
Z A P I S N I K 

 
sastavljen na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica  održanoj dana 20.01.2020.g. u 

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

Radovanović, Marela Baničević i Marija Bačić. 
Odsutni vijećnici: Frano Pešelj i  Viljan Didović su  opravdali  svoj nedolazak. 

Ostali prisutni: Načelnik Kuzma Tomašić, viša referentice Ivana Tomašić, Jakica Tomašić. 
 
Prije početka sjednice sastala se Mandatna komisija na kojoj se raspravljalo o početku 

mirovanja mandata vijećnice Darie Pecotić te o početku obnašanja vijećničke dužnosti  
zamjenice vijećnice Jakice Tomašić. Vijećnica Daria Pecotić je ovjerila dopis kod Javnog 

bilježnika s datumom 8.01.2020.g. te predala na protokol Općine 09.01.2020.g. 
Lista grupe birača Ljuba Kunjašića je dostavila dopis u kojem stoji da vijećnicu Dariu  Pecotić 
zamjenjujem slijedeća na izbornoj listi grupe birača Jakica Tomašić. 

Nakon toga Jakica Tomašić je prisegnula.  
 

Pošto nije bilo vijećničkih pitanja, prelazi se  na usvajanje Dnevnog reda. 
Zapisnik od prošle sjednice vijećnici će dobiti na idućoj sjednici. 
 

Dnevni red je USVOJEN JEDNOGLASNO  
 

AD.1. 

Odluka o početku mirovanja vijećničkog mandata i početak obnašanja dužnosti 

zamjenice vijećnice 

Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto  nije bilo diskutanata ,Predsjednik 
Općinskog vijeća  zatvara raspravu te daje na znanje da je nova vijećnica Jakica Tomašić  
prisegnula te postala vijećnik Općinskog vijeća Općine Smokvica.  

 
AD.2. 

Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 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 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. 

Odluka o II. Izmjeni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Smokvica i njezinom 

pravnom statusu 

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 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 3.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.4. 

Odluka o dodjeli  Zahvalnice  Općine Smokvica  gospodinu Kuzmi Nadilu. 

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 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 4.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 
AD.5. 

Odluka  o imenovanju počasnog građanina  Općine Smokvica gospodina Stjepana 

Simovića 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Načelnik navodi da je u pisanju Odluke 
došlo do pogreške pisanja imena, dotični se zove Stjepan, bez i, pa predlaže da se to ispravi.  

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 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 5.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.6 

Odluka o dodjeli  Godišnje nagrade Općine Smokvica gospodin Marku Pecotiću 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Načelnik navodi da  u  Odluci treba u 

zaglavlju nadodati „Službeni glasnik 6/18“. 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 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 6.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.7. 

Odluka o dodjeli Nagrade Općine Smokvica za životno djelo gospođi Mladenki 

Marinković 

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 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 7.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

 



AD.8. 

Odluka o dodjeli Posthumne Zahvalnice Općine Smokvica pok. Ivanu Pecotiću 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća daje  načelniku  riječ. Načelnik navodi da  u  Odluci treba u 
zaglavlju nadodati Službeni glasnik 6/18. Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto 

nije bilo diskutanata, zatvara raspravu i 8.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 
 

Glasovanje je pokazalo da je svih 7 vijećnika glasovalo ZA, što znači da je 8.točka 

Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

 

 
Sjednica završila u 18:15 sati. 
 

 
 

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


