ZAPISNIK
sastavljen na 2. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica održanoj dana 31.kolovoza
2017.g. u Općinskoj vijećnici.
Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ljubo Kunjašić otvorio 2. sjednicu
Općinskog vijeća, pozdravio Općinskog načelnika gospodina Kuzmu Tomašića, zamjenika
načelnika gosp. Josipa Pecotića, 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: zanima ga zašto su samo njemu dostavljene zatražene ponude
(uređenje poljskih putova u Smokvici) a ostali vijećnici nisu dobili iako je bilo rečeno na
prošloj sjednici da će svima biti dostavljeno. Također navodi da je Općinski načelnik Kuzma
Tomašić objavio na facebook stranici Općine Smokvica da svi zainteresirani mještani mogu
doći u Općinu i vidjeti ponude i račune,a iste je načelnik odbio dati na prošloj sjednici
Općinskog vijeća. Vijećnik Didović navodi da na svim ponudama koje je dobio na e-mail
nema datuma zaprimanja ponuda što zaključuje da nisu protokolirane. Na ponudi za uređenje
poljskog puta Dračevica je datum 22.6.2017.g.a objavljeno je na facebook stranici Općine
Smokvica da su radovi započeli 21.6.2017.g. sa slikama.
Vijećnik Didović traži od načelnika da objasni kako je moguće da dopis dođe u Općine i isti
ne bude protokoliran.
Vijećnika Franu Pešelja zanima zašto se nisu prije sređivali poljski putovi. Navodi da je
poljske putove trebalo puno prije urediti. A sada kada se je krenulo u taj posao opet ne valja.
Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić predlaže da se normalno razgovara i da se nema
potrebe vraćati u prošlost.
Zamjenik načelnika Josip Pecotić ima jedno pitanje za vijećnika Lenka Salečića:
Zašto je bivši načelnik Lenko Salečić za svibanj 2017.g. dobio naknadu u punom iznosu za
cijeli mjesec 5.365,00 kuna. Mandat bivšeg načelnika je završio 22.svibnja 2017.g., Za 16
radnih dana pripada ga naknada od 3732,16 kn. Prema Zakonu od Lokalnoj (područnoj )
regionalnoj samoupravi čl.90 a stavak 6. koji kaže:osobe koje dužnost nisu obavljale
profesionalno nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti .
Pošto je Općinski proračun oštećen za 1.632,84 kn predlažem Općinskom vijeću da donese
odluku kojom će bivši Općinski načelnik Lenko Salečić vratiti preplaćen kunski iznos u
cijelosti u Proračun Općine Smokvica.
Vijećnicu Marelu Baničević zanima koji će se putovi kositi.
Načelnik Kuzma Tomašić pozdravlja sve prisutne. Ovom prigodom želi u ime Općine
Smokvica i svoje osobno ime čestitati rođendan gospodinu potpredsjedniku Općinskog vijeća
gosp. Viljanu Didoviću. Vijećnik Viljan Didović zahvaljuje.

Vezano za vijećnička pitanja daje slijedeće odgovore:
Vezano za ponude, navedene ponude nisu dostavljene Općini Smokvica već su dostavljene
Krubliću d.o.o. te su iste dostavljene na uvid načelniku. Radove je izvodilo Krublić d.o.o.
zajedno sa svojim podizvođačima. Te nakon što su radovi završeni,podizvođači su dostavili
račun Krubliću d.o.o. te je Krublić d.o.o. Općini Smokvica ispostavio račun koji je uredno
protokoliran.
Istina je da su samo dostavljene ponude na mail od vijećnika Viljana Didovića a ne i svima
vijećnicima. Ispričava se te navodi da će svima biti dostavljene.
Što se tiče pitanja vijećnice Marele Baničević odgovara su da Dubrovnik ceste kupili novi
stoj za košnju i da su iskoristili priliku za obuku te izvršili košnju na slijedećim dionicama:do
Livina dola,Blatina cila do Kuta,do Višnje i do iza smeća do vrha te Plasa. Danas su napustili
jer moraju kositi državne ceste. Iznos troškova je 1.000,00 kuna goriva,te su obećali kada se
budu vraćali da će okositi i ostale dionice.
Vijećnik Lenko Salečić se nadovezuje na postavljeno pitanje zamjenika načelnika Josipa
Pecotića te odgovara da prema Poslovniku Općinskog vijeća Općine Smokvica ne može se
vijećnicima postavljati pitanja, već samo Općinskom načelniku.
Kaže da neće odgovoriti na to pitanje već neka zamjenik načelnika Josip Pecotić to pitanje
uputi načelniku. Mandat je prestao 29.svibnja 2017.g.
prema rješenju Pročelnice
Jedinstvenog upravnog odjela. Glede te plaće navodi Salečić da nije donio nikakvu odluku,a
plaću je potpisao novi načelnik pa neka njega pita vezano za to.
Za riječ se javio vijećnik Viljan Didović koji se nadovezuje na odgovor načelnika vezano za
ponude i košnju poljskih putova. Navodi na se na prošloj sjednici nije nigdje spominjao
Krublić. Na facebook stranici Općine Smokvica spominje se da će se u „prvom valu“ riješiti 3
puta“.Moglo se odmah očekivati da će iznos biti veći od 20.000,00 kuna te da ste treba
napravit bagatelna nabava i sa Krublićem potpisati ugovor. A početi raditi bez ponuda,jer
datumi dokazuju da se počelo raditi bez ponuda. I iste su ponude napisane šturo,nema
količina. Smatra da je trebalo provest postupak bagatelne nabave.
Načelnik odgovara da je svaki put cjelina za sebe. Svaki je iznos ispod 20.000,00 kuna.
Vezano za datum mora vidjet sa direktorom Krublića d.o.o. da vidi u čemu je greška(slučajna
ili namjerna).Navodi da ako oni smatraju drugačije da postoje Institucije koje to mogu
dokazati.
Vijećnik Viljan Didović kaže da se je trebala provesti Bagatelna nabava jer je isti izvođač. Na
internetu je objavljeno da će se u 20-ak dana srediti i 3 poljska puta. Navodi da se pročita
Zakon o bagatelnoj nabavi pa će vidjeti što tamo piše.
Za riječ se javlja vijećnik Lenko Salečić te se ispričava gosp. Josipu Pecotiću, kaže da je vidio
na kalendaru da je njegov mandat prestao 25. 5. a ne 29.5. kako je on rekao.
Zamjenik načelnika Josip Pecotić javlja se riječ.
Navodi da u Izvješću o primopredaji između bivšeg načelnika Lenka Salečića i novog
načelnika Kuzme Tomašića stoji da je Lenko Salečić obnašao mandat Općinskog načelnika
od 4.06.2013.g. do 22.5.2017.g. te navodi da je u 5.mjesecu odradio 16 radnih dan a primio
pun iznos plaće.
Lenko Salečić navodi da u Rješenju kojeg je napisala Pročelnica JUO Općine Smokvica
napisan je pravi datum prestanka mandata. To rješenje nema sada kod sebe ali isto postoji u
arhivi i može se utvrditi točan datum. Vezano za zapisnik kaže da on ne govori da to nije
tako,ali napominje da je taj zapisnik pisan prije nego što je izvršena primopredaja. Opet
napominje da je najbolje da se vidi rješenje o prestanku mandata jer je tamo točno napisan
datum.

Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić predlaže da se neka to provjeri sa Pročelnicom
Marijanom Krešić.
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 1.sjednice Općinskog vijeća Općine Smokvica;
Zapisnik je dostavljen u pisanom obliku.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara RASPRAVU.
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.
Zamolba DVD Smokvica za plaćanje preostalog duga za vatrogasnu cisternu
Zamolba je dostavljena u pisanom obliku.
Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ.
Načelnik navodi da je ova točka razlog zbog čega je sjednica sazvana u kratkom roku. Smatra
da su svi upoznati sa situacijom tj. problemom DVD-a Smokvica. U 3.mjesecu ove godine
kupljena je autocisterna iako su znali da nemaju osigurana financijska sredstva do kraja.
Ostalo je za platiti iznos od 221.000,00 kuna. Na zamolbu DVD-a Smokvica predlaže da se
ovaj zahtjev usvoji,ali mora napomenuti neke stvari o ovome. Smatra da je bilo jako
neodgovorno da se ide u nabavku autocisterne, a financijska sredstva nisu im osigurana.
Također navodi da se je ovo pitanje trebalo rješavati do izbora, a ne nakon što su prošli izbori.
Jer svi su obećali da će pomoć u sufinanciranju (Župan,Hrvatska vatrogasna
zajednica,Državna uprava za zaštitu i spašavanje,te ostale Državne institucije) . Svi znamo da
je potrebno da DVD Smokvica ima ovu autocisternu.
U razgovoru sa Županijskim vatrogasnim zapovjednikom DNŽ Stjepanom Simovićem
rečeno je načelniku Tomašiću da je svojedobno u Općini Smokvica bio održan sastanak na
kojem su bili prisutni tadašnji načelnik Lenko Salečić,bivši predsjednik DVD-a Smokvica
Lovor Salečić. Kaže da je Stjepan Simović rekao da zna da je Smokvici potrebna vatrogasna
autocisterna ali da li oni imaju osigurana financijska sredstva. Kaže da su oba dva prisutna
uvjeravali da će to biti plaćeno.
I na kraju je u ponedjeljak došla obavijest od Javnog bilježnika iz Blata da će odvjetnica MV
vozila d.o.o. Donje Psarjevo pokrenuti postupak ovrhe nad vatrogasnom autocisternom.
Sudski se zapljenjuje cisterna i vozi na najbliže carinsko skladište(dnevno 3.000.00 kuna) i
tamo bude dok se ne proda,a prodaja ide preko Fine. Cjelokupni trošak snosi DVD Smokvica,
a uplaćeni novac se ne vraća.

Ovo je veliki zahvat za Općinu Smokvica, misli da bi najgora moguća opcija bila da nam
oduzmu autocisternu,a DVD se opet dovede u blokadu.
Također naglašava da je ovo presedan i da dok je on načelnik ove Općine da Općina neće
sudjelovat u ovakvim postupcima. Nebitno koja je udruga u pitanju,ali dok netko ne osigura
financijsku konstrukciju bar 80 % Općina neće sudjelovati.
Vijećnik Lenko Salečić kaže da podupire ovu odluku i da nema što nadodati. Ali se
nadovezuje vezano za sastanak koji je načelnik spomenuo u svom izlaganju. Na sastanku sa
gosp. Lovorom Salečićem i gosp. Stjepan Simovićem vezano u plaćanje autocisterne
rečeno im je da Općina Smokvica nema toliko novaca da plati ostatak autocisterne. Navodi da
im je rekao da je Općina godinu da prije pored onih 5 % što zakonski pripada DVD –u
prebacila i cca. 30.000.00 kuna više da se DVD-u pomogne u nabavci opreme ili već što im
je potrebno. Također napominje da im on dok je bio načelnik nije dao zeleno svijetlo da se ide
u tu nabavu a sredstva nisu osigurana. A i ne zna kako se je ta nabava provela.
Ovim putem koristi riječ da obavijest zamjenika načelnik da je upravo našao na mobitelu
podatak da mu je mandat prestao 28.svibnja 2017.g. prema rješenju Pročelnice JUO.
Josip Pecotić kaže da je iskoristio podatke za izračun iz Zapisnika o primopredaji kojeg je
bivši načelnik Salečić napisao.
Frano Pešelj se nadovezuje na problem DVD-a. Smatra da je taj potez nabavke napravljen
jako loše jer nisu imali osigurana sredstva , te da će to biti veliki trošak za Općinu Smokvica.
Predsjednik Općinskog vijeća se nadovezuje na stanje DVD-Smokvica .Jer ispada da za
DVD vrijede jedna pravila a za ostale udruge (Kumpanjiju,Jadrana….) druga pravila. Navodi
je jako neozbiljno da netko potpiše iznos od 400.000,00 kuna bez odluke Upravnog odbora.
Kaže načelniku da dostavi vijećnicima da vide Sporazum koji je potpisan kod javnog
bilježnika u Splitu. Također navodi da članovi DVD-a moraju malo poraditi na ozbiljnosti da
se ovakve situacije više ne događaju,da Upravna vijeća budu upoznata sa stanjem. I na kraju
zapisnika sa Upravnog vijeća nema.
Pošto više 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 Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Smokvica za
2017.g.godinu s projekcijama za 2018.g. i 2019.godinu;
Materijali su dostavljeni vijećnicima u pisanom obliku.
Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić daje načelniku riječ.
Načelnik Tomašić kaže da je najviše donesen zbog vatrogasne cisterne( cca.225.000,00 kuna)
i Okončane situacije za Školsku športsku dvoranu (198.000,00 kuna).Nadamo se da će
Nadzorni inženjer to malo korigirat tako da bi iznos onda bio manji.

Od ostali stavki mijenjale su se: pomoć za lokalne izbore (sada se zna konačan
trošak),povećanje trošak plaće za redovan rad u iznosu 65.000,00 kuna jer je u masu plaće
ušla plaća načelnika,jer više nije naknada nego plaća(str.4), povećana dijelom
je
reprezentacija i naknada za prijevoz.
Komisija za proračun se sastala i prihvaćeni su prijedlozi gđe. Tine Pecotić i Lenka
Salečića,tako da je „nabava školskih udžbenika“ stavljena pod Socijalnu skrb a ne pod
Školstvo. Što se tiče političkih stranaka ,izračunat je iznos koliko ide po članu, 500,00 kn po
vijećniku + 10 % ako je zastupljeni spol.
Još se dodatno ubacila pomoć N.K.Jadranu,jer im je došlo obavijest za isključenje vode od
strane NPKLM-a. Ubačena je mjesečna pomoć 2.0000,00 kuna za troškove zalijevanja.
Vijećnik Frano Pešelj pita koliki je bio iznos duga?
Načelnik odgovara oko 9.000,00 kuna.
Vijećnik Frano Pešelj smatra da to nije račun od 1 godine,već od nekoliko godina,jer da su
redovito plaćali ne bi im se to bilo dogodilo.
Predsjednik Općinskog vijeća kaže da ima informaciju od Todora Didovića da je
gradonačelnik Korčule bio obećao pomoći.
Također su u proračun ubačene slijedeće stavke: za kupnju klime za u mrtvačnicu;
Ubačena je stavka za kupnju 3 nova klarineta,jer ima veliki broj djece polaznika;
Troškovi za pomoć udruzi Moje Sunce iz Korčule. Sakupljalo se je za dvoje djece sa
teškoćama u razvoju i prebačeno je po djetetu 1.500,00 kuna;
50. godina Misništva don Stanka Lasića-ubačeno je 10.000,00 kuna ali iznos će biti puno
manji (iznos prijevoza je 3.500,00 kn);
Ubacila se stavka skidanje svjetlovodnog kabela sa Župne crkve te su u zvoniku napravljene
nove ljestve jer su stare bile previše oštećene;
Također navodi da se planira osvijetliti zvonik,te su zatražene ponude da se vidi koji bi bio
najbolji način.
Načelnik predlaže jedan amandman ukoliko to vijeće prihvati a to je nabavka adventske
kućice u iznosu cca.17.000,00 kuna. Ideja se da se malo u Božićno vrijeme oživi Smokvica.
Kućica bi se smjestila na Lučilu. Općina bi raspisala natječaj i uz neku naknadu da se dade
nekom našem ugostitelju da radi u period u od 15.12.2017.g. do 10.01.2018.g.
Ista se ta kućica može koristiti za vrijeme Smokvičkog ljeta.
Načelnik se opet nadovezuje da skoro pa svi naši ugostitelji rade samo sezonski,osim kafića i
pizerije u Smokvici i caffe bar „Giovani“ u Brni.
Predsjednik Općinskog vijeća smatra da je Lučilo sada lijepo sređeno,da je pitanje hoće li
dole ostati šahovsko polje ili će biti oštećeno.
Načelnik odgovara da se može stavit ispod lipe.
Ivanka Stanojević predlaže da se neka prvo vidi ima li zainteresiranih za radit i da se tak tada
ide u nabavu kućice,a ne da se kućica nabavi,a nitko se ne javi na natječaj.
Pošto više nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i daje na
glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.g. s amandmanom
načelnika Kuzme Tomašića.

Glasovanje je pokazalo da je 5 vijećnika glasovalo ZA, NITKO PROTIV,3 SUZDRŽANA što
znači da je 3. Točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM GLASOVA.
AD.4.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju i gradnji objekata i
uređenja komunalne infrastrukture za 2017.godinu;
Materijali su dostavljeni u pisanom obliku.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara RASPRAVU.
Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i 4.točku
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 5 vijećnika glasovalo ZA,NITKO PROTIV ,3 SUZDRŽANA što
znači da je 4. Točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM GLASOVA.

A.D.5.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u športu Općine Smokvica za 2017.godinu;
Materijali su dostavljeni vijećnicima u pisanom obliku.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara RASPRAVU.
Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i 5.točku
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 5 vijećnika glasovalo ZA,NITKO PROTIV ,3 SUZDRŽANA što
znači da je 5. Točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM GLASOVA.

Ad.6.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju javnih potreba u
kulturi Općine Smokvica za 2017.godinu;
Materijali su dostavljeni vijećnicima u pisanom obliku.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara RASPRAVU.
Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i 6.točku
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 5 vijećnika glasovalo ZA,NITKO PROTIV ,3 SUZDRŽANA što
znači da je 6. Točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM GLASOVA.

AD7.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi Općine Smokvica za 2017.godinu;
Materijali su dostavljeni vijećnicima u pisanom obliku.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara RASPRAVU.
Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i 7.točku
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 5 vijećnika glasovalo ZA,NITKO PROTIV ,3 SUZDRŽANA što
znači da je 7. Točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM GLASOVA.

AD.8.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Smokvica 2017.godinu;
Materijali su dostavljeni vijećnicima u pisanom obliku.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara RASPRAVU.
Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i 8.točku
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 5 vijećnika glasovalo ZA, NITKO PROTIV , 3 SUZDRŽANA
što znači da je 8. Točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM GLASOVA.

AD.9.
Obavijesti Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske Posl.broj:Usoz-88/17-3,89/17-2 i
90/17-2;
Obavijest su dostavljene vijećnicima u pisanom obliku.
Načelnik kratko obavještava da je Općina Smokvica dobila 3 obavijesti Visokog upravnog
suda da se očitujemo na 3 Odluke donesene na 1.radnoj sjednici Općinskog vijeća. Smatra da
su Odluke zakonite i Općina će se očitovati u zakonskom roku.
Vijećnicu Ivanku Stanojević zanima što će biti ako Upravni sud prihvati prijedloge trojice
potpisanih vijećnika tj. kakve su posljedice?
Načelnik odgovara da ćemo se pozvati vezano za udžbenike na Odluku Dubrovačkoneretvanske županije jer je ista kao i naša. Ako Upravni sud poništi Odluku onda se i
poništava i Odluka županije. Sada je pitanje ako se odluke ponište hoće li se donijeti nova
odluka sa izmijenjenima stavcima,da li će to poništenje utjecati da se poništi Javna nabava.
U slučaju da se poništi javna nabava Općina će morati vratiti knjige.
Ne bi više htio iznositi nikakve komentare, već je najbolje pričekati odluke Visokog upravnog
suda RH.
Načelnik je obavio razgovor sa Pročelnikom DNŽ koji je komentirao da pravno ima temelja,
ali da je i Županija kao i Općina donijela takvu odluku zbog nedostatka vremena da knjige

stignu do početka školske godine. Općina će poštovat odluke Visokog upravnog suda kakva
ona bila. Vijećnici će biti izvješteni sa donesenim odlukama.
Zamjenik načelnika Josip Pecotić upućuje pitanje vijećnicima Lenku Salečiću, Viljanu
Didoviću i Mareli Baničević koje se odnosi na Odluku o mjerilima za određivanje plaća,
naknada i ostalih materijalnih primanja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika. Naime
prema Zakonu o lokanoj samoupravi odabrao je način obnašanja dužnosti volonterski i što bi
sad on trebao ako se poništi navedena odluka i trebao primati naknadu.
Pošto više nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu.
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