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1. 

Na temelju odredbi članka  8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

(„Narodne novine“ br. 18/13 – pročišćeni tekst), te odredbi članka 31. Statuta Općine Smokvica 

(„Službeni glasnik Općine Smokvica“ br.3/09), Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 22. 

sjednici održanoj dana, 5. travnja 2013. godine, donijelo je  

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Smokvica 

                      

Članak 1. 

 U Statutu Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ br. 3/09): 

Članak 18. Statuta, mijenja se i glasi: 

 „Referendum se može raspisati radi odlučivanja o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta 

ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela kao i o drugim pitanjima određenim zakonom 

ili Statutom. 

 Na temelju zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina 

članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20 % ukupnog broja upisanih birača u Općini te 

većina Vijeća mjesnih odbora na području Općine.   

 Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog 

vijeća, Općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina Vijeća mjesnih 

odbora Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 

donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o 

raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 

 Ako je raspisivanje referenduma predložilo najmanje 20 % od ukupnog broja birača u 

Općini, Općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od dana zaprimanja 

prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)samoupravu 

će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li 

prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini i je li referendumsko pitanje u skladu s 

odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću.  Ako središnje tijelo 

državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog 

isparavan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv 

odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena 

žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. 

 Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.“ 

 

 

 

Članak 2. 

 Članak 20. Statuta , briše se. 

 

 

Članak 3. 

 U članku 22. Statuta, riječi „odnosno na području za koje se raspisuje referendum“ – brišu 

se. 

 

 

Članak 4. 

 Članak 23. Statuta, mijenja se i glasi: 

 „Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesena 
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na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna“. 

 

 

Članak 5. 

 U Članku 26. Statuta dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 „Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće“. 

 

 

  

Članak 6. 

 Članak 29. mijenja se i glasi: 

 „Tijela Općine su: Općinsko vijeće (predstavničko tijelo) i Općinski načelnik (izvršno 

tijelo).“ 

 

 

Članak 7. 

 U članku 31. stavku 1. alineja  9. mijenja se i glasi: 

 „- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine“. 

 

 

Članak 8. 

 Članak 34. Statuta, mijenja se i glasi: 

 „Općinsko vijeće ima 9 članova“.  

 

 

Članak 9. 

 Članak 35. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a 

mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 

mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima“. 

 

 

Članak 10. 

 Članak 45. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „Izvršno tijelo u Općini je Općinski načelnik, a iznimno izvršno tijelo je i zamjenik koji 

obnaša dužnost Općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom“ 

 

 Članak 45. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 „Mandat Općinskog načelnika i njegova zamjenika traje četiri godine“. 

 

 U Članku 45. stavku 3. alineja 5. mijenja se i glasi: 

 „Odlučuje o stjecanju o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5 % iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 

1.000.000,00 kuna Općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj 

iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i 

otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u 

Proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom“. 

  

 

 U članku 45. stavku 3. alineja iza alineje 27. dodaje se alineja 28. koja glasi: 

 „- imenuje i razrješuje predstavnike Općine odnosno Dubrovačko-neretvanske županije u 
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tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugim pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drukčije 

određeno, o čemu je Općinski načelnik odluku dužan dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana 

od donošenja te ju objaviti u „Službenom glasniku Općine Smokvica“. 

 

 

 U Članku 45. stavku 3. alineja 28. postaje alineja 29. 

 

 

 

Članak 11. 

 Članak 48. Statuta mijenja se i glasi: 

 „Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo 

obustaviti od primjene:  

- opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 

propis, Općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana 

od dana donošenja općeg akta te će od Općinskog vijeća zatražiti da u roku od 8 

dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako 

Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz prethodnoga stavka ovoga članka 

Općinski je načelnik dužan bez odgode o tome izvijestiti predstojnika ureda 

državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dostaviti mu odluku o 

obustavi općeg akta, 

- akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Satutom 

Općine i općim aktima Općinskog vijeća“. 

 

 

Članak 12. 

 Članak 53. Statuta, mijenja se i glasi: 

 „Mandat Općinskog načelnika te njegova zamjenika može prestati i prije isteka mandata, te 

po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom“.  

 

Članak 13. 

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

Smokvica“    

 

 KLASA:   021-05/13-01/22 

 URBROJ: 2138-04-13-22-1 

 Smokvica, 5. travnja 2013. g. 

 

 

         PREDSJEDNIK 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

                                                                                                       Joško Baničević, v.r. 
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2. 

Na temelju odredbi članka 33. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Smokvica („Službeni 

glasnik Općine Smokvica“ br. 3/09),Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 22. sjednici 

održanoj dana, 5. travnja 2013. godine, donijelo je 

 

 

 

                                                  POSLOVNIČKU ODLUKU 

                                                     o izmjenama i dopunama  

                                    Poslovnika Općinskog vijeća Općine Smokvica 

 

 

                                                      Članak 1. 

 U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ br. 

3/09): 

Članak 54. Poslovnika Općinskog vijeća mijenja se i glasi: 

 „Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi 

zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

 Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, 

na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća sjednicu će sazvati 

Općinski načelnik u roku od 8 dana. 

 Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi 

zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

 Sjednica Općinskog vijeća sazvana u skladu s odredbama stavka 1., 2. i 3. ovoga članka 

mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja. 

 Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni a 

doneseni akti ništavima“. 

 

 

                                                                 Članak 2. 

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

Smokvica“. 

 

 

 KLASA:    021-05/13-01/22 

 URBROJ:  2138-04-13-22-2 

 Smokvica,  5. travnja  2013. g. 

 

 

 

                                                                                                     PREDSJEDNIK 

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                    Joško Baničević, v.r. 
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3. 

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08  i 136/12) te 

članka 31. Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ br. 3/09), Općinsko 

vijeće Općine Smokvica, na svojoj 22. sjednici održanoj dana, 5. travnja 2013.godine, donijelo je 

 

 

 

 

 

                                                              O  D  L  U  K U 

                                      O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA 

                                        OPĆINE SMOKVICA ZA 2012. GODINU 

 

 

 

              Članak 1. 

 Ovom se Odlukom utvrđuje godišnje izvršenje Proračuna Općine Smokvica za 2012. 

godinu. 

 Godišnje izvršenje iz stavka 1. ove Odluke sadrži u općem dijelu: prikaz ukupnih prihoda i 

primitaka, te rashoda i izdataka te račun financiranja s obrazloženjem.  

 

 

                                               Članak 2. 

 Prihavaća se godišnje izvršenje Proračuna Općine Smokvica za 2012. godinu kako slijedi: 

 

A)        Račun prihoda i rashoda                                                                             kn 

 

1. Ostvareni prihodi poslovanja  (razred 6 )                                            2.527.893,94  

2. Ostvareni prihodi od financijske imovine (razred 7)                                65.141,93   

3. Ostvareni rashodi poslovanja (razred 3)                                              1.045.489,99 

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)                          1.564.921,56  

                                                  

 

 

B) Račun zaduživanja/financiranja 

 

5.  Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (razred 5)                       46.547,45 

 

 

C) Proračun ukupno 

 

6. Prihodi i primici                                                                                   2.593.035,87 

7. Rashodi i izdaci                                                                                    2.656.959,00 

8. Manjak prihoda                                                                                          63.923.13 

9.         Višak prihoda iz prethodne godine prenesen u 2012. g.                          271.320,00  

 

 

D)        UKUPNI REZULTAT POSLOVANJA                                            +  207.396,87 
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      Članak 3. 

 Manjak prihoda od nabave nefinancijske imovine te izdaci za otplatu zajmova podmireni su 

viškom prihoda iz redovnog poslovanja te dijelom iz prenesenog viška prihoda iz 2011. godine.  

 

      Članak 4. 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica provesti odgovarajuća knjiženja u 

skladu s rasporedom iz članka 2. i članka 3. ove Odluke. 

 

      Članak 5. 

 Općina Smokvica se u 2012. godini nije zaduživala, nije davala jamstva, a niti je koristila 

proračunsku pričuvu. 

 

 

                                                                        Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 

Smokvica". 

 

 

 

 KLASA:    021-05/13-01/22 

 URBROJ:  2138-04-13-22-3  

 Smokvica,  5. travnja 2013. g. 

 

 

 

 

                                                                                                    PREDSJEDNIK 

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                  Joško Baničević, v.r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Službeni glasnik Općine Smokvica 

7 

 

4. 
Na temelju odredbi članka 31. Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ br. 

3/09) Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 22. sjednici održanoj dana, 5. travnja 2013. 

godine, donijelo je 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Smokvica 

u 2012. g. 

 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Smokvica u 2012. godini koje 

uključuje Izvješće o realizaciji Programa poticanja gospodarskog razvoja Općine 

Smokvica, Program održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i 

drugih kapitalnih ulaganja Općine Smokvica u 2012. godini, Programa javnih potreba u 

odgoju i obrazovanju Općine Smokvica u 2012. godini, Programa mjera u socijalnoj 

skrbi Općine Smokvica u 2012. godini, Programa mjera u kulturi Općine Smokvica u 

2012. godini, Programa mjera u športu Općine Smokvica u 2012. godini, te čine sastavni 

dio ovoga Zaključka. 

 

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

Smokvica“. 

 

 

 

KLASA:    021-05/13-01/22 

URBROJ:  2138-04-13-22-4 

Smokvica,  5. travnja 2013. g. 

 

 

                                                                                                                  PREDSJEDNIK 

                                                                                                             OPĆINSKOG VIJEČA:  

                                                                                                                            Joško Baničević, v.r. 
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5. 

Na temelju odredbi članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe ("Narodne novine" br. 24/11 i 61/11), članka 5 Odluke o redovitom financiranju 

političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Smokvica ("Službeni glasnik 

Općine Smokvica" br. 16/12) te članka 31. Statuta Općine Smokvica ("Službeni glasnik Općine 

Smokvica" br. 3/09), Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 22. sjednici održanoj dana, 5. 

travnja 2013. godine, donijelo je 

 

                                                            Z A K LJ U Č A K 

                                                      o raspoređivanju sredstava  

                                            za redovito financiranje političkih stranaka  

                                  i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Smokvica      

                                                              od I. - VI. 2013. g.            

 

1. Ovime se Zaključkom sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje 

imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Smokvica (u daljem tekstu: Općinsko 

vijeće),  a koja su sredstva u Proračunu Općine Smokvica za 2013. godinu osigurana u iznosu od 

3.300,00 kn. 

 

2. Sredstva iz točke 1. ovoga Zaključka raspoređuju se tako da se utvrdi jednak iznos sredstava 

za svakog vijećnika i da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih 

vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 

10 % iznosa predviđenog za svakog vijećnika. 

 

3. Prema kriterijima iz točke 1. i 2. ovoga Zaključka utvrđuje se jednaki iznos sredstava za 

svakog pojedinog vijećnika u iznosu od 250,00 kn godišnje. 

 Za svakog vijećnika podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 275,00 kn 

godišnje. 

 Sredstva se raspoređuju političkim strankama i nezavisnim vijećnicima Općinskog vijeća 

kako slijedi: 

 HDZ.............. broj vijećnika: 5 ............. podzastupljeni spol: 1..... Ukupno:  1.275,00 kn 

 SDP .............. broj vijećnika: 6 ............. podzastupljeni spol: 1 ....  Ukupno: 1.525,00 kn 

 HSS .............. broj vijećnika: 2 ............. podzastupljeni spol: 0 ....  Ukupno:    500,00 kn 

 

4. S obzirom na predstojeće izbore za novi saziv Općinskog vijeća u svibnju 2013. godine 

sredstva iz toč. 1. i 3. ovoga Zaključka rasporedit će se razmjerno tj. za šest mjeseci, odnosno 50 % 

navedenih iznosa, dok će se 50 % iznosa iz točke 1. ovoga zaključka rasporediti u skladu s novim 

sazivom Općinskog vijeća. 

 

5. Sredstva iz toč. 4. ovoga Zaključka doznačuju se političkim strankama na njihove račune 

 

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u "Službenom glasniku 

Općine Smokvica" 

 

 KLASA:     021-05/13-01/22 

 URBROJ:   2138-04-13-22-5 

 Smokvica,   5. travnja 2013. g. 

 

                                                                                                           PREDSJEDNIK 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                          Joško Baničević, v.r.  
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6. 

Na temelju odredbi članka 31. Statuta Općine Smokvica ("Službeni glasnik Općine Smokvica" br. 

3/09), Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 22. sjednici održanoj dana, 5. travnja 2013. 

godine, donijelo je 

 

 

 

 

 

                                                              Z A K LJ U Č A K 

                                                  kojim se prihvaća prijedlog Ugovora   

                                   o inženjering i konzalting uslugama br. BN-EVS-1/2012 

 

 

 

 

1. Prihvaća se prijedlog Ugovora o inženjering i konzalting uslugama br. BN-EVS-1/2012 što 

ga je Općini Smokvica ponudila tvrtka Entsorgungsverband Saar (EVS) iz Saarbruckena, 

Unterturkheimer st. 21, SR Njemačka (koji je sastavni dio ovoga Zaključka) za izradu 

koncepcijskog rješenja zbrinjavanja otpadnih voda na području Općine Smokvica. 

 

2. Ovlašćuje se Općinskog načelnika da s tvrtkom iz toč. 1. ovoga Zaključka sklopi predmetni 

Ugovor. 

 

 

 

 KLASA:       021-05/13-01/22 

 URBROJ:     2138-04-13-22-6 

 Smokvica,     5. travnja 2013. g. 

 

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                        Joško Baničević, v.r. 
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7. 

Na temelju odredbi članka 31. Statuta Općine Smokvica ("Službeni glasnik Općine Smokvica" br. 

3/09), Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 22. sjednici održanoj dana, 5. travnja 2013. 

godine, donijelo je 

 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

kojim se prihvaća Izvješće Državnog ureda za reviziju,Područnog ureda u Dubrovniku, KLASA: 

041-01/12-05/4 od 19. ožujka 2013. g. 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda u Dubrovniku o 

obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 041-01/12-05/4 od 19. 

ožujka 2013. g. 

 

 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u "Službenom glasniku 

Općine Smokvica" 

 

 

 

 KLASA:   021-05/13-01/22 

 URBROJ: 2138-04-13-22-7 

 Smokvica, 5. travnja 2013. g. 

 

 

 

                                                                                                              PREDSJEDNIK 

                                                                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                            Joško Baničević, v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Službeni glasnik Općine Smokvica 

11 

 

8. 
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04,  79/07, 38/09 i 
127/10) i članka 31. Statuta Općine Smokvica (“Službeni glasnik Općine Smokvica”  br. 
3/09 )  Općinsko vijeće Općine Smokvica,na svojoj 22. sjednici održanoj dana 5. travnja  
2013. godine, donijelo je  
 
 

ANALIZU STANJA 
SUSTAVA  ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 

OPĆINE SMOKVICA  ZA 2012. godinu 
 

UVOD 
 

       Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i 
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i 
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 
 
       Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza 
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu 
i spašavanje. 
 
       Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) 
definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje 
sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom 
području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i 
spašavanja utvrđene zakonom. 
 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
       Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Smokvica karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 
174/04), bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, 
koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, 
Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima donesenim 
temeljem navedenih zakona. 
 
       Općina Smokvica je donijela i i u proteklom razdoblju provodila slijedeće akte iz 
područja zaštite i spašavanja: 

5. Procjenu ugroženosti od požara za Općinu Smokvica Općinsko vijeće Općine 
Smokvica je donijelo 25. 3. 2010. g.  

6. Plan zaštite od požara za Općinu Smokvica, Općinsko vijeće Općine Smokvica je 
donijelo 25. 3. 2010. g.  

7. Općinsko vijeće Općine Smokvica donijelo je 25. 3. 2010. godine Rješenje o 
imenovanju načelnika i članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Smokvica. 

8. Općinsko vijeće Općine Smokvica donijelo je rješenje o imenovanju članova 
Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda 

9. Općinski načelnik je donio Zaključak o imenovanju/potvrđivanju zapovjednika 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Smokvica.  

 
 U vremenu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i 
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organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem Područnog ureda 
u Dubrovniku, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i 
spašavanju, Općina Smokvica je izradila i donijela slijedeće akte: 
  

- Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Smokvica 
- Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području     
  Općine Smokvica; 
- Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za područje         
  Općine Smokvica; 
 - Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara. 

       -Plan čuvanja, motrenja i ophodnje te zabrane nekontroliranog i neovlaštenog    
boravka na određenim prostorima visokog indeksa opasnosti od nastanka     požara; 

 Plan rada Stožera za zaštitu i spašavanje 

 Zaključak o određivanju zapovjednih mjesta kod gašenja požara  
 
 Krajem 2012. godine donijeta je: 

 Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Smokvica,  

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Smokvica u 2012. i 2013. godini, 

 Odluka o osnivanju  (usklađivanju) postrojbe Civilne zaštite opće namjene za 
područje Općine Smokvica, 

 Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od 
interesa za zaštitu i spašavanje Općine Smokvica. 

 
Općina Smokvica je  za 2012. godinu u Proračunu bila osigurala sredstva za financiranje 
službe zaštite i spašavanja i to u iznosu od 5.000, 00 kuna ,a za službu HGGS –a u iznosu 
od 5. 000, 00 kuna, za Civilnu zaštitu 5.000,00. Novčana sredstva za Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Smokvica su bila izvršena u iznosu od 43.682,36 kn 
 
Plan zaštite i spašavanja bit će donesen u roku od 3 mjeseca od dana donošenja 
Procjene...  Plan će sadržavati sve ono što nalažu pozitivni propisi. 
 
 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

 CIVILNA ZAŠTITA 
 

3. STOŽER  ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
       
        Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica što je održana 28. prosinca 2012. 
godine donesena je Odluka o osnivanju postrojbi Civilne zaštite (opće namjene) Općine 
Smokvica. 
    
 Nakon toga Općinski načelnik će donijeti Rješenje o popuni postrojbi Civilne zaštite, 
te o imenovanju Stožera Civilne zaštite..    
 

 Stožer civilne zaštite Općine poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje, 
katastrofe i velike nesreće na području Općine, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i 
sredstvima civilne zaštite. 
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       Općina Smokvica je Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Dubrovnik dostavila 
popis Stožera zaštite i spašavanja s pripadajućim telefonskim podacima u cilju aktiviranja 
tih tijela putem ŽC – 112 Dubrovnik, sukladno Pravilniku o pozivanju, mobilizaciji i 
aktiviranju operativnih snaga.  
 
 Iz proračunskih sredstava u 2013. godini izvršit će se opremanje članova civilne 
zaštite na području Općine Smokvica. 
 
 

4. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I 
VODITELJI  SKLONIŠTA 

 
       Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine bit će određen 
temeljem Procjene ... . Način popunjavanja postrojbi će se utvrditi u dogovoru sa 
Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Dubrovnik. 
 

5. PREVENTIVA  
 

           Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba 
u slučaju velikih nesreća i katastrofa, Općinski Načelnik odnosno Stožer zaštite i 
spašavanja korist će tekličku službu iz sastava djelatnog osoblja Općinske uprave Općine. 
 
       Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a 
vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom 
mjestu na svojim objektima obavijesti o važećim znakovima za uzbunjivanje. 
 
       Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja, te kroz rad 
institucija Općine. 
 

6. SKLONIŠTA 
 
       Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na 
najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa 
stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije i razvoja prostora, te je 
neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u 
prostornom planiranju. 
 
       Općina Smokvica je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, 
materijalnih, kulturnih i drugih dobara, pa će se Planom urbanističkih mjera zaštite od 
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, propisati kriterije za skloništa na području 
Općine. 
 
 

4. VATROGASTVO 
 
       DVD Smokvica  je osnovano 1986. g. godine iz potrebe prevencije u borbi sa 
vatrenom stihijom i nevoljama koje ona donosi. 
 
             Vatrogasna postrojba DVD Smokvica kao lokalna jedinica raspolaže sa:   
 

- zapovjednim vozilom  
- navalnim vozilpom 
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- autocisternom 
- kombi vozilom 
- Kompletnom opremom za 20 vatrogasaca 

 
       Općinsko vijeće Općine Smokvica svojim Proračunom za 2012. godinu za rad DVD 
Smokvica osiguralo je sredstva u iznosu od 43.682,36 kn za njihovu redovnu djelatnost. 
Pored toga Hrvatske šume su putem Općine Smokvica financirale protupožarno motrenje 
koje su vršili djelatnici DVD-a Smokvica na dvije osmatračnice (Sutvara i Sveti Rok) s 
iznosom od 48.149,94 kn, čime se realizirala provedba Plana motrenja, čuvanja i ophodnje 
građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i 
širenja požara za Općinu Smokvica. 
 
       Također se može istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve zadaće u 
prethodnoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području 
Općine. 
 

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
         

       Općina Smokvica iz svoga Proračuna sufinancira rad lovačke udruge "ZEC" te 
Planinarske udruge "KOM", koje u svojm aktivnostima bitno poboljšavaju dobro stanje 
zaštite i spašavanja na području Općine.  
 
 

6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 
       Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe 
i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u 
vlasništvu Općine Smokvica ( KTD – Krublić d.o.o) ima obvezu uključivanja u sustav 
zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost. 
 
       Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno 
značajni za sustav zaštite i spašavanja. 
 
       Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite 
i spašavanja: 

 Doma zdravlja – Korčula – Ambulanta u Smokvici 
 Hitne medicinske pomoći pri Domu zdravlja - Korčula 
 Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije 
 Lučke kapetanije Dubrovnik ispostave Korčula 
 Hrvatskih šuma Uprave šuma Split Šumarije Korčula Ispostave Blato 
 Veterinarske stanice „ Papagalo „ - Korčula 
 Hrvatskih cesta 
 Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije 
 HEP ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik, Pogonskog ureda Korčula 
 Vodovod d.o.o.Blato  
 NPKLM vodovod do.o. Korčula 
 Hrvatskog Crvenog križa Korčula 
 Centra za socijalnu skrb Korčula 
 ŽC 112 Dubrovnik 
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      Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja 
nove Procjene ...  i Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Općine 
Smokvica. 

ZAKLJUČAK 
 
       Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Smokvica u 
2013. godini treba utvrđene su potrebne aktivnosti, pravci djelovanja i financijska sredstva 
sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog. 
 
   KLASA:      021-05/13-01/22 
   URBROJ:   2138-04-13-22-8 
   Smokvica,   5. travnja 2013. g,     
 
                                    
                                                                                 PREDSJEDNIK 
                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                               Joško Baničević, v.r. 
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9. 

Na temelju odredbi članka 31. Statuta Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ br. 

3/09), Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 22. sjednici održanoj dana, 5. travnja 2013. 

godine, donijelo je 

 

 

                                                               Z A K LJ U Č AK 

                                        o provedenom postupku javne nabave za gradnju                                                  

                Športske dvorane u Smokvici i o sklopljenom Ugovoru s najpovoljnijim ponuditeljem 

 

 

      1.   Općinsko vijeće utvrđuje da je: 

- svojom Odlukom o gradnji Športske dvorane u Smokvici KLASA: 021-05/10-01/10 od 29. 

prosinca 2010.godine odlučilo sagraditi Športsku dvoranu u Smokvici (u skladu s Potvrdom 

glavnog projekta što ga je Općini Smokvica izdao Upravni odjel za prostorno uređenje i 

graditeljstvo Dubrovačko-neretvanske županije Ispostava u Veloj Luci, KLASA: 360-02/08-

03/27 od 12. kolovoza 2009. godine) te  ovlastilo Općinskog načelnika Općine Smokvica da 

u skladu s Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“    br. 110/07 i   125/08) donese 

Odluku o početku postupka javne nabave,  

  

-postupak javne nabave proveden i okončan izvršnom Odlukom odgovorne osobe 

(Općinskog načelnika ) o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja („Lavčević“ d.d. iz Splita) i 

njegove ponuđene cijene (uključivši  PDV) u iznosu od 7.195.001,14 kn (KLASA: 620-

08/11-01/01 od 21. listopada 2011. g.), čime je nastao ugovorni odnos u smislu odredbi  

članka 89. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 110/07 i 125/08), 

 

-Općinski načelnik, u svojstvu zakonskog zastupnika Općine Smokvica, u skladu s izvršnom 

Odlukom o odabiru iz prethodne alineje ovoga Zaključka, Dokumentacijom za nadmetanje u 

postupku javne nabave, i u smislu odredbi članka 89. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 

novine“ br. 110/07 i 125/08) dana, 15. studenoga 2011. godine - sklopio Ugovor o izvođenju 

javnih radova s najpovoljnijim ponuditeljem iz prethodne alineje ovoga Zaključka (Ugovor 

broj:  620-08/11-01/01) s kojim je ugovorom ovo Općinsko vijeće suglasno.  

 

  

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom glasniku 

Općine Smokvica“. 

 

 

 

KLASA.     021-05/13-01/22 

URBROJ:    2138-04-13-22-9 

Smokvica,    5. travnja 2013. g. 

 

                                                                                                                      PREDSJEDNIK 

                                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA:  

                                                                                                                          Joško Baničević, v.r 
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10. 

Na temelju odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.  

26/03, - pročišćeni tekst; 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Općine 

Smokvica ("Službeni glasnik Općine Smokvica" br. 3/09), Općinsko vijeće Općine Smokvica, na 

svojoj 22. sjednici održanoj dana, 5. travnja 2013. godine, donijelo je 

 

 

                                                                   O D L U K U 

                                                            o izmjenama i dopunama  

                                       Odluke o komunalnom doprinosu Općine Smokvica 

 

 

                                                                      Članak 1. 

 U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ 

br. 6/10) u članku 5. stavak 5 mijenja se i glasi: 

 „Obročnu otplatu komunalnog doprinosa odobrava se najdulje u 12 jednakih mjesečnih 

obroka“. 

 

 U članku 5. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: 

 „Za obročno plaćanje obveznik komunalnog doprinosa je dužan tijelu koje donosi rješenje o 

komunalnom doprinosu prije donošenja rješenja pružiti jamstvo naplate (ugovor o  založnom pravu 

s ovršnom klauzulom, bankovno jamstvo, mjenice ili bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog 

bilježnika), jer ako to ne učini neće mu se odobriti obročna otplata“.  

 

 

      Članak 2 

 U Članku 6. iza riječi „Smokvica“, umjesto zareza (,) stavlja se točka (.), a riječi: „s time, što 

platež komunalnog doprinosa dospijeva na dan konačnosti akta temeljem kojega se može graditi“ – 

brišu se.  

  

 

      Članak 3. 

 Članak 14. mijenja se i glasi: 

„Koeficijent smanjenja (Ks) računa se prema formuli: 

Ks=1,00 – S (gdje je S koeficijent oslobađanja) i : 

  

- za obveznike komunalnog doprinosa - hrvatske branitelje koji na dan podnošenja 

zahtjeva za komunalni doprinos imaju neprekidno prebivalište na području Općine 

Smokvica najmanje dvije godine unazad, te koji su u obrani suvereniteta Republike 

Hrvatske proveli najmanje pet mjeseci - koeficijent oslobađanja iznosi 1 %  za 

svaki navršeni mjesec proveden u obrani suvereniteta Republike Hrvatske s tim da 

postotak oslobađanja može iznositi najviše 10 %; 

 

- za obveznike komunalnog doprinosa koji na dan podnošenja zahtjeva za komunalni 

doprinos imaju neprekidno prebivalište na području Općine Smokvica najmanje 

godinu dana unazad - koeficijent oslobađanja iznosi: 2 % za svaku navršenu godinu 

u kojoj je investitor imao prebivalište na području Općine Smokvica računajući 30 

godina unazad od dana podnošenja zahtjeva za izračun komunalnog doprinosa s tim 

da postotak oslobađanja iznosi najviše 30 % (postotak oslobađanja se uzima u obzir 
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zbog dosadašnjeg ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture); 

 

- za obveznike komunalnog doprinosa koji na dan podnošenja zahtjeva za komunalni 

doprinos imaju neprekidno prebivalište na području Općine Smokvica najmanje 

dvije godine unazad, a grade stambeni objekt za rješavanje svog stambenog pitanja 

(izjava kod javnog bilježnika) - koeficijent oslobađanja iznosi 30 % i odnosi se 

samo na izgradnju novoga objekta a ne na dogradnju ili nadogradnju postojećega 

objekta; 

 

- za obveznike komunalnog doprinosa koji kane rekonstruirati stare kamene kuće na 

području mjesta Smokvica - koeficijent oslobađanja iznosi 40 %. 

 

Postotak oslobađanja iz stavka 1. ovoga članka obračunava se na obujam do 800 m3, dok se 

na obujam preko 800 m3 postotak oslobađanja ne obračunava“.    

  

 

      Članak 4. 

 U Članku 19. stavku 1. iza alineje 4. dodaje se alineja 5. koja glasi: „odgovarajuću 

dokumentaciju kojom dokazuje postojanje uvjeta iz članka 14. ove Odluke“. 

 

 

      Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 

Smokvica". 

 

   

 

 KLASA:    021-05/13-01/22 

 URBROJ:   2138-04-13-22-10 

 Smokvica,   5. travnja 2013. g. 

 

 

 

                                                                                                                             PREDSJEDNIK 

                                                                                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                                            Joško Baničević, v.r. 
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Izdaje:Općinsko vijeće Općine Smokvica-glavni i odgovorni urednik:Ivana Tomašić 

Informacije se primaju u tajništvo Općine Smokvica,tel./fax:(020) 831-033,831-105 

Ž.R.HR3524070001840200003 

 

 

 

 

 


