
Z A P I S N I K

sastavljen na 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica  održanoj dana 28.12.2020.g. u 
Sportskoj dvorani u Smokvici. Sjednica je započela u 18,00 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić upozorio je sve nazočne da se drže svih 
epidemioloških mjera.

Nazočni vijećnici: Ljubo Kunjašić(POV), Lenko Salečić, Viljan Didović Ivanka Stanojević,  
Slavica Radovanović, Frano Pešelj, Jakica Tomašić .
Odsutni vijećnici: Marija Bačić i Marela Baničević su  opravdali  svoj nedolazak.
Ostali prisutni: Načelnik Kuzma Tomašić, pročelnica JUO Laura Vučković Baničević, viša 
referentica Ivana Tomašić.

Prelazi se na vijećnička pitanja.

Viljan Didović postavlja pitanje načelniku vezano uz podnošenje zahtjeva Ministarstvu 
graditeljstva, a vezano za donošenje izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 
Smokvica. Zanima ga je li  Ministarstvo dalo svoj odgovor.
Također vijećnika Didovića zanima što je sa izgradnjom vatrogasnog doma tj. jesu  li   stigle 
ponude na raspisani Javni poziv, koliko su iznosile te da li je sklopljen ugovor. 
Vijećnik Lenko Salečić se osvrnuo na izgradnju spojnog stubišta u Brni. Poznato je da se 
dogovor nije postignuo te da je u tijeku sudski spor te neće komentirati. Zanima ga što će biti 
ako sud donese odluku na štetu Općine Smokvica.
Načelnik Kuzma Tomašić  odgovara redoslijedom. Napominje da ostala dva referenta nisu na 
sjednici jer smo ograničeni prostorom i broje prisutnih .
Što se tiče vatrogasnog doma pristigle su dvije ponude. Ponuda Dušana Pecotića Barana je 
iznosila 50 E /m2,a ima cca.2.000,00 m2. To se zemljište nalazi ispod Miline i nije u 
građevinskoj zoni ali graniči sa njom. Druga ponuda Pecotić Mirka i Ivana  je iznosila 5 
e/m2.Još nije donesena odluka i nije sklopljen nikakav ugovor. Kad dođe do toga vijećnici će 
biti obaviješteni.
Vezano za izmjene prostornog plana, Općina je uputila zahtjev za suglasnost Ministarstvu 
graditeljstva i prostornog uređenja. Prije 15 dana je stiglo negativno mišljenje.
Općina nije dobila suglasnost, te smo od izrađivača zatražili da nam detaljno objasne razlog 
nedobivanja suglasnosti i isto će biti dostavljeno vijećnicima.
Nastao je problem na sjevernoj strani Prihodišća, jer se nije realiziralo kroz ovih 10-15 godina 
i sada bi se to trebalo maknuti iz Prostornog plana.
Također smo proširili postojeću gospodarsku zonu sa 5 ha na 15 ha. Po njihovom mišljenu 
možemo širiti za duplo a ne 3 x. Opet ćemo morati održati Javnu raspravu te korigirat njihove 
prijedloge.

Što se tiče Spojnog stubišta u Brni završeni su armirano betonski radovi. Još je ostalo za 
izradit metalnu ogradu sa obje  strane i osvjetljenje.
Svi ste upoznati da je jedan od 5 susjeda podnio tužbu zbog ometanje posjeda. Početkom 
prosinca je održano pripremno ročište koje je odgođeno za 18.prosinca.
Predloženo je 5-6 svjedoka od strane tužiteljice.
Očevid na licu mjesta sa vještakom je zakazan za 14.1.2021.g. Ako Općina izgubi postupit će 
po pravomoćnim presudama kao i do sada. Ako Katastar, Zemljišnik i projektant tvrde da put 
postoji, nema razloga im ne vjerovat .
Vijećnik Lenko Salečić  je zatražio  da dopis kojeg je Općina dobila od Ministarstva 
Prostornog uređenja da se dostavi vijećnicima.



Prelazi se na usvajanje Dnevnog reda ,sa nadopunom kojeg su vijećnici dobili 24.12.2020.g.

Dnevni red je USVOJEN JEDNOGLASNO  sa 7 glasova ZA.

AD.1.
Usvajanje  Zapisnika 21. sjednice Općinskog vijeća
Zapisnik je dostavljen vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 
1.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 1.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

AD.2
Prijedlog Odluke o  polugodišnjeg Izvršenja proračuna za 1.1.2020.-30.6.2020.
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 2.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 2.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

AD.3.
Prijedlog Odluke  o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Smokvica za 2020.g
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Načelnik navodi da se proračun smanjio za 
25,20 %.   
Neke stavke su umanjene zbog pandemije Covida 19.
Načelnik navodi određene stavke kao: trošak vojske za izgradnju protupožarnih putova -
280.00,00 kuna(200.000,00 kn se odnosi na trošak jalovine a ostalo na trošak smještaja, hrane 
i goriva),Županija DNŽ je donirala 15.000,00 kn za podmirenje troškova požara koji bi bio u 
travnju .Trošak požara je bio cca. 35.000,00 kn. 
Općina je svim učenicima od 1-8 razreda kupila set od 10  bilježnica za početak školske 
godine, FZOEU je dodijelio 100.000,00 kn  za kompostere i vertikalnu prešu balirku, od 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobili smo pomoć cca.154.000,00 kuna za zapošljavanje 5 
ljudi na javnim radovima. Vezano za troškove muzeja, prilikom prijavljivanja ZNS-ova Safu 
uvijek korigira tj umanji troškove, tako da se od iznosa koji potražujemo dobije oko pola.
Ako nekoga nešto zanima neka pita, da ne prolazi stavku po stavku. Nakon kratkog izlaganja, 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.

Za riječ se javio vijećnik Lenko Salečić koji navodi da Općina ima i veliku dvoranu tako da su 
svi referenti mogli doći na sjednicu. Smatra da ovaj iznos koji je predložen da se do kraja 
godine neće realizirat. Vijećnici HDZ-a neće podržati ovakav Rebalans proračuna te prateće 
odluke jer je netransparentan, iako je napravljen u skladu sa svim zakonskom propisima. Dok 
je i sam bio načelnik uvijek se je dostavljala i druga verzija proračuna kako bi vijećnici bili 
bolje upoznati sa pojedinim stavkama.



Traži da mu se dostavi objašnjenje za većinu stavki ,pozicija Rebalansa proračuna koje je i 
nabrojao. Ovakav rebalans neće podržati sa pratećim odlukama ,dok će Proračun prihvatiti. 
Vijećnik Salečić traži da se dostavi objašnjenje u pisanom obliku što prije ,a ne da se čeka 
slijedeće sjednica.
Ljubo Kunjašić predlaže da se dostavi svima  prošireni ispis rebalansa .
Načelnik Tomašić  je odmah  mailom vijećnicima poslao i radni dio Rebalansa kako bi im 
stavke bile jasnije. Pošto više nije bilo diskutanata,  Predsjednik Općinskog vijeća  zatvara 
raspravu i 3.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je  5 vijećnika glasovalo ZA, 2 PROTIV(Lenko Salečić i 
Viljan Didović)  što znači da je 3.točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM 

GLASOVA.

AD.4.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Smokvica u 2020.g.
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 4.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je  5 vijećnika glasovalo ZA, 2 PROTIV (Lenko Salečić i 
Viljan Didović)   što znači da je 4.točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM 

GLASOVA.

AD.5
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa gradnje komunalne 
infrastrukture na području Općine Smokvica u 2020.g.
Materijali su dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja, Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 5.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je  5 vijećnika glasovalo ZA, 2 PROTIV (Lenko Salečić i 
Viljan Didović)   što znači da je 5.točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM 

GLASOVA.

AD.6.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba u sportu 
na području Općine Smokvica u 2020.g.
Materijali su dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja, Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 6.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je  5 vijećnika glasovalo ZA, 2 PROTIV (Lenko Salečić i 
Viljan Didović)   što znači da je 6.točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM 

GLASOVA.



AD.7.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba u 
kulturi i obrazovanju na području Općine Smokvica u 2020.g.
Materijali su dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja, Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 7.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je  5 vijećnika glasovalo ZA, 2 PROTIV (Lenko Salečić i 
Viljan Didović)   što znači da je 7.točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM 

GLASOVA.

AD.8.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba iz 
zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Smokvica u 2020.g.
Materijali su dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja, Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 8.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je  5 vijećnika glasovalo ZA, 2 PROTIV (Lenko Salečić i 
Viljan Didović)   što znači da je 8.točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM 

GLASOVA.

AD.9.
Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Smokvica za 2021.g. s projekcijama za 
2022.g. i 2023.g.
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Načelnik nabraja neke od stavki 
proračuna(rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, rekonstrukcija vrtića i doma kulture, izgradnja 
kanalizacijskog sustava, izgradnja parkirališta u Smokvici, izgradnja vatrogasnog doma u 
Smokvici, proširenje groblja,). Napominje da će  svi vijećnici večeras dobiti na mail i 
prošireni ispis Proračuna. Nakon kratkog izlaganja , Predsjednik Općinskog vijeća otvara 
raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 9.točku Dnevnog reda stavlja na 
glasovanje.

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

AD.10.
Prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja   komunalne infrastrukture na 
području Općine Smokvica za 2021.g.
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 10.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 10.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.



AD.11
Prijedlog Odluke o donošenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na 
području Općine Smokvica za 2021.g.
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 11.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 11.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

AD.12
Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u športu Općine Smokvica za 
2021.g.
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 12.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 12.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

AD.13
Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju  Općine 
Smokvica za 2021.g.
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 13.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 13.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

AD.14
Prijedlog Odluke o donošenju Programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na 
području Općine Smokvica za 2021.g.
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 14.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 14.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

AD.15
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica za 2021.g.
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.



Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 15.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 15.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

AD.16
Prijedlog Programa utroška sredstava  naknade za  zadržavanje nezakonito  izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2021.g.
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 16.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 16.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

AD.17
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Smokvica  za 
financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Smokvica u 2021.g.
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 17.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 17.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

AD.18
Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2021.g.
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu.Za riječ se javio vijećnik Lenko Salečić koji navodi da se 
iznosi ne podudaraju te da Odluka treba drugačije glasiti.
Ljubo Kunjašić odgovara da se u čl. 3 navodi da će se razlika naplatiti iz sredstava komunalne 
naknade. Vijećnik Salečić govori da je odluka proturječna. 
Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća  zatvara raspravu i 18.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 5 vijećnika glasovalo ZA, 2 SUZDRŽANI(Lenko 
Salečić i Viljan Didović),  što znači da je 18.točka Dnevnog reda USVOJENA 

VEĆINOM GLASOVA.

AD.19
Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2020.g.
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.
Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 19.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.



Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 19.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

AD.20
Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2021.g.

Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 20.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 20.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

AD.21
Prijedlog Odluke o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa  nekretnine
Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Za riječ se javio vijećnik Salečić koji govori da bi sadržaj 
ove odluke trebao biti drugačiji, jer se može tumačiti na više načina. Trebalo bi stajati u čl.1  
da Općina  neće koristiti pravo prvokupa  jer ispada da Općina odbija ovu ponudu. 
Ljubo Kunjašić i Kuzma Tomašić navode da je ova odluka ista kao i odluke sa županijske 
skupštine. Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća  zatvara raspravu i 
21.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 21.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

AD.22
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Anexa 
Ugovora o koncesiji

Materijali su  dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ. Nakon kratkog izlaganja ,Predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 22.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 22.točka 
Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

Sjednica je završena u 19:40 sati.

Zapisničarka:      Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivana Tomašić                                      Ljubo Kunjašić,mag.agr.ing.


