predloženoj  odluci  o izmjenama i dopunama 

Prostornog plana uređenja se striktno ne navodi koja će se područja mijenjati, što je u 

prethodnoj bilo navedeno .Prijava na tu mjeru se vrši putem agroneta. Tim prof. Grgurevića je 

sastavio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana , a koji zadovoljava  sve 

EU uvjete te smatra da odluka kao takva može proć. 

Vijećnika Lenka Salečića interesira  je li ugovor sklopljen, jer da bi se ovakva odluka mogla 

izvršit  pretpostavlja da ugovor mora biti sklopljen. 

Općinski načelnik odgovara da ugovor još nije sklopljen , al da je prema  pravilima ovog 

natječaja bitno da se ovakva odluka donese. 

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

Dnevnog reda stavlja na glasovanje . 

 

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

JEDNOGLASNO DONESENA 

 

 

 

AD7. 

Dopis Nevena Kunjašića, ovlaštenog inženjera građevinarstva iz Splita; 

 

Materijali su dostavljeni vijećnicima u pisanom obliku. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu te riječ daje Općinskom  načelniku. 

Općinski načelnik kaže kako inženjer Neven Kunjašić od početka prati projekt aglomeracije, 

njega je bivši načelnik angažirao kao savjetodavno tijelo. Nakon dvije godine rada na tom 

projektu i njemu i njegovoj suradnici  Jasminki Stipišić se skupilo sati , te Općinski načelnik 

naglašava da mu je žao što se prvo nije mislilo  na ovakve troškove koji  su se također mogli 

aplicirati na EU natječaje za sufinanciranje, no smatra da je to škola za ubuduće. 

 

Vijećnica Ivanka Stanojević preuzima riječ i kaže kako nema ništa protiv   da se to plati ako 

su to ljudi odradili  no zanima je  jeli se mogu poslovi koje je odradio inženjer Neven 

Kunjašić i njegova suradnica utvrditi tj. jeli postoji kakva specifikacija. 

Vijećnik Lenko Salečić  kaže kako je očekivao rezolutan prijedlog zaključka .Ističe kako u 

početku nitko  od članova projektnog tima nije isticao svoj financijski zahtjev te zato oni nisu  

ni mogli razmatrati jeli  taj zahtjev opravdan ili ne. Geodeti su što se tiče Smokvice u skladu s  



projektima   napravili nove geodetske snimke , neke stvari i radnje su učinjene ,ali da se za 

neke poslove  angažiraju drugi, a u okviru Jedinstvenog upravnog odjela  su ti poslovi to je 

neprihvatljivo. 

Vijećnik Lenko  Salečić kaže da oni protiv  ovakvog zaključka  nemaju ništa protiv , ali da se 

treba znati točan iznos koji će se njima isplatiti  jer da je on  do 30.05.2017.g. sudjelovao u 

svim aktivnostima vezano za aglomeraciju Smokvica Brna  i sve zna, stoga moli općinskog 

načelnika da predloži iznos koji će se refundirati . 

Općinski načelnik predlaže iznos do maximalno 70%. 

Vijećnik Frano Pešelj predlaže da se neka prihvati 50-60%. Vijećnik Lenko Salečić daje 

prijedlog da se u iznosu od  50%  osiguraju sredstva za isplatu, te da  3. točka zaključka glasi 

sredstva u iznosu od 50% za isplatu traženih naknada osigurat će se u III. Rebalansu i u 

proračunu za 2018.g. Općine Smokvica. 

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

Dnevnog reda sa prijedlogom  vijećnika Lenka Salečića  stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je 8 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 7.točka Dnevnog reda 

JEDNOGLASNO DONESENA. 

 

 

AD.8. 

Zaključak ,,Aglomeracija Smokvica-Brna-južna obala“ 

Materijali su dostavljeni vijećnicima u pisanom obliku. 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić daje načelniku riječ. 

 

Općinski načelnik kaže da je  Općinsko vijeće Vele Luke odbilo prijedlog  da   se  spoju 

aglomeracije na područje triju općina ( Općine Vela Luka, Blato i Smokvica) jer smatraju da 

Vela Luka može proć i sama. Te predlaže ovaj zaključak jer ga je do kraja godine potrebno 

donijeti. 

Vijećnik Lenko Salečić  se referira na sadržaj Zaključka te mu nije jasno koji je uopće smisao  

tog zaključka. 

Ne prihvaća drugu točku  zaključka, a to je da bi  troškovi rezultirali nižom cijenom usluge.  

Nema nikavih analiza ni parametri iz kojih bi bilo vidljivo  da bi  troškovi usluge bili niži. Bez 

stručne analize 2. točku Zaključka ne prihvaća. Smatra da je ovaj Zaključak suvišan  zato što 

Općina Blato i Općina Smokvica sa Ministarstvom poljoprivrede već imaju potpisane 

određene ugovore. Nije mu jasan smisao prijedloga Zaključka te moli Općinskog načelnika da 

mu pojasni . 

Općinski načelnik odgovara da se s  Zaključkom ništa ne mijenja , no da se ovaj Zaključak 

mora donijeti na inzistiranje Hrvatskih voda . 

Vijećnik Viljan Didović preuzima riječ i kaže  da bi za potkrijepit 2. točku ovog Zaključka 

trebala postojati nekakva analiza , a ne rekla kazala. 

Vijećnik Frano Pešelj  kaže kako to još ništa nije potvrđeno  jer da sve to ovisi o kasnijim 

ulaganjima. 

POV  smatra da ovaj Zaključak nema veze s vezom, ali da je ovo očito zadovoljavanje forme 

te predlaže da se toč. 2 promijeni. 

Vijećnik Lenko Salečić predlaže se točka 2. predloženog Zaključka skroz izbaci. 

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

i 8.točku Dnevnog reda sa prijedlogom vijećnika Lenka Salečića  stavlja na glasovanje. 

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

JEDNOGLASNO DONESENA. 

 



Općinski načelnik za kraj kaže kako mu je izuzetno drago da se konstruktivno raspravljalo  na 

sjednici  i da vijeće služi da se nešto  promijeni. On je spreman prihvatiti prijedlog od bilo 

koga što dolazi i  volio bi da tako bude do kraja mandata. Također daje na znanje informaciju 

da je danas u Dubrovniku održan sastanak sa svim sudionicima projekta ,,Ruralno, poučna 

kulturno etnografska turistička atrakcija“, te da projektantica Katica Dubljević u našem 

projektu ,,Muzej zlata i srebra u Smokvici“ mora ispraviti norme te nakon što to bude 

ispravljeno kreće e-savjetovanje i javna nabava. 

POV Ljubo Kunjašić  daje prijedlog da  za bolji rad i funkcioniranje općinskog vijeća  od sada 

na svim sjednicama vijeća bude prisutna pročelnica, sve više referentice te komunalni redar .                                                                                                               

Vijećnik Lenko Salečić kaže da nema ništa protiv toga no da se treba prethodno izmijenit ta 

odredba u općim aktima. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela je odgovorna i u malom 

prstu bi trebali imati i znati sve što se događa u Jedinstvenom upravnom odjelu. 

Vijećnica Ivanka Stanojević još daje prijedlog da se smanji papirologija te da se materijali za 

općinsko vijeće dostavljaju putem e-maila. POV kaže    da će se onda prije svake sjednice 

kontaktirati svakog vijećnika i sa njime provjeriti jeli dotični želi da mu se materijali 

dostavljaju u papirnatom obliku ili putem e-maila. 

 

 

Zapisničarka:                                                             Predsjednik Općinskog vijeća: 

Petra Tomašić                                                  Ljubo Kunjašić,mag.ing.agr. 

 

 

 

 

 


