
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.siječnja do 30. lipnja 2020. godine.
Sukladno zakonskim obvezama, i Statutom Općine Smokvica, načelnik je obvezan 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.

Općina Smokvica se u prvoj polovici suočila s pandemijom COVID-19 i sa velikim šumskim 
požarom početkom travnja. Zajedno s stožerom CZ Općine Smokvica  uspješno smo 
odgovorili na obje prirodne ugroze. 

OPĆINA SMOKVICA UPISALA VLASNIŠTVO NAD VIŠE OD 7500 M2 
NERAZVRSTANIH CESTA
Nakon provedene propisane zakonske procedure Općina Smokvica je upisala u svoje 
vlasništvo dodatnih 7500 m2 nerazvrstanih cesta. Ovo je treći ciklus uspješno završenih upisa 
vlasništva, tako da je sada kompletna komunalna infrastruktura i ceste na području Smokvice 
i Brne upisane u vlasništvo Općine Smokvica. Predstoji nam upisivanje cesta koje prolaze 
našim poljima. Riješeno vlasništvo je temeljni preduvjet za obnovu navedene infrastrukture.

ZAVRŠENI RADOVI IZGRADNJE I UREĐENJA PROTUPOŽARNOG PUTA U POLJU 
"DUBROVICA" 
Završeni su radovi na izgradnji i uređenju protupožarnog puta u polju Dubrovica. Radove su 
financirali korisnici navedenog puta i Općina Smokvica u omjeru 50% - 50%. Radove je 
izveo obrt "F-gradnja" iz Smokvice. Izgradnjom ovog puta mještani su dobili olakšani pristup 
svojim maslinicima, vatrogasci olakšani pristup u slučaju požara. 



OTVORENO ŠKOLSKO - SPORTSKO IGRALIŠTE 
U sklopu programa proslave dana Općine Smokvica u subotu 01. veljače u popodnevnim 
satima svečano je otvoreno novo obnovljeno igralište. Igralište je obnovljeno u 2019. godini 
sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općine Smokvica. 
Prva utakmica je odigrana između NK Hajduk Vela Luka i NK Jadrana Smokvica u uzrastu 
U12. Nakon utakmice mlađih uzrasta odigrana je utakmica seniora između MNK Učjak Blato 
i NK Jadran Smokvica. Zahvaljujemo našim prijateljima iz Blata i Vele Luke što su uveličali 
našu proslavu. Smokviški mališani su dobili igralište uređeno prema najvišim standardima 
sigurnosti, te se nadamo da će što više vremena provoditi na njemu.

SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA “UGRINOVICA“ 
Zajednica ponuditelja “Pangeo projekt“ d.o.o. i Općina Smokvica potpisali su u Zagrebu 
ugovor o izradi projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada Ugrinovica. Ugovor je 
vrijedan 148.750, 00 kn, a sredstva osiguravaju Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost i Općina Smokvica.

WiFi4EU - BESPLATNI BRZI INTERNET 
Nakon što smo krajem 2018. uspješno odradili prijavu na natječaj kojim je EU financirala 
postavljanje bežičnog interneta, bili smo jedna od 2800 općina iz čitave EU koja je 
zadovoljila sve uvjete natječaja. Ukupno je na taj natječaj pristiglo preko 13 000 prijava. U 
protekloj godini odradili smo sve potrebne predradnje, te uspješno instalirali navedeni sustav. 
Početkom godine, nakon provedene kontrole stigla nam je potvrda da smo sve stroge uvjete 
zadovoljili, te je mreža puštena u rad. Mreža je dostupna u širem centru Smokvice pod 
nazivom WIFI4EU. Vrijednost izvedenih radova iznosi 88.873,63 kn, a financirani su u 100% 
iznosu sredstvima EU.

IZGRAĐEN DIO OBORINSKE ODVODNJE U NASELJU BRNA 
Sukladno programu gradnje i održavanja komunalne infrastrukture radnici komunalnog 
poduzeća "Krublić" Smokvica izgradili su dio oborinske odvodnje u predjelu "Ančila" u Brni. 
Riječ je o mjestu gdje su naši mještani godinama nakon svake veće kiše imali problema. 
Nakon što smo u protekloj godini opremili naše komunalce, sad su spremni za mnoge manje 
građevinske poslove koje ih očekuju u narednom razdoblju na području cijele Općine 
Smokvica.

OBNOVA LUKOBRANA U NASELJU BLACA 
Nakon što je zadnje olujno nevrijeme prouzročio znatne štete u naselju Blaca na sjevernoj 
strani Općine Smokvica, na inicijativu mještana završeni su radovi obnove lukobrana. 
Završetkom radova barke i ostala manja plovila ponovno imaju siguran zaklon. Radove su 
financirali mještani i Općina Smokvica, a izveo ih je obrt "Griža" iz Blata.

PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE U BRNI 
U tijeku je izvođenje radova na proširenju mreže javne rasvjete u naselju Brna. Radovima je 
obuhvaćena ulica u predjelu "Ančila". Radnici komunalnog poduzeća "Krublić" izveli su 
radove betoniranja temelja za stupove, te će nakon završetka radova postavilo 8 novih  
rasvjetnih mjesta. U sljedećoj fazi radova je predviđena i izgradnja nogostupa.

SANACIJA GUBITAKA VODE 
Općina Smokvica zajedno sa Vodovodom Blato d.o.o. provodi program sanacije gubitaka u 
vodovodnoj mreži. Sukladno tom programu predviđena je zamjena vodovodnih cijevi na 



mjestima gdje su uočena učestala puknuća u proteklom vremenu. Izvedeni su radovi izmjene 
vodovodnih cijevi u jednoj ulici u Brni, a nakon završetka, isti radovi će se obaviti još u dvije 
ulice na području Brne. 

ZAVRŠENI RADOVI REKONSTRUKCIJE ULICE 
U samom vrhu starog dijela naselja Smokvica kojeg Smokvičani popularno nazivaju "Vrh 
sela" završena je rekonstrukcija ulice. Radovi su obuhvatili izgradnju potpornih zidova i 
betoniranje samog trupa ceste. Spomenuta ulica je sada sigurna za prometovanje vozila i 
pješaka, te je podignut komunalni standard ovog dijela naselja. Prema planu održavanja 
komunalne infrastrukture nastaviti će se daljnje ulaganje u podizanje komunalnog standarda 
na području naše općine sukladno mogućnostima.

PROŠIRENO LUČKO PODRUČJE LUKE BRNA
Vlada Republike Hrvatske na svojoj 234. sjednici održanoj u četvrtak 04. lipnja donijela 
odluku o proširenju lučkog područja u Brni. Proširenje lučkog područja je temelj za uvođenje 
reda i buduće ulaganje u samu luku. 

OBNOVA POLJSKOG PUTA U POLJU "BANJA" 
U polju Banja na području Općine Smokvica izvedeni su radovi na obnovi poljskog puta koji 
je dugo godina bio zaboravljen i zarastao u korov. Radovima je bilo predviđeno tamponiranje 
navedenog puta, čime se je znatno olakšao svakodnevni odlazak ljudi prema svojim 
posjedima. Nakon završetka radova ovaj put je također podignuo i razinu protupožarne 
zaštite. Radove izvodi tvrtka "F-gradnja" iz Smokvice.

OPĆINI SMOKVICA ISPORUČENI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE 
OTPADA 
Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU sredstava iz Operativnog programa 
"Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", dok preostala sredstva osiguravaju Općina Smokvica 
i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Ukupno je isporučeno 38 spremnika za papir i plastiku koji su raspoređeni na području cijele 
Općine Smokvica.

ZAVRŠENI RADOVI IZGRADNJE NOGOSTUPA NA ULAZU U BRNU 
Komunalno poduzeće "Krublić" Smokvica završilo je radove izgradnje nogostupa na ulazu u 
Brnu. Radovima je obuhvaćena izgradnja dijela novog i obnova postojećeg nogostupa uz 
postavljanje nove javne rasvjete i izgradnju prostora za smještaj kontejnera, takozvanih 
"zelenih otoka". Ulaz u naselje Brna je sada puno ljepši i sigurniji, jer Brna to zaslužuje.

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 sukladno mogućnostima rad svih udruga u Općini Smokvica, i prema potrebi 
rješavali goruće probleme udruga i klubova.
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