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Na temelju članka 31. Statuta Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica broj
03/09, 22/13, 06/18 i 05/21) Općinsko vijeće Općine Smokvica na 8. sjednici održanoj dana
18. siječnja 2023. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

o izmjeni Zaključka o prestanku vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke
dužnosti zamjenika vijećnice

I.

U točki II. riječi „8. prosinca 2022. godine“ mijenjaju se riječima „18. siječnja 2023. godine“

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u Službenom glasniku
Općine Smokvica.

KLASA: 024-02/23-01/8
URBROJ: 2117-20/01-23-8-1
Smokvica, 18. siječnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Neven Baničević

2.
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Temeljem članka 30. i 31. Statuta Općine Smokvica ( „Službeni glasnik Općine Smokvica“
broj 03/09, 22/13, 06/18 i 5/21) Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 8. sjednici
održanoj dana 18. siječnja 2023. godine, na prijedlog Općinskog načelnika, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje plaća i ostalih materijalnih primanja službenika
i namještenika Općine Smokvica

(dalje: Odluka)

Članak 1.

Članak 4. mijenja se i glasi: „Osnovica za obračun plaće iznosi 884,39 eura/6.663,47 kn“ .

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela donijet će nova
rješenja o plaći za službenike i namještenicu u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Rješenje o plaći pročelnice donijet će Općinski načelnik.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Smokvica, a primjenjuje se za obračun i isplatu plaće za mjesec siječanj 2023. godine i dalje.

KLASA: 024-02/23-01/8
URBROJ: 2117-20/01-23-8-2
Smokvica, 18. siječnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Neven Baničević

3.
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Temeljem članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
broj 28/10), te članka 30. i 31. Statuta Općine Smokvica ( „Službeni glasnik Općine
Smokvica“ broj 03/09, 22/13, 06/18 i 5/21) Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 8.
sjednici održanoj dana 18. siječnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o mjerilima za određivanje plaće, naknada i ostalih materijalnih primanja općinskog
načelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju mjerila za određivanje plaće, naknade i drugih primanja
općinskog načelnika ( u daljnjem tekstu: dužnosnik ) za koja se sredstva osiguravaju u
proračunu Općine Smokvica.

Članak 2.

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnik ima pravo:

1. na plaću kada dužnost obavlja profesionalno
2. na naknadu kada dužnost obavlja volonterski
3. ostala materijalna primanja

Članak 3.

Općinski načelnik koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo na plaću koja čini umnožak
koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog
staža, ukupno najviše za 20 % .

Članak 4.

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika koji dužnost obnaša profesionalno određuje
se u iznosu od 3,00

Članak 5.

Osnovica za obračun plaće iznosi 516,29 eura / 3.890,00 kuna.

Članak 6.

Općinski načelnik koji dužnost obnaša volonterski ima pravo na naknadu u visini 50%
umnoška koeficijenta za obračun plaće (utvrđenog za općinskog načelnika koji dužnost
obnaša profesionalno) i osnovice za obračun plaće.

Članak 7.
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Plaća općinskog načelnika isplaćuje se unatrag jednom mjesečno za protekli mjesec.

Članak 8.

Pojedinačno rješenje o visini plaće općinskom načelniku donosi pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela.

Protiv rješenje iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni
spor u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja.

Članak 9.

Općinski načelnik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi sa
obnašanjem dužnosti, kao što su: troškovi prijevoza, dnevnice za službena putovanja.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za određivanje plaća,
naknada i drugih primanja dužnosnika, službenika i namještenika Općine Smokvica KLASA:
021-05/10-01/07, URBROJ: 2138-04-10-7-7 od 1. srpnja 2010. godine, Odluka o izmjenama
i dopunama Odluke o mjerilima za određivanje plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika,
službenika i namještenika općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica br. 31/17), te
Odluka o mjerilima za određivanje plaća, naknada i ostalih materijalnih primanja općinskog
načelnika i zamjenika načelnika KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 2138-04-17-1-4 od 14.
srpnja 2017. godine.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Smokvica, a primjenjuje se za obračun i isplatu plaće za mjesec siječanj 2023. godine i
nadalje.

KLASA: 024-02/23-01/8
URBROJ: 2117-20/01-23-8-3
Smokvica, 18. siječnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Neven Baničević

4.
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Na temelju članka 103. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i
članka 31. Statuta Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica br. 03/09, 22/13,
6/18 i 5/21) Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 8. sjednici održanoj dana 18.
siječnja 2023. godine donosi

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra čest. zem. 4155/285 k.o. Smokvica

Članak 1.

Utvrđuje se da je čest. zem. 4155/285 k.o. Smokvica površine 63 m2 ( nekada dio jedinstvene
čestice 4155/91 k.o. Smokvica ) trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se
ukida status javnog dobra u općoj uporabi i sada predstavlja izgrađeno građevinsko zemljište.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Dubrovniku,
Stalna služba u Blatu, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da se briše
uknjižba javnog dobra čest. zem. 4155/285 k.o. Smokvica površine 63 m2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Smokvica“.

KLASA: 024-02/23-01/8
URBROJ: 2117-20/01-23-8-4
Smokvica, 18. siječnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Neven Baničević
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OBRAZLOŽENJE

Čestica zemlje 4155/285 k.o. Smokvica je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u
Dubrovniku, Stalne službe u Blatu upisana kao javno dobro u općoj uporabi i vlasništvo je
Općine Smokvica.

Stranka Vladimir Tomašić podnio je zahtjev za izdvajanje čestice 4155/285 k.o. Smokvica iz
statusa javno dobro u neotuđivom vlasništvu Općine Smokvica.

Vladimir Tomašić je 10. lipnja 2002. godine sklopio Ugovor o međusobnim pravima i
obvezama s Općinom Smokvica, a temeljem kojeg je stekao pravo vlasništva dijela čest. zem.
4155/91 k.o. Smokvica u površini od 63 m2. Geodetskim elaboratom broj 11/2021 tvrtke
Geodet Korčula d.o.o., Klasa: 932-06/2021-02/163 iz čestice zemlje 4155/91 k.o. Smokvica
odvojio se dio od 63 m2, te se formirala nova čestica zemlje 4155/285 k.o. Smokvica
površine 63 m2, no u B listu ( vlastovnici ) i dalje ostaje Javno dobro u neotuđivom
vlasništvu Općine Smokvica.

Prema čl. 103. st. 1. Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,
144/21 i 114/22) kad je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela
može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi.

Člankom 103. st. 2. istoga Zakona propisano je da odluku o ukidanju statusa javnog dobra u
općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave.

Slijedom navedenog, a budući da navedena čestica zemlje 4155/285 k.o. Smokvica
predstavlja dio kuće i okućnice, predlaže se donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog
dobra na predmetnoj čestici.
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5.
Na temelju članka 103. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i
članka 31. Statuta Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica br. 03/09, 22/13,
6/18 i 5/21) Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 8. sjednici održanoj dana 18.
siječnja 2023. godine donosi

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra dijela čest. zem. 4155/91 k.o. Smokvica

Članak 1.

Utvrđuje se da je dijelu čest. zem. 4155/91 površine 158 m2 (označenog točkama 1,2,3 i 17, a
prema skici izmjere od ožujka 2021. godine broj predmeta: 40/2021-NE koju je izradio Gauss
d.o.o. iz Splita) trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status
javnog dobra u općoj uporabi i sada predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Dubrovniku,
Stalna služba u Blatu, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da se briše
uknjižba dijela čest. zem. 4155/91 koja je ukupne površine 1.972,00 m2, a iz koje se izvlači
nova čestica što po prijavnom listu čini novoformirana čest. zem. 4155/290 površine 158 m2
k.o. Smokvica. Čestica zemlje 4155/91 k.o. Smokvica ovom Odlukom se umanjuje za gore
navedenih 158 m2, te iznosi 1.814,00 m2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Smokvica“.

KLASA: 024-02/23-01/8
URBROJ: 2117-20/01-23-8-5
Smokvica, 18. siječnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Neven Baničević
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6.
Na temelju članka 19. i 20. Odluke o javnim priznanjima Općine Smokvica (Službeni
glasnik br.14/2018) i članka 31.Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine
Smokvica „ br.3/09,22/13,6/18 i 5/21) Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 8.sjednici
održanoj 18. siječnja 2023.godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Komisije za javna priznanja Općine Smokvica

Članak 1.

Prima se na znanje Izvješće komisije za Javna priznanja Općine Smokvica.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Smokvica.

KLASA: 024-02/23-01/8
URBROJ: 2117-20/01-23-8-6
Smokvica, 18. siječnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Neven Baničević
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7.
Na temelju odredbi članka 8. i čl. 20. Odluke o Javnim priznanjima Općine Smokvica
(Službeni glasnik Općine Smokvica br. 14/18) i članka 9.Statuta Općine Smokvica
(„Službeni glasnik Općine Smokvica „ br.3/09,22/13,6/18 i 5/21) Općinsko vijeće Općine
Smokvica na svojoj 8.sjednici održanoj 18. siječnja 2023.godine donijelo je

O D L U K U

O DODJELI ZAJEDNIČKE NAGRADE OPĆINE SMOKVICA

ZA ŽIVOTNO DJELO

gđi. Mariji Pecotić i gosp. Josipu Pecotiću

Članak 1.

Marija i Josip Pecotić iz Smokvice, diplomirani inženjeri agronomije; za iznimna dostignuća
i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Smokvica, a poglavito za
dugogodišnji rad na podizanju kvalitete i promociji vinarstva i vinogradarstva Smokvice.

Članak 2.

Javno priznanje iz članka 1. Ove Odluke sastoji se od POVELJE ZA ŽIVOTNO DJELO
OPĆINE SMOKVICA .

Članak 3.

Priznanje iz članka 2.ove Odluke nagrađenima će biti uručeno na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Općine Smokvica koja će se održati dana 2. veljače 2023. godine.

KLASA: 024-02/23-01/8
URBROJ: 2117-20/01-23-8-7
Smokvica, 18. siječnja 2023. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Neven Baničević
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8.
Na temelju odredbi članka 11. i čl. 20. Odluke o Javnim priznanjima Općine Smokvica
(Službeni glasnik Općine Smokvica br. 14/18) i članka 9.Statuta Općine Smokvica
(„Službeni glasnik Općine Smokvica „ br.3/09, 22/13,6/18 i 5/21) Općinsko vijeće Općine
Smokvica na svojoj 8.sjednici održanoj 18. siječnja 2023.godine donijelo je

O D L U K U

O DODJELI ZAHVALNICE OPĆINE SMOKVICA

gospodinu Janku Stipišiću

Članak 1.

Gospodin Janko Stipišić, iz Smokvice, član Kulturnog umjetničkog društva „Ante Ćefera“;
za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Smokvica,
a poglavito za naročite uspjehe postignute u očuvanju i razvijanju kulturne baštine kroz
dugogodišnji rad u KUD-u „Ante Ćefera“.

Članak 2.

Javno priznanje iz članka 1. Ove Odluke sastoji se od ZAHVALNICE OPĆINE
SMOKVICA.

Članak 3.

Priznanje iz članka 2.ove Odluke nagrađenom će biti uručeno na svečanoj sjednici Općinskog
vijeća Općine Smokvica koja će se održati dana 2. veljače 2023. godine.

KLASA: 024-02/23-01/8
URBROJ: 2117-20/01-23-8-8
Smokvica, 18. siječnja 2023.godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Neven Baničević
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9.
Na temelju odredbi članka 11. i čl. 20. Odluke o Javnim priznanjima Općine Smokvica
(Službeni glasnik Općine Smokvica br. 14/18) i članka 9.Statuta Općine Smokvica
(„Službeni glasnik Općine Smokvica „ br.3/09,22/13,6/18 i 5/21) Općinsko vijeće Općine
Smokvica na svojoj 8.sjednici održanoj 18. siječnja 2023.godine donijelo je

O D L U K U

O DODJELI ZAHVALNICE OPĆINE SMOKVICA

gospodinu Jakši Tomašiću

Članak 1.

Gospodin Jakša Tomašić, iz Smokvice, član Kulturnog umjetničkog društva „Ante Ćefera“;
za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Smokvica,
a poglavito za naročite uspjehe postignute u očuvanju i razvijanju kulturne baštine kroz
dugogodišnji rad u KUD-u „Ante Ćefera“.

Članak 2.

Javno priznanje iz članka 1. Ove Odluke sastoji se od ZAHVALNICE OPĆINE
SMOKVICA.

Članak 3.

Priznanje iz članka 2.ove Odluke nagrađenom će biti uručeno na svečanoj sjednici Općinskog
vijeća Općine Smokvica koja će se održati dana 2. veljače 2023. godine.

KLASA: 024-02/23-01/8
URBROJ: 2117-20/01-23-8-9
Smokvica, 18. siječnja 2023.godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Neven Baničević
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10.
Na temelju odredbi članka 11. i čl. 20. Odluke o Javnim priznanjima Općine Smokvica
(Službeni glasnik Općine Smokvica br. 14/18) i članka 9.Statuta Općine Smokvica
(„Službeni glasnik Općine Smokvica „ br.3/09,22/13,6/18 i 5/21) Općinsko vijeće Općine
Smokvica na svojoj 8.sjednici održanoj 18. siječnja 2023.godine donijelo je

O D L U K U

O DODJELI ZAHVALNICE OPĆINE SMOKVICA

gospodinu Ljubomiru Pecotiću

Članak 1.

Gospodin Ljubomir Pecotić, iz Smokvice, umirovljeni učitelj glazbene kulture, te član
Kulturnog umjetničkog društva „Ante Ćefera“.

U Osnovnoj školi Smokvica kao učitelj glazbene kulture, te i ravnatelj u jednom mandatu,
odgojio je brojne generacije učenika, među kojima su i neki današnji učitelji u Osnovnoj
školi Smokvica.

Članak 2.

Javno priznanje iz članka 1. Ove Odluke sastoji se od ZAHVALNICE OPĆINE
SMOKVICA.

Članak 3.

Priznanje iz članka 2.ove Odluke nagrađenom će biti uručeno na svečanoj sjednici Općinskog
vijeća Općine Smokvica koja će se održati dana 2. veljače 2023. godine.

KLASA: 024-02/23-01/8
URBROJ: 2117-20/01-23-8-10
Smokvica, 18. siječnja 2023.godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Neven Baničević
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Izdaje: Općinsko vijeće Općine Smokvica-Uprava i uredništvo:
Informacije se primaju u tajništvo Općine Smokvica, tel./fax:(020) 831-033,831-105

Ž.R.HR3524070001840200003


