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 2018. 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.

ISPLATA ELEMENTARNE NEPOGODE
Općina Smokvica je sukladno odluci Vlade RH isplatila štete za elementarnu nepogodu mraz koje je pogodila ovo područje u travnju 2017. godine. Na račune 181 oštećenika
isplaćeno je se 5,4% od prijavljene štete što iznosi ukupno 714.722,00 kn. Ukupno s pomoći
Dubrovačko-neretvanske županije koja je isplaćena u zadnjem tjednu 2017. godine za istu
namjenu, na račune smokvičkim poljoprivrednika uplaćeno je ukupno 826.177,56 kuna.
Ovim putem se zahvaljujem Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne
nepogode na izvrsnom poslu koji su obavili.

LEŽEĆI POLICAJCI NA NOVOM PUTU
Djelatnici tvrtke „Dubrovnik ceste“ po nalogu Općine Smokvica postavili su uzdignute plohe
za smirivanje prometa ( ležeći policajac ) na tri lokacije na „Novom putu“ u Smokvici..
Nakon što za višegodišnje apele mještana nije bilo sluha, ovim činom pokazujemo da smo tu
radi mještana i da svakodnevno radimo na podizanju kvalitete života osluškujući potrebe
samih mještana, naših Smokvičana .

POTPISAN UGOVOR I ZAPOČETA GRADNJA MUZEJA ZLATA I
SREBRA SMOKVICE
U ponedjeljak 19.02. u vijećnici Općine Smokvica direktor tvrtke CHRILE d.o.o." Split Ivica
Kriletić i načelnik Općine Smokvica Kuzma Tomašić potpisali su ugovor o izgradnji i
uređenju "Muzeja zlata i srebra Smokvice" vrijedan 4.164.372,29 kuna sa PDV-om.
Partneri na ovom projektu su Dubrovačko-neretvanska županija i regionalna razvojna
agencije DUNEA-a. Projekt je sufinanciran 85% novcem Europske unije iz operativnog
programa Konkurentnost i kohezija a s 15% sudjeluje Općina Smokvica.
Ovaj projekt je dio velikog županijskog projekta "Ruralna poučna, kulturna-etnografska
turistička atrakcija vrijednog 32.645.708,48 kuna, a partneri na projektu su:DUNEA,
Dominum travel Dubrovnik, obrt za restauriranje namještaja Depolo Korčula, TZ županije,
Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatski restauratorski zavod, Općina Mljet, Općina Dubrovačko
primorje,KORA, Grad Korčula i Općina Smokvica.

ODOBRENO 230.000,00 KN ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je Općini Smokvica
nepovratnih 230.000,00 kn za projekt "Modernizacija javne rasvjete primjenom mjera
energetske učinkovitosti" iz sredstava za razvoj otoka u 2018. godini. Projekt postavljanja
nove javne rasvjete je završen krajem siječnja.

PROJEKT VODOOPSKRBE NASELJA BLACA
Kao što je bilo obećano i najavljeno u naselju Blaca završeni su radovi na vodoopskrbi naselja
Blaca. Radove su izveli NPKLM vodovod Korčula i Komunalno društvo Krublić Smokvica.
Radovi su obuhvaćali postavljanje mjesne mreže i priključenju korisnika u dužini od 1200
metara. Ovim projektom su stanovnici naše sjevernog dijela priključeni na vodu.

ELEKTRIFIKACIJA NASELJA BLACA
Djelatnici Elektrojuga Dubrovnik izvršili su spajanje prvih 13 kućanstava na električnu
mrežu. Paralelno Elektrojug radi projekt nove trafostanice na "Blaca zapad" čime će se
omogućiti da se i ostala kućanstava spoje na električnu mrežu, te da se postavi javna rasvjeta.
Prema planu sva kućanstva bi trebala imati struju kroz godinu dana. S radovima spajanja
kućanstva na vodu i struju približavamo naš sjeverni dio Općine komunalnom standardu
kakav imaju i ostala područja u Općini Smokvica.

POTPISAN UGOVOR ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
ZA PROJEKT SANACIJE ZIDA NA KOLODVORU
Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije gđa. Gabrijela Žalac i načelnik
Općine Smokvica su potpisali ugovor o sufinanciranju izrade projektno - tehničke
dokumentacije za sanaciju potpornog zida na kolodvoru u Smokvici..Vrijednost odobrenih
bespovratnih sredstava iznosi 70.000,00 kuna. Nakon provedenog postupka jednostavne javne
nabave izabrana je firma Deltagrad iz Dubrovnika, te ovih dana očekujemo potpis ugovora.

POSTAVLJANJE TABLE DOBRODOŠLICE
Djelatnici "Dubrovnik cesta" postavili su 4 table dobrodošlice ( Dračevica,Kapja ,obilaznica,
Vinačac). Table su postavljene prema projektu tvrtke Alfa konzalting Korčula uz prethodnu
suglasnost Županijske uprave za ceste i Hrvatskih cesta.

ZAVRŠENO UREĐENJE ZELENE POVRŠINE NA VELOJ RIVI U BRNI
Završeni su radovi na uređenju zelene površine na Veloj rivi u Brni. Cijeli prostor je obložen
kamenom, a u središnjem dijelu je postavljena kamena fontana u obliku sidra.Radove su izveli
obrt Z.S. iz Smokvice i Klesarstvo Martinović s otoka Brača , a financirala ih je Općina
Smokvica i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

PREDSTAVNICI HAINAN AIRLINESA U POSJETU OPĆINI
SMOKVICA
U četvrtak i petak ( 14.06. i 15.06 ) u posjetu Općini Smokvica boravili su predstavnici
kompanije "HAINAN AIRLINES" iz grada Haikou u Kini. Hainan Airlines je najveća
privatna avio kompanija, ukupno 4. po veličini u Narodnoj Republici Kini (prve 3 su
državne).
Kompanija je specifična po tome jer je jedna od rijetkih kompanija u svijetu koja ulaže osim u
obnovu flote i u kupnju ili izgradnju zračnih luka. U prezentaciji koja je upriličena u četvrtak
u Općinskoj vijećnici gostima je prezentiran projekt izgradnje Zračne luka Smokvica kao i
ostale mogućnosti ulaganja na području Općine Smokvica. Gosti iz Kine su bili izrazito
zadovoljni informacijama koje smo im prenijeli te je dogovoren hodogram daljnjih aktivnosti
na projektu.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KANALIZACIJSKOG
SUSTAVA
Tvrtka Lineal Maribor je nastavila s izradom projektne dokumentacije kanalizacijskog
sustava. Prije nekoliko dana je izdana lokacijska dozvola, te smo trenutno u fazi sitnih dopuna
projekta i podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.
U suradnji s Općinskim vijećem usvojeni su neki ključni dokumenti ( Plan gospodarenja
otpadom, Plan raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem,Procjena rizika od velikih
nesreća ) te se i ovim putem zahvaljujem Općinskom vijeću na korektnoj suradnji.
Podupirali smo rad svih udruga u Općini Smokvica i prema potrebi rješavali goruće probleme
udruga i klubova.
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