
 

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Smokvica (Službeni glasnik Općine Smokvica br. 3/09 i 

22/13 i 6/18 ), podnosim Općinskom vijeću Općine Smokvica sljedeće. 
 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o radu načelnika Općine Smokvica 

za razdoblje od 01.srpnja do 31. prosinca 2019. godine. 
 

Sukladno zakonskim obvezama, i Statutom Općine Smokvica, načelnik obvezan je dva puta 
godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu. Zakonom o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da načelnik obavlja izvršne poslove lokalne 
samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata 
predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u 

obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i 
raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave,  

kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i 
druge poslove utvrđene statutom. 
 

U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Smokvica, u okviru svog djelokruga, obavljao je 
izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao 

je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i 
drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, prostornih i 
urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama 

u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna 
Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa 
zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.  
 

 
ZAVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI ODVODNIH KANALA  
 
U polju Siknica završeni su radovi na izgradnji 80m dugog novog armirano betonskog 
odvodnog kanala. U sklopu radova izgrađeni su i prijelazi preko kanala kako bi se olakšao 
pristup našim vrijednim poljoprivrednicima do njihovih čestica. Također je u polju "Livin dol" 
uređeno korito gdje se sva prikupljena voda sa odvodnih kanala nakon prirodne filtracije kroz 
kamen ulijeva u podzemlje. Radove su financirale Hrvatske vode u 100% iznosu. Izgradnjom 
ovog zadnjeg dijela sustava trajno smo riješili problem s plavljenjem vinograda u polju 
Siknica, kao i odvodnju viška vode s nogometnog igrališta Blatina.   

 

BETONIRANJE POLJSKOG PUTA U POLJU "STARA SEVCA"  

U polju "Stara sevca" radnici komunalnog poduzeća "Krublić" Smokvica zajedno s mještanima 
izvršili su betoniranje kritičnih dijelova poljskog puta. Ovim betoniranjem našim mještanima 
značajno je olakšan pristup brojnim maslinicima koje imaju ovom polju. Beton i željezo 
zajedno financiraju korisnici samog puta i Općina Smokvica u omjeru "pola-pola". 
 
 
 



 

 

ZAVRŠENI RADOVI ASFALTIRANJA CESTE LOKALNE CESTE VINARIJA-DOL-BLATO  
 
Završeni su radovi na asfaltiranju lokalne ceste 69020 VINARIJA - DOL - BLATO. Asfaltirano 
je ukupno 8,2 kilometra ceste u prosječnoj širini od 3 metra. Također je u sklopu radova 
uređen opasni zavoj na spoju Županijske ceste 6223 Smokvica -Brna i spoja novo asfaltirane 
ceste. Ukupna vrijednost radova je malo manje od 4 000 000,00 kuna, a radove je financirala 
Županijska uprava za ceste Dubrovnik. Zahvaljujemo ŽUC-u Dubrovnik što je unatoč 
mnogobrojnim potrebama na svim cestama u županiji, uložila značajna sredstva u obnovu ove 
prometnice koja je od velike važnosti domaćim ljudima. 
 

ZAVRŠENA 1.FAZA OBNOVE CRKVICE SV. MIHOVILA  
 
Završeni su radovi 1. faze obnove crkvice sv. Mihovila iz 14. stoljeća. Izvedeni su sljedeći 
radovi: napravljena je drenaža kako bi se spriječilo prodiranje vode u unutrašnjost, injektirani 
su vanjski zidovi, popločan je put oko ckve kamenin "saližom" koji je skinut sa Vele pijace 
prilikom uređenja iste, saniran je kameni grundal-streha, saniran je kameni nadvratnik iznad 
ulaznih vrata ugradnjom karbonskih traka, napravljeno je preslagivanje apside, te je 
napravljena nova stolarija od ariša. Ukupno je napravljeno radova u vrijednosti 165 000,00 
kuna. Radove je izvela tvrtka XIA inženjering iz Splita, a financirani su sredstvima 
Ministarstva kulture i župe Očišćenja Marijina u Smokvici.  
 

BETONIRANJE POLJSKOG PUTA U POLJU ČAVINA KRUŠKA  
 
U polju Čavina kruška radnici komunalnog poduzeća "Krublić" Smokvica zajedno s 
mještanima izvršili su betoniranje kritičnih dijelova poljskog puta. Ovim betoniranjem našim 
mještanima značajno je olakšan pristup brojnim maslinicima koje imaju ovom polju. Beton i 
željezo zajedno financiraju korisnici samog puta i Općina Smokvica u omjeru "pola- 
pola". 
 
 
 
IZGRAĐEN PROTUPOŽARNI PUT U POLJU "DUBROVICA"  
 
U polju "Dubrovica" na području Općine Smokvica  izgrađen je protupožarni šumski put u 
dužini od cca 800 metara. Ovo polje je poznato po vrhunskim položajima za masline, tako da 
će ovaj put najviše koristiti brojnim maslinarima kojima će olakšati pristup svojim posjedima. 
U isto vrijeme će koristiti i našim vatrogascima, jer smo upravo na ovom području zadnjih 
godina imali više, srećom manjih požara. Investiciju su zajedno financirali korisnici samog 
puta i Općina Smokvica, a radove je izveo obrt F-gradnja iz Smokvice. 
 

BETONIRANJE POLJSKOG PUTA U POLJU LEDINE  
 
U svrhu poboljšanja pristupa svojim posjedima našim poljoprivrednicima radnici 
komunalnog poduzeća "Krublić" Smokvica zajedno s mještanima izvršili su betoniranje 
poljskog puta u polju "Ledine". Beton i željezo zajedno financiraju korisnici samog puta i 
Općina Smokvica u omjeru 50%-50%. 
 

UREĐENJE GROBLJA SV. CIPRIJANA  
U sklopu pojačanog održavanja groblja sv. Ciprijana u Smokvici u izvršeni su radovi na 
hortikulturalnom uređenju samog groblja. U sklopu radova se izvršeno je nasipavanje 



 

 

zemlje u sve arule iza grobova, kao i sadnja novih sadnica zimzelenih grmova Pitospor e. 
Ukupno će biti posađeno 160 sadnica Pitospore, tako da će cijelo groblje biti jedna 
zimzelena cjelina. 

 

IZRAĐENA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SANACIJU ZIDA NA KOLODVORU U SMOKVICI  
Izrađena je projektna dokumentacija i ishodovane sve potrebne dozvole i suglasnosti za 
sanaciju zida na Kolodvoru u Smokvici. Riječ je o velikom zidu koji prijeti urušavanjem, te time 
svakodnevno ugrožava sigurnost najviše školske djece, koja ispod njega prolaze na putu do 
škole. Izradu projektne dokumentacije financirali su Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije i Općina Smokvica.  
 

 ZAPOČELA PROVEDBA PROJEKTA "ŽELIM POMAGATI"  
Na području Općine Smokvica sa danom 01. listopada 2019. započela je provedba Europskog 
projekta pod nazivom "Želim pomagati" čiji je nositelj LAG 5 ,a partneri na projektu su Općine: 
Vela Luka, Blato, Smokvica, Korčula i Orebić, Centar za socijalnu skrb i Zavod za zapošljavanje. 
Projektom su se u Smokvici nakon provedenog javnog natječaja zaposlile tri ženske osobe 
koje će se u narednih 24 mjeseca brinuti o 9 naših starijih sumještana. .Projekt se financira iz 
ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020. a ukupno je vrijedan 
6.057.031,16 kuna. 
 

NOVO KOMUNALNO VOZILO  
Riječ je o malom trostranom kiperu nabavljenom za potrebe komunalnog poduzeća "Krublić" 
Smokvica. Navedeno vozilo će služiti za prijevoz glomaznog otpada, kao i za manje 
građevinske radove na području Općine, koje će izvoditi "komunalci". Vozilo zajednički 
financiraju Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Općina Smokvica. Nakon što je 
prije nekoliko mjeseci kupljeno rabljeno vozilo Renault Kango, ovo je drugo vozilo nabavljeno 
u tekućoj godini, te sada Komunalno poduzeće raspolaže sa 3 vozila: kamion za sakupljanje 
miješanog komunalnog otpada, vozilo za prijevoz opreme i ljudi, i vozilo za prijevoz 
glomaznog otpada i manje građevinske radove. U proteklom razdoblju komunalno poduzeće 
smo nakon provedenog natječaja, "popunili" odgovarajućim stručnim kadrom, a sada je u 
potpunosti opremljeno i vozilima, te može izvršavati različite zadaće koje će se svakodnevno 
stavljati pred njega. 
 

OBNOVLJEN SPOMENIK POŠIPU  
U najvažnijem dijelu godine za smokviškog poljoprivrednika, u vrijeme berbe Pošipa, ili kako 
se to u Smokvici popularno kaže "vrime Jematve", izvršili smo radove obnove kamene ploče 
na "Spomeniku Pošipu" na predjelu zvanom "Pinćaluša". Spomenik je podignut 2008. godine, 
ali je zub vremena napravio svoje, slova su bila izblijedjela, te nisu bila čitka. Spomenik je 
podignut na mjestu gdje je sredinom 19. stoljeća Marin Tomašić " Barbaca Caparin" pronašao 
prvu samoniklu lozu Pošipa, koja se kasnije proširila po Smokviškom i Čarskom polju. 
 

DODATNA AUTOBUSNA UČENIČKA LINIJA  
Općina Smokvica je u suradnji sa tvrtkom  Arriva Hrvatska i ove školske omogućila održavanje 
dodatne školske autobusne linije Brna - Korčula za sve učenike sa područja naselja Brna koji 
pohađaju Srednju školu na području grada Korčule. Autobus svako jutro tokom školske 
godine polazi iz Brne u 06:50 ,a povratak je u 14:55. 
 
 
 



 

 

ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA U NASELJU BRNA  
Radnici tvrtke "Dubrovnik ceste" izveli su radove na sanaciji nerazvrstanih cesta na 
području naselja Brna. Radovi se izvode na 4 lokacije gdje se saniraju najveća oštećenja.  
 
ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE NA PREDJELU "SMOLINJA"  
Radnici poduzeća "Dubrovnik ceste" izveli  su asfaltiranje nerazvrstane ceste na području 
polja Smolinje. Ova cesta se je pokušavala riješit dugi niz godina, ali nažalost se u tome nije 
uspijevalo. Sada je to napokon riješeno, te su se radovi izveli u dvije faze. U prvoj fazi je dio 
ceste betoniran i izgrađena je oborinska odvodnja, a sada u 2. fazi je ostatak ceste asfaltiran. 
Radove zajednički financiraju korisnici navedene ceste, Hrvatske ceste i Općina Smokvica. 
 
POSTAVLJANJE DODATNIH REFLEKTORA NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU BLATINA  
Radnici poduzeća "Unelpo Metković" na Nogometnom igralištu "Blatina" završili su radove na 
postavljanju dodatnih reflektora. Do sada su bila postavljena 2 stupa sa 4 reflektora, sada se 
postavljena 4 stupa sa 8 reflektora. Završetkom radova cijelo igralište je osvijetljeno, te je  
omogućeno igranje utakmica i održavanje treninga u večernjim satima. 
 
MALE KOMUNALNE AKCIJE  
Radnici komunalnog poduzeća "Krublić" Smokvica zajedno sa kooperantima odradili su tri 
male komunalne akcije, koje nisu financijski velike, ali našim mještanima puno znače. Tako je 
uređen put na području Kosirine, izgrađene stepenice koje služe kao prilaz moru u naselju 
Vinačac, te postavljena dodatna javna rasvjeta u naselju Brna gdje je dosada nije bilo.  
 
SOLARNA LED JAVNA RASVJETA  
Postavljena je solarne led javna rasvjete u naselju Brna. Ukupno se postavilo 6 svjetiljki 
na više mjesta na području Općine gdje nije  bilo ekonomski opravdano postavljati 
"normalnu" javnu rasvjetu. 
 
MUZEJ ZLATA I SREBRA 
 

Nastavljeni su radovi na Izgradnji Muzeja zlata i srebra u Smokvici. S obzirom na složenu 
problematiku cijelog projekta i visoke troškove koji nisu bili predviđeni projektom, gradnja se 
odvijala usporenim tempom, ali smo u drugoj polovici 2019. godine ubrzanim tempom privodili 

radove kraju. 
 

AGLOMERACIJA SMOKVICA -BRNA 

 
U suradnji sa Vodovodom Blato kao nositeljem ovog projekta sudjelovali smo u izradi 

projektne dokumentacije rješavajući tekuće probleme. Očekujemo izdavanje građevinske 
dozvole.  

 
Podupirali smo rad svih udruga u Općini Smokvica, i prema potrebi rješavali goruće probleme 
udruga i klubova. U suradnji sa Turističkom zajednicom uspješno organizirali Smokviško lito, 

i po treći put vrlo uspješnu manifestaciju „ADVENT U SMOKVICI“. U suradnji s Ligom protiv 
rako organizirali smo Bakalar na Badnjak i Brodetijadu u Brni… 

NAČELNIK: 

Kuzma Tomašić 


