
Z A P I S N I K 

 
sastavljen na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica  održanoj dana 23.12.2019.g. u 

Općinskoj vijećnici. Sjednica je započela u 18,00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Ljubo Kunjašić(POV), Lenko Salečić , Frano Pešelj, Ivanka Stanojević,  

Slavica Radovanović, Daria Pecotić. 
Odsutni vijećnici: Marela Baničević, Marija Bačić, Viljan Didović su  opravdali  svoj 

nedolazak. 
Ostali prisutni: Načelnik Kuzma Tomašić, pročelnica Laura Vučković Baničević, viša 
referentice Ivana Tomašić . 

Prelazi se na vijećnička pitanja: 
 

Vijećnica Slavica Radovanović postavlja pitanja: 
Ima informacije da su se dignuli lamperija i radijatori iz Kino dvorane i zanima je što je sa 
igraonicom? Smatra da su se mogli radijatori iskoristiti. A da je stanje u toj dvorani jako loše. 

Lenko Salečić navodi da je načelnik na prošloj sjednici najavio da će na ovo sjednici vijećnike 
pisano obavijestiti vezano za  sastanak u Hrvatskim vodama u svezi Aglomeracije. Pa ga zanima 

koje je stanje glede toga? 
Ljubu Kunjašića zanima ukratko stanje u vezi igraonice. 
 

Načelnik odgovara: 
Nakon što je vijeće donijelo odluku o zakupnini gosp. Čuljku je dostavljen ugovor, koji još nije 

potpisao. Nakon što smo raspisali natječaj za financiranje udruga….udruga „ Igračke za sve“ 
se je prijavila i zatražila od Općine za sufinanciranje uređenja igraonice  120.000,00 kn. To 
uopće nije uvršteno u proračun i telefonski je gosp. Čuljak obaviješten da to Općine ne može 

sufinancirat. Arhitektica Gavranić je izradila troškovnik,cc.350.000,00 kn. Dogovor je bio da 
će se dvorana urediti, da će se potpisat ugovor te uvrstiti njegovo  ulaganje. 

Istina je da su se radijatori skinuli sa zida ali  su se  odložili dolje ispod pozornice. Skinula se 
je i lamperija ali prema zadnjim informacijama koje ima on to ne bi uređivao već po zidu 
stavljao panele i plakate. Na to Općina ne pristaje. Nastao je problem i sa vlagom jer ulazi voda 

u zidove. On sada tražio od Općine da mu to uredi tj. sanira zidove. Rečeno je zakupniku da će 
mu se svi troškovi priznati ali da to on sad mora urediti te mu se dao rok do 15.01.2020.g. da 

se izjasni. Ako želi odustat da prostor vrati koliko može u prvobitno stanje. Pokušao je otvoriti 
dućan sa igračkama u sklopu igraonice, ali to nije prošlo. 
Što se tiče Aglomaracije istina je da je bio obeća da će dostaviti pisani dopis. Nedavno se čuo 

sa zamjenikom direktora Hrvatskih voda i rečeno mu je da ima nade da će se to uvrstiti u ovo 
proračunsko razdoblje. Dogovor je da će se čuti poslije Nove godine i javiti mu povratnu 

informaciju. I tada će vijećnici dobiti povratnu informaciju u pisanom obliku. 
Ljubo Kunjašić pita u koja je trenutno ključ. 
Načelnik odgovara da je ključ u zakupnika i Ivana Tomašića Morgena. 

Ljubo Kunašić pita da li je potpisan ugovor. 
Načelnik odgovara da nije. 

Ljubo Knujašić se nadovezuje i navodi da zakupnik koristi dvoranu već 2-3 mjeseca bez 
ugovora. 
Dariu Pecotić zanima što ga obvezuje da vrat dvoranu u prvobitno stanje? 

Načelnik odgovara da je on dvoranu očisti, skinu lamperiju i da nije napravljena nikakva šteta. 
Ljubo Kunjašić kaže da je to izgledala super prilika ,a na kraju kad je neku večer vidio igračke 

u kesicama  i sve skupa ispada da je čovjek dobio besplatno skladište. 



Načelnik kaže da se je išlo na to da taj prostor ima neku svrhu a na kraju ako se nešto ne 

promjeni, promijenit će se ključ. 
Daria Pecotić smatra da je trebalo odmah potpisat ugovor i prije nego je ušao unutra, jer se je 

dvorana ipak mogla koristiti. 
Lenko Salečić navodi da je ovo primjer neodgovornog ponašanja načelnika prema općinskoj 
imovini te da se daje nekome korištenje nečega bez ugovora. Također se slaže sa vijećnicom 

Dariom ,da je dvorana ipak bila uporabljiva. A prema informacijama s kojima raspolaže, ona 
se danas ne može koristiti. Jer danas sutra kad se idu vraćat radijatori to će sve koštati. Jer prije 

kad su se održavale priredbe, radijatori su radili i bili bi zagrijali prostor. Na internetu je vidio  
da rasprodaje igračke i da odustaje od toga. Jer na kraju ispada da niti je uredio, nego je na kraju 
devastirao taj prostor. 

Kako će vratiti u prvobitno stanje, jedino ako Općine ide s njim na sud. 
Ljubo Kunjašić prostor nije devastiran, puno je kesica. Smatra da to treba riješit što prije na 

ovaj ili onaj način. Jer izgleda prostor kao  da je skladište. 
 
 

 
 

Prelazi se na usvajanje Dnevnog reda. 
Dnevni red je USVOJEN JEDNOGLASNO  

 

AD.1. 

Usvajanje Zapisnika 17.sjednice Općinskog vijeća  

Zapisnik je dostavljen vijećnicima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto  nije bilo diskutanata ,Predsjednik 

Općinskog vijeća  zatvara raspravu i 1.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 
Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 1.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 
AD.2. 

Prijedlog Odluke  o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Smokvica za 2019.g. s 

projekcijama za 2020.g. i 2021.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ.  

Načelnik kratko prelazi po stavkama, te spominje neke od njih: 
Troškovi za dan Općine  (ugovori od djela za izvođače koji su nastupali za dan Općine), 

Odgoj i obrazovanje-(Općine plaća puni iznos vrtića za svu djecu sa prebivalištem u Općini 
Smokvica; -prijevoz studenata (imamo povećanje 12.000,00 kn);-Financiranje Udruga-imamo 
smanjenje za 13 %.  

Nakon njegovog izlaganja, Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.  
Vijećnika Lenka Salečića zanima stavka „Ugovore o djelu “, Molimo bi načelnika da specificira 

koji su to ugovori o djelu. Također ga zanima  slijedeće stavke „usluge odvjetnika i 
vještačenja“, “intervencije na knjigovodstvenom programu Libusoft“ te intelektualne usluge. 
Načelnik Kuzma Tomašić odgovara :što se tiče usluga odvjetnika svi znate da je Općina u 

nekoliko sporova. Angažirano je odvjetničko društvo iz Rijeke koja tuži HT, a vezano za 
naknadu za služnost.  Do sada je HT isplaćivao  cca.24.000,00 kn godišnje, a prema saznanju 

od drugih Općina taj iznos može biti i do 100.000,00 kn.  



Također je Općina angažirala odvjetničko društvo iz Splita za dva-tri slučaja (tužba zaposlenice 

Petre Tomašić),također troškovi odvjetnika  Upravnog spora kojeg je gđa. Katija Tomašić 
Pecotić, a vezano za izdavanje Lokacijske dozvole za kanalizaciju. Također Mark Baničević 

vodi neke slučaje, ali on ne ispostavlja račune. 
Vezano za „intelektualne usluge“ navodi da je Općina koristila pravne savjete jedne tvrtke dok 
za vrijeme dok nismo imali Pročelnicu JUO. 

Što se tiče knjigovodstvenog  programa Libusoft slaže se sa vijećnikom Salečićem da je to „papi 
lova „ jer je činjenica da kad je neki problem oni se spoje i to naravno naplate. 

Načelnik se nadovezuje na „Ugovor o djelu“. Svima je poznato da su za dan Općine pjevali 
Đani Stipaničev sa svojim bendom i klapa Cambi te da su isplaćeni putem Ugovora o djelu. 
Također je Općina potpisala Ugovore o djelu sa: Rikardom Korunićem (sječa grana na lipama,)  

Održavanje dvorane (Frano Baničević, domar iz škole održava školsku športsku dvorane i sa 
njime se potpiše ugovor o djelu svaki mjesec. Također je postavio parket u prostorijama vrtića).  

Vijećnik Lenko Salečić predlaže da Općina Smokvica angažira neke odvjetnike koji su jeftiniji.  
Zanima ga vezno za koncert za Kandaloru, zar se nisu kupovale karte. 
Načelnik odgovara da jesu i one se nalaze na prihodovnoj strani i uplaćene su na račun kao 

donacije. 
Franu Pešelja zanima održavanje poljskih puteva, jer smatra da se ne održavaju dobro.  

Načelnik odgovara da pod tu stavku koju on spominje spada( nasipanje puta prema Čipojina 
poju, prema Kosirini -Daliboru do kuće, uređenje puta prema Dubrovici, na nekoliko mjesta se 
je cesta betonirala). 

Frano Pešelj -naknada na utjecaj na okoliš-zanima ga što se to plaća. 
Načelnik odgovara da se prema Općini Lumbarda ima 2 troška, jedan plaća Općina, a drugi 

Krubliću d.o.o.(200 kn po toni smeća). 
Vijećnicu Dariu Pecotić zanima financiranje  sanacija gubitka vode? 
Načelnik odgovara da je Vodovod Blato potpisao ugovor sa Hrvatskim vodama gdje je dobilo 

oko 2.000.000,00 kn za sanaciju gubitaka vode na području Vele Luke ,Blata i Smokvice. 
85 % plaćaju Hrvatske vode, a preostalih 15 % plaćaju Općine na čijem se teritoriju izvode 

radovi. 
Frano Pešelj se nadovezuje i govori da su ugrađeni mjerni ormari i da se vidi potrošnja, te da bi 
Vodovod Blato promjeni na svima trasama gdje pucaju cijevi.  

Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 2. točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 
Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 2.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.3. 

Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama godišnjeg programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Smokvica u 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog izlaganja, Predsjednik 

Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 3.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 3.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

AD.4. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa gradnje komunalne 

infrastrukture na području Općine Smokvica u 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 



Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 4.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.5. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba u sportu 

na području Općine Smokvica u 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 5.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.6. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba u 

kulturi i obrazovanju na području Općine Smokvica u 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 6.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.7. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama godišnjeg programa javnih potreba iz 

zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Smokvica u 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 7.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.8. 

Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Smokvica za 2020.g. s projekcijama za 

2021.g. i 2022.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Planiran iznos je 8.462.327,31.Komisija 

za Proračun se sastala, koja nije imala primjedbi. Načelnik nabraja veće stavke predloženog 
proračuna te predlaže vijećnicima ako imaju nekakvih pitanja ili primjedbi da se izjasne. 

Nakon njegovog izlaganja, Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Vijećnik Lenko 
Salečić predlaže da se u stavci demografska obnova poveća  iznos sa 60.000,00 kn na 85.000,00 



kn. Vijećnik Frano Pešelj se nadovezuje na stavku „materijalni rashodi crkvica sv.Vid“  te 

govori da je kupljen kamen za popločat. Te zašto taj posao ne bi odradio Krublić. 
 

Pošto više nije bilo diskusije , Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 8. točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje sa prijedlogom Lenka Salečića . 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 8.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.9. 

Prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja   komunalne infrastrukture na 

području Općine Smokvica za 2020.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 9.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.10. 

Prijedlog Odluke o donošenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na 

području Općine Smokvica za 2020.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 10.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 
AD.11. 

Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u športu Općine Smokvica za 

2020.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 11.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.12. 

Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju  Općine 

Smokvica za 2020.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 12.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.13. 

Prijedlog Odluke o donošenju Programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na 

području Općine Smokvica za 2020.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 13.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 
 

AD.14. 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica za 2020.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 14.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.15. 

Prijedlog Programa utroška sredstava  naknade za  zadržavanje nezakonito  izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2020.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 15.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 
 

AD.16. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Smokvica  za 

financiranje  političkih  stranaka   Općinskog vijeća Općine Smokvica u 2020.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 16.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 



AD.17. 

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2020.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 17.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.18. 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog izlaganja, Predsjednik 

Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 18.točku 
Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 18.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.19. 

Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2020.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog 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 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 19.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.20. 

Prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Nakon njegovog izlaganja, Predsjednik 

Općinskog vijeća otvara raspravu. Nakon kraće diskusije vijećnika, Predsjednik Općinskog 
vijeća zatvara raspravu i 20. točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje sa promjenama u 

pojedinim člancima sa kojima su se složili vijećnici. Prije glasovanja načelnik je pročitao 
predložene članke. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 20.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO sa promjenama. 

 

Sjednica završila u 20:15 sati. 
 
 

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


