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Na temelju odredbe članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni
tekst i 137/15) i članka 31. Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“
broj: 3/09 i 22/13), Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 28. sjednici održanoj dana, 6.
ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave
Općine Smokvica

I.

OPĆE ODREDBE

Članka 1.
Ovom se Odlukom uređuje osnivanje i naziv općinske uprave, ustrojstvo, sjedište,
obilježavanje, djelokrug rada, te ostala pitanja od značaja za rad općinske uprave Općine
Smkvica.
Članak 2.
Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i na ženski rod.

II.

OSNIVANJE I NAZIV

Članak 3.
Ovom se Odlukom osniva Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica (u daljnjem
tekstu: upravni odjel) kao upravno tijelo radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine te povjerenih mu poslova državne uprave.
Upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provedbu općih i pojedinačnih akata
Općine, zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine, rješava u upravnim
stvarima te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
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III.

USTROJSTVO

Članak 4.
Upravni odjel ustrojava se kao jedinstveno upravno tijelo bez unutarnjih ustrojstvenih
jedinica.
Ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja
upravnog odjela uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu upravnog odjela (u daljnjem
tekstu: Pravilnik).

Članak 5.
Pravilnik iz prethodnoga članka kao i opće akte kojima se uređuju prava, obveze i
odgovornosti službenika i namještenika upravnog odjela donosi općinski načelnik na
prijedlog pročelnika

IV.

SJEDIŠTE I OBILJEŽAVANJE UPRAVNIH TIJELA

Članak 6.
Upravni odjel poslove iz svoga djelokruga obavlja u sjedištu Općine.
Na zgradi sjedišta mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv
Republika
Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija, Općina Smokvica te naziv
Jedinstveni upravni odjel.
Članak 7.
Upravni odjel u obavljanju poslova iz svog djelokruga koristi pečat koji sadrži:
Grb Republike Hrvatske i naziv:
Republika Hrvatska
Dubrovačko-neretvanska županija
Općina Smokvica
Jedinstveni upravni odjel
Zaglavlje akta upravnog odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika
Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija, grb Općine Smokvica, Općina Smokvica,
Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum i mjesto izrade
akta.

V.

-

DJELOKRUG RADA
Članak 8.
Upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji se odnose na:
uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
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-

primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
promet na svome području, te
ostale poslove u skladu s posebnim zakonima.

Članak 9.
Upravni odjel u izvršavanju svojih ovlasti može donositi pojedinačne akte kojima
rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Na postupak donošenja akata iz prethodnog stavka primjenjuju se odredbe Zakona o
općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
Protiv akata iz stavka 1.ovoga članka može se izjaviti žalbu nadležnom županijskom
upravnom odjelu ili drugom nadležnom tijelu ako je tako propisano odgovarajućim propisima.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
Članak 10.
Poslove u upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljanju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog odjela u
kojem rade, a namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove neophodne za
nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga upravnog odjela.
Povjerene poslove službenici i namještenici dužni su obavljati savjesno, pridržavajući
se Ustava Republike Hrvatske, zakona, općih akata te ostalih propisa i pravila struke te su
dužni postupati po uputama pročelnika.

VI. ODGOVORNOST UPRAVNOG ODJELA
Članak 11.
Upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad
odgovoran je Općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova.

VII.

SREDSTVA ZA RAD

Članak 12.
Sredstva za rad upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
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Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu
općinske uprave Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ broj 15/2015).

Članak 14.
Zaposlenike, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska
sredstva, prava i obveze dosadašnjeg upravnog odjela preuzima upravni odjel ustrojen ovom
Odlukom.
Članak 15.
Službenici i namještenici zaposleni u upravnom odjelu nastavljaju s radom na
poslovima i zadacima na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke do
donošenja rješenja o rasporedu u skladu s Pravilnikom iz članka 4. stavka 2. ove Odluke kojeg
će općinski načelnik donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 16
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Smokvica“.
KLASA:
URBROJ:
Smokvica,

021-05/17-01/28
2138-04-17-28-1
6. ožujka 2017.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubo Kunjašić, mag. ing. agr.
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Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. točke 3 Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15) i članka 31. Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik
Općine Smokvica“ broj 3/09 i 22/13), u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Općinu Smokvica („Službeni glasnik Općine
Smokvica“ broj 14/15), uz suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog
ureda u Dubrovniku (KLASA: 810-05/17-01/01 od 3. ožujka 2017. godine), Općinsko vijeće
Općine Smokvica, na svojoj 28.sjednici održanoj dana, 6. ožujka 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite
na području Općine Smokvica
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju pravne osobe od interesa za sustav Civilne zaštite na
području Općine Smokvica.
Članak 2.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su:
„Aminess Lume Hotel“ iz Smokvice-Brne,
Trgovačko društvo „Krublić“ d.o.o.iz Smokvice,
Trgovačko društvo „Vodovod“ d.o.o. iz Blata ,
Trgovačko društvo „N-P-K-L-M-vodovod d.o.o. iz Korčule.
Članak 3.
Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke izvršno tijelo dostavit će izvod iz Plana
zaštite i spašavanja te Plan civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti
koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedice katastrofa i velikih nesreća.
Članak 4.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite Općine Smokvica u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih
mjera i aktivnosti.
Članak 5.
Po jedan primjerak (kopija) ove Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi iz članka
2. ove Odluke i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Dubrovnik.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Smokvica KLASA:021-05/15-01/14;
URBROJ: 2138-04-15-14-2 od 13. listopada 2015. godine („Službeni glasnik Općine
Smokvica“ broj 14/15).
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Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Smokvica“.

KLASA: 021-05/17-01/28
URBROJ: 2138-04-17-28-7
Smokvica, 6.ožujka 2017.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubo Kunjašić, mag. ing. agr.
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Na temelju odredbe članka 391. stavka 3. podstavka 1. i 2. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/98, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 31. Statuta Općine
Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ broj 3/09 i 22/13, Općinsko vijeće Općine
Smokvica, na svojoj 28. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2017. godine donijelo je
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke kojom se ukida svojstvo puta (javnog dobra)
nerazvrstanoj cesti dijelu čest. zem. 4155/91 k.o. Smokvica te odlučuje prodati
neposrednom pogodbom Ivku Pecotiću pok. Franja Kuzmiću iz Smokvice
KLASA: 021-05/16-01/20; URBROJ: 2138-04-16-20-7 od 16.svibnja 2016. g.
(„Službeni glasnik Općine Smokvica“ broj 20/16)
Članak 1.
Članak 1. Odluke kojom se ukida svojstvo puta (javnog dobra) nerazvrstanoj cesti
dijelu čest. zem. 4155/91 k.o.o. Smokvica te odlučuje prodati neposrednom pogodbom Ivku
Pecotiću pok. Franja „Kuzmiću“ iz Smokvice, KLASA:021-05/16-01/20; URBROJ:2138-0416-20-7 od 16. svibnja 2016. godine („Službeni glasnik Općine Smokvica“ broj 20/16) – u
daljnjem tekstu: Odluka, mijenja se i glasi:
„Ukida se svojstvo puta (javnog dobra) nerazvrstanoj cesti dijelu čest. zem. 4155/91
k.o. Smokvica,u površini od 50 m2, a sve to u skladu s Parcelacijskim elaboratom što ga je
izradilo društvo „Geodet“ d.o.o.iz Korčule broj Pr. 37/14 od siječnja 2014. godine te ovjerila
Državna geodetska uprava –Ispostava u Blatu KLASA: 932-06/14-02/9 od 15. 12. 2014.koji
je dio bio predmet natječaja Općinskog vijeća Općine iz 2006. godine i koji je dio bio prodan
neposrednom pogodbom Ivku Pecotiću pok. Franja Kuzmiću po natječajnoj cijeni. od
10.000,00 kuna..
Članak 2.
Članak 2. Odluke mijenja se i glasi:
Odlučuje se neposrednom pogodbom prodati Ivku Pecotiću pok. Franja Kuzmiću iz
Smokvice dio čest. zem. 4155/210 k.o.Smokvica,površine 36 m2 po cijeni od 864,08
kuna/m2, koja je površina nastala usklađenjem površine čest.zem. 4155/210 k.o. Smokvica.
Članak 3.
Članak 3. Odluke, mijenja se i glasi:
Ovlašćuje se općinskog načelnika da u skladu s ovom Odlukom može u ime Općine
Smokvica sklopiti kupoprodajni ugovor s kupcem Ivkom Pecotićem pok.Franja Kuzmićem iz
Smokvice.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom
glasniku Općine Smokvica“.
KLASA: 021-05/17-01/28
URBROJ: 2138-04-17-28-5
Smokvica, 6. ožujka 2017. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubo Kunjašić, mag. ing. agr.
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Na temelju odredbe članka 31. Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine
Smokvica“ broj 3/09 i 22/13), Općinsko vijeće Općine Smokvica, a u povodu zahtjeva
društva „Lineal“ d.o.o. iz Maribora, na svojoj 28. sjednici održanoj dana, 6. ožujka 2017.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
KOJIM SE UTVRĐUJU POSEBNI UVJETI
za projekt “Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda
i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže“ aglomeracija Smokvica-Brna

I.
S obzirom da planirani cjevovodi i ostali zahvati u prostoru projekta“Prikupljanje i
odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže“ u aglomeraciji Smokvica-Brna
idu koridorima nerazvrstanih cesta Općine Smokvica, Općina je Smokvica suglasna s
narečenim Idejnim projektom, LINEAL d.o.o., ZOP:1315-2, broj nacrta 1315-2/K i 13152/VOD, Maribor, listopad 2015., koji u cijelosti zadovoljava tehničke uvjete iz Prostornoga
plana uređenja Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ broj 16/07).

II.
Nerazvrstane ceste na kojima će se odvijati radovi u skladu s projektima iz točke I,
ovih Posebnih uvjeta izvoditelj radova treba nakon završetka radova dovesti najmanje u ono
stanje kakvo su zatekli u trenutku početka zahvata na njima.
III.
Za ostale posebne uvjete koje treba za ovaj projekt ishoditi potrebno je da se „Lineal“
d.o.o. obrati nadležnom županijskom uredu za prostorno uređenje i gradnju i ostalim
javnopravnim tijelima..
IV.
Ovi Posebni uvjeti bit će objavljeni u „Službenom glasniku Općine Smokvica“ .

KLASA: 021-05/17-01/28
URBROJ: 2138-04-17-28-3
Smokvica, 6. ožujka 2017. g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubo Kunjašić, mag. ing. agr.
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Na temelju odredbe članka 31. Statuta Općine Smokvica, Općinsko vijeće Općine
Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ broj 3/09 i 22/13), a u povodu zahtjeva
društva „Lineal“ d.o.o. iz Maribora, na svojoj 28. sjednici održanoj dana, 6. ožujka 2017.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
KOJIM SE UTVRĐUJU POSEBNI UVJETI
za projekt „“Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda“
aglomeracija Smokvica-Brna (Južna obala)

I.
S obzirom da planirani cjevovodi i ostali zahvati u prostoru projekta“Prikupljanje i
odvodnje otpadnih voda“ u aglomeraciji Smokvica-Brna (Južna obala) idu koridorima
nerazvrstanih cesta Općine Smokvica, Općina je Smokvica suglasna s narečenim Idejnim
projektom, LINEAL d.o.o., ZOP:1315-3, broj nacrta 1315-3/K, Maribor, listopad 2015, koji
u cijelosti zadovoljava tehničke uvjete iz Prostornoga plana uređenja Općine Smokvica
(„Službeni glasnik Općine Smokvica“ broj 16/07).

II.
Nerazvrstane ceste na kojima će se odvijati radovi u skladu s projektima iz točke. I.
ovih Posebnih uvjeta izvoditelj radova radova treba nakon završetka radova dovesti najmanje
u ono stanje kakvo su zatekli u trenutku početka zahvata na njima.

III.
Za ostale posebne uvjete koje treba za ovaj projekt ishoditi potrebno je da se „Lineal“
d.o.o. obrati nadležnom županijskom uredu za prostorno uređenje i gradnju i ostalim
javnopravnim tijelima..

IV.
Ovi Posebni uvjeti stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine
Smokvica“ .

KLASA: 021-05/17-01/28
URBROJ: 2138-04-17-28-4
Smokvica, 6. ožujka 2017. g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubo Kunjašić, mag. ing. agr.
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Na temelju odredbe članka 31. Statuta Općine Smokvica (“Službeni glasnik Općine
Smokvica” broj 3/09 i 22/13), a u povodu podneska društva “Konstruktor-Hotina” d.o.o. iz
Blata broj 32/2017 od 23. veljače 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj
28. sjednici održanoj dana, 6. ožujka 2017. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o primanju na znanje očitovanje društva “Konstruktor-Hotina” d.o.o.
broj 32/2017. godine od 23. 2. 2017. godine na Zaključak Općinskog vijeća
Općine Smokvica od 16. svibnja 2017. godine

I.
Prima se na znanje očitovanje društva “Konstruktor-Hotina” d.o.o. iz Blata broj
32/2017 godine od 23. 2. 2017. godine na Zaključak Općinskog vijeća Općine Smokvica od
16. svibnja 2016. godine.

II.
S obzirom da se činjenično stanje koje je bilo razlogom donošenja Zaključka ovoga
Vijeća od 16. svibnja 2016. godine nije izmijenilo, ovo Vijeće ostaje pri donesenom
Zaključku.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u “Službenom
glasniku Općine Smokvica”.

KLASA: 021-05/17-01/28
URBROJ: 2138-04-17-28-6
Smokvica, 6. ožujka 2017. g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubo Kunjašić, mag. ing. agr.
.
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Izdaje:Općinsko vijeće Općine Smokvica-glavni i odgovorni urednik: Pročelnica , Marijana Krešić
Informacije se primaju u tajništvo Općine Smokvica,tel./fax:(020) 831-033,831-105
Ž.R.HR352407000-1840200003

12

