REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SMOKVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2138-04-17-01-1
Smokvica, 5. srpnja 2017.g.
Na temelju odredbi članka 33.Statuta Općine Smokvica “Službeni glasnik Općine
Smokvica” br. 3/09 i 22/13), s a z i v a m 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Smokvica, za
dan,
14.srpnja 2017. g. (petak)
u Vijećnici Općine Smokvica
s početkom u 19 sati
Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Usvajanje Zapisnika konstituirajuće Sjednice OV;
2. Prijedlog ,,Odluka o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od
elementarnih nepogoda Općine Smokvica te o imenovanju sastava Povjerenstva”
3. Prijedlog ,,Odluka o osnivanju Komisije za proračun te o imenovanju njenih članova”
4. Prijedlog ,,Odluka o mjerilima za određivanje plaća, naknada i ostalih materijalnih
primanja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika,,
5. Prijedlog ,,Odluka o mjerilima za određivanje plaća i ostalih materijalnih primanja
službenika i namještenika Općine Smokvica,,
6. Prijedlog ,,Odluka o općinskim porezima”
7. Prijedlog ,,Odluka o nabavci obveznih školskih udžbenika za učenike od 1. do 8.
razreda Osnovne škole Smokvica”
8. Prijedlog ,,Pravilnik o jednostavnoj nabavi”
9. Prijedlog “Rješenje o imenovanju predstavnika Općine Smokvica u Upravno vijeće
DV Bambi u Smokvici”;
10. Informacija Općinskog načelnika o sastanku u Hrvatskim vodama sa predstavnicima
Općine Blato,Općine Vela Luka i odvjetničkog društva Kardum i partneri
11. Prijedlog “Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine Smokvica”
12. Zamolba “Transformatora d.o.o.” iz Smokvice
Zamoljavam vijećnike da sjednici nazoče, a da svoj izostanak najave na tel. 831-033.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubo Kunjašić, mag. ing. agr.

ZAPISNIK
Sastavljen na 1. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica
2017.g. u Općinskoj vijećnici.

održanoj dana

14.srpnja

Nakon što je predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ljubo Kunjašić otvorio 1. sjednicu
Općinskog vijeća, pozdravio Općinskog načelnika gospodina Kuzmu Tomašića,zamjenika
načelnika gosp. Josipa Pecotića, sve prisutne vijećnike i vijećnice te ih pozvao da minutom
šutnje odaju počast svima što su živjeli i umrli za slobodu Hrvatske.
Prozivkom je utvrđeno da je na sjednici nazočno 9 od 9 vijećnika, te Vijeće može donositi
pravovaljane odluke.
Prelazi se na vijećnička pitanja.
Vijećnik Viljan Didović:
1.pitanje :Zanima ga kolika je ukupna ponuda za projekt uređenja poljskih putova za
Prapatnu, Kruševo i Dračevicu. Također navodi da se iste ponude iskopiraju i dostave
vijećnicima.
2.pitanje : kolika je ponuda izvođača radova za uređenje platoa za postavljane kioska Tiska.
Te da se ista ponuda iskopira i dostavi vijećnicima.
Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić daje načelniku riječ.
Načelnik sve pozdravlja te odgovara da će tražene ponude biti dostavljene pisanim putem u
zakonskom roku.
Vijećnik Lenko Salečić smatra da nema nikakvoga razloga da se ponude ne bi iskopirale
večeras i odmah dostavile.
Načelnik Kuzma Tomašić odgovara da ponude postoje i da će iste biti dostavljene pisanim
putem. Uz materijale za sljedeću sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže Općinskom načelniku da bar okvirno reče cijene
ponuda .
Načelnik kaže da će reći okvirno cijene,jer ne zna sve točne iznose.
Iznos za uređenje puta za Dračevicu cca.18.000,00 kuna, Prapatna cca.15.000,00 kuna,put za
Kruševo cca. 7.000,00 kuna,postavljanje plato za kiosk Tiska cca.16.000,00- 17.000,00 kuna.
Pošto više nije bilo vijećničkih pitanja,Predsjednik Općinskog vijeća prelazi na utvrđivanje
Dnevnog reda. Napominje da su upravo dobili nadopunu Dnevnog reda u kojemu su nadodate
zadnje dvije točke(11. i 12. Točka).
Predsjednik Općinskog vijeća otvara RASPRAVU.
Za riječ se javlja vijećnik Lenko Salečić.
Predlaže da se nadopuni Dnevni red sa točkom Izmjene i dopune Proračuna Općine Smokvica
za 2017.g.

Obrazloženje: Proračun je jedan od temeljnih općih akata svake jedinice Lokalne
samouprave. I sve odluke koje se tiču financiranja moraju imati uporište u Proračunu i
proračunskim stavkama.
Točke pod rednim brojem 4.,5. i 7. ovoga Dnevnog reda nemaju uporište u važećem
proračunu. Da bi vijeće zakonito radilo i donosilo zakonite odluke smatra da je potrebno
planirati određene rashode i unijeti ih u stavke proračuna. Sve drugo bi bilo činjenje prekršaja
u odnosu na važeći zakon o proračunu i ostalim propisima koje se tiču financiranja jls.
Zato predlaže da se točke pod rednim brojem 4.,5. i 7. ili povuku ili da se večeras odrade
ostale točke Dnevnog reda. A da se sjednica nastavi,već da u nastavku sjednice za 7 dana
donese Rebalans proračuna za 2017.g. i da se tom prilikom donesu spomenute odluke
jednoglasno kao i rebalans proračuna.
Jer prema izračunu koji je dobio od stručne službe iz Općine ukupna masa bruto plaća je
iznad onog iznosa koje je sada u važećem proračunu. To je za 2 dvije odluke.
Vezano za oduku o nabavci školskih udžbenika , da pozicija koja je navedena u odluci uopće
ne stoji jer prema programu soc. skrbi što ga je vijeće donijelo prilikom donošenja proračuna
2017.g. točno su navedene aktivnosti i mjere soc. I demografskog programa Općine
Smokvica.
U tom programa nema stavke za školskih udžbenike.
U svakom slučaju treba donijeti Rebalans proračuna za određene proračunske stavke i da
načelnik sa svojim stručnim službama pročešlja proračun i proračunske stavke.
Načelnik Kuzma Tomašić –se nadovezuje da za donijeti Rebalans proračuna mora se prvo
imenovat komisija za Proračun te imenovanje njezinih članova,a to je 3.točka Dnevnog reda.
A prema Statutu i Poslovniku OV za izglasavanje Proračuna ili Rebalansa navedeno mora
prije usvojit Komisija za Proračun.
Mišljenje stručnih službi da sve stavke zadovoljavanju iznose koji su navedeni,ti iznosi neće
bit prekoračeni te predlaže ovom vijeću da nadopunu odbije,a ako netko misli drugačije
postoje pravne institucije RH ,pa se neka traži zakonitost odluka.
Predsjednik Općinskog vijeća također misli da stručne službe dobro savjetuju načelnika i da
nema potrebe nešto mijenjati.
Pošto više nije bilo diskutanata,POV daje Dnevni red na usvajanje.
Glasovanje je pokazalo da je 5 vijećnika glasovalo ZA, 4 PROTIV,što znači da je Dnevni red
usvojen većinom glasova.
AD.
1.Usvajanje Zapisnika konstituirajuće Sjednice OV;
Zapisnik je dostavljen vijećnicima u pisanom obliku.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara RASPRAVU.
Pošto nije bilo diskutanata, POV zatvara raspravu i 1.točku Dnevnog reda stavlja na
glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je zapisnik
JEDNOGLASNO USVOJENA.

AD.2.
Prijedlog ,,Odluka o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od
elementarnih nepogoda Općine Smokvica te o imenovanju sastava Povjerenstva
Prijedlozi vijećnika SDP-a i Grupe birača su dostavljeni u materijalima.
Predlažu slijedeće članove:
-Ljubo Kunjašić, za Predsjenika
-Josip Pecotić,za člana
-Marija Pecotić,žena Ive , za člana
Vijećnik Lenko Salečić predlaže slijedeće :
-Viljan Didović,za člana
-Marela Baničević, za člana
Pošto više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i
2.TOČKU Dnevnog reda stavlja na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 2.točka Dnevnog reda
JEDNOGLASNO USVOJENA.

AD.3.
Prijedlog ,,Odluka o osnivanju Komisije za proračun te o imenovanju njenih članova
Prijedlozi vijećnika SDP-a i Grupe birača su dostavljeni u materijalima.
Predlažu slijedeće članove:
-Jakica Tomašić žena Ante, za predsjednicu
-Fani Pešelj, za člana
-Ivanka Stanojević, za člana
Vijećnik Lenko Salečić predlaže:
-Tina Pecotić
-Lenko Salečić
Pošto više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i
3.TOČKU Dnevnog reda stavlja na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 3.točka Dnevnog reda
JEDNOGLASNO USVOJENA.

AD.4.
Prijedlog ,,Odluka o mjerilima za određivanje plaća, naknada i ostalih materijalnih
primanja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika,
Materijali su dostavljeni vijećnicima u pisanom obliku.
Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ.
Načelnik navodi da su materijale i obrazloženje dobili u pisanom obliku.
Prilikom stupanja na dužnost općinskog načelnika dočekala je stara odluka Općinskog vijeća
od 1.srpnja 2010.g. gdje je koeficijent 3,86 . Uzimajući u obzir da bivši načelnik svoju
dužnost nije obavljano profesionalno ,automatski nije ulazio u masu plaća. Kada se izračuna
plaća po starom koeficijentu, iznos plaće općinskog načelnika iznosi cca.17.000 bruto ili cca.
11.000 kuna neto. Stanje u Općini nije baš bajno,pa predlaže ovom vijeću smanjenje
koeficijenta za svoju plaću sa 3,86 na 2,151.I tako bi plaća načelnika sa 11.000 pala na
6.126,00 neto.
I ta plaća se uklapa u 20 % prihoda.
Zamjenik Općinskog vijeća ima pravo na 85 % koeficijenta načelnika tj.1,828.
Zamjenik Općinskog načelnika Josip Pecotić odrekao se svoje plaće i on će svoju dužnost
odrađivat volonterski.
Navodi da plaću za 6.mjesec nije isplatio sebi iako je pravno mogao,ali misli da Općina
Smokvica nije toliko bogata da isplati plaću od 11.000,00 kuna. Ostalim zaposlenicima plaća
je isplaćena.
Za riječ se javio Lenko Salečić.
Navodi da su neke tvrdnje napisane na Facebook stranici Općine Smokvica iz kojih je navoda
moglo biti sugerirano da je Općinski načelnik imao plaću od 11.000,00 kuna.
A plaća je iznosila fiksno 5.365,00 kuna neto. Smatra da što je napisano da je to gruba
neistina i da se to tako ne piše.
Lenko Salečić navodi da ova odluka nema uporišta u Općinskom Proračunu. Novi načelnik je
izabrao drugi modalitet obnašanja dužnosti od onoga koje je ima bivši načelnik.
U sadašnjem proračunu je navedena plaća tj. naknada po starom modalitetu , a ako se
pogleda struktura tih proračunskih stavki vidjet će se da one ne zadovoljavaju taj
modalitet obnašanja dužnosti. I one su neprimjenjive.
Opet vijećnik Salečić napominje da se ništa štetno ne bi dogodilo da se o ovoj točci raspravlja
za tjedan dana kada se donese Rebalans Proračuna, te da će oni iskoristiti svoje pravo a da to
neće biti dobro. Te da neće dizati ruke za odluke koje su nezakonite.
Članak 11. iz ove predložene Odluke je protuzakonito. Jer prema Ustavu RH svi zakoni
stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku. U iznimnim slučajevima
zakon može stupit na snagu danom objave,ali trebaju biti navedeni opravdani razlozi. I ne
mogu se primjenjivati retroaktivno.
Predlaže da se u članku 11. ispravi da “ ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Smokvica“.

Načelnik Kuzma Tomašić daje komentare na izlaganje vijećnika Lenka Salečića. Vezano za
osvrt koji je napisan na Facebook stranici Općine Smokvica navodi da se nigdje ne spominje
da je on imao plaću od 11.000,00 kuna,nego da je po Odluci o plaći koja ga je dočekala od
prijašnjeg saziva Općinskog vijeća da je imao pravo sebi obračunat plaću od 11.000,00
kuna.
Također navodi da je on jedan od rijetkih načelnika koji je bio volonterski zaposlen i nije
imao drugog dohotka i nije imao plaću nego naknadu.
Načelnik Tomašić komentira izlaganje vijećnika Salečića u vezi članka 11.koji komentira
kada bi vijeće gosp. Salečića poslušalo, sadašnji načelnik bi sebi isplatio plaću od 11.000,00
kuna. Pošto plaća načelniku nije obračunata za mjesec lipanj ,tek će mu se obračunat kada
odluka stupi na snagu.
Načelnik Tomašić predlaže ovom vijeću da prihvati Odluku kakva je predložena.
Predsjednika Općinskog vijeća zanimaju bruto iznosi plaća.
Načelnik odgovara:
Izračun plaće prije izmjene odluke.
BRUTO 2: 16.230,32,
Nakon izmjene odluke tj. prema prijedlogu odluke: 10.120,39
Bivši načelnik je do 31.12.2016.g. 10.282,93, bruto
Nakon 1.01.2017.g. promijenio se zakon jer su se smanjile naknade doprinosi i porez tj. za
ugovor o djelu 8.431,00 kuna.
Vijećnik Lenko Salečić odgovara da je njegova neto plaća tj. naknada bila 5.365,00 kuna,
novom načelniku će bit 6.126,18 ,što znači da će novi načelnik ima veću plaću.
Predsjednika Općinskog vijeća zanima mišljenje Pročelnice Marijane Krešić.
Načelnik odgovara da je gđa. Marijana Krešić pripremila odluke te su iste u skladu sa
važećim zakonima i propisima u RH.
Te su iste poslane na provjeru .I oni su potvrdili da su u skladu sa zakonom.
Predsjednik Općinskog vijeća se obraća vijećniku Salečiću:
Smatra da nema potrebe stvarat paniku,tražit dokumente i stvarat nervozu kao što je bilo na
dan Konstituirajuće sjednice. Molio bi ga se smanje tenzije, da se razgovara o projektima i
ljudima.
Ova Općinska uprava ima Pročelelnicu Jedinstvenog upravnog odjela gđu. Marijna Krešić
koja priprema Odluke i nema razloga ne vjerovat u njezin posao.
Viša referentica za računovodstvo i proračuna Valerija Radovanović već 20 godina radi taj
posao.
Vijećnik Lenko Salečić odgovara da je zatražio određenu dokumentaciju na vrijeme ali da mi
je dostavljena tek jučer(dan prije sjednice).A danas mi je dostavljena preostala dokumentacija
na svoj mail.
Predlaže da bi bilo dobro da vijećnicima iskopira i podjeli stav Ureda državne uprave vezano
da ove 2 odluke.

Predsjednik Općinskog vijeća kaže da neće dopustit da se paralizira rad Općine i
Općinskog vijeća. Da to nije dopusti kada je načelnik bio Lenko Salečić a da neće ni dopustit
sada kada je načelnik Kuzma Tomašić.
Pošto više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i
4.TOČKU Dnevnog reda stavlja na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 5 vijećnika glasovalo ZA, 3 PROTIV,1 SUZDRŽAN što znači
da je 4.točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM GLASOVA.

AD.5.
Prijedlog ,,Odluka o mjerilima za određivanje plaća i ostalih materijalnih primanja
službenika i namještenika Općine Smokvica,,
Prijedlog je dostavljen u pisanom obliku.
Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ.
Načelnik Kuzma Tomašić obrazlaže da samo usklađuje plaće sa zakonom.
Jer prema Zakonu o plaćama u JLS propisano je da se koeficijent za obračun plaće
službenika i namještenika određuje u rasponu od 1,00 do 6,00.
Najmanji je bio 0,54 - novi 1,00
Komunalni redar - novi koef.: 1,020
U prijašnjoj odluci više referentice Valerija Radovanović, Petra Tomašić i Ivana Tomašić
imale su izjednačene koeficijente. Stav načelnika Tomašića je da to nije pravedno ne
podcjenjujući nečiji rad u Općini , jer Viša referentica za proračun, računovodstvo i financije
ima puno veću odgovornost i da njen koeficijent sada povećan na 1.300.
Napominje da se je vodilo računa da se ne prijeđe prag od 20 %.
Također navodi da je bivši načelnik podatke zatražio u više puta i u pravilu su mu isti dan
dostavljeni. Osim onih koje je zatražio od Pročelnice (u četvrtak),a ona taj dan nije radila,već
su mu dostavljeni u petak. Jer Pročelnica radi na pola radnog vremena. Svaki vijećnik koji
zatraži potrebnu dokumentaciju zbog pripreme na sjednicu ista će mu biti dostavljena u roku.
Osnovica je smanjenja sa 5.211 na 5000.
Predlaže vijeću da se ovakav prijedlog prihvati.
Lenko Salečić navodi da je ukupna masa plaća potpuno krivo izračunata. Kada se je donosi
proračun u prosincu 2016.g. za 2017.g. tada su u proračunu planirane plaće i naknada za
njega. I da ukupna masa plaća prelazi 20 % propisanih zakonom.
Prema zakonu o plaćama trebaju se gledat prihodi poslovanja od 2015.g. a ne u 2016.g.
Navodi da je ovo vrlo bitna stvar, jer dokumentacija koja mu je dostavljena iz nje se vidi da se
je gledana 2016.g. Navodi da je danas provjerio i da je trebalo uzeti za izračun za 2015.g.
Te da oni neće glasovati za ovu odluku.
Vezano za koeficijente viših referentica navodi da je donesen Pravilnik o unutarnjem redu i u
njemu je odredio kategorije. Vlada donijela Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi

temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu i u tom pravilniku je odredio u skladu s
uredbom startne pozicije.
U uredbi viši referent je određen s kategorijom 9. Pravilniku unutarnjem redu je
pretpostavka za izračun koeficijenata. Trebaju bit navedeni dobri razlozi zašto se koeficijenti
viših referenata razlikuju.
Vijećnik Salečić smatra da bi bilo pošteno da sva tri viša referenta imaju isti koeficijent,te
predlaže da se i njima izjednače sa višom referenticom za proračun,računovodstvo i financije.
U čl.7. navodi da bi trebalo nadodati „na posao i povratak s posla“.
U čl.8. predlaže da iznos naknade za prijevoz bude 0,75 kao u Državnom proračunu.
I u čl.12.predlaže da se promjeni „ova odluka stupa na snagu 8 dana objave u Službenom
glasniku“.
Ivanka Stanojević smatra da osoba koja je zadužena za financije da je dobro provjerila
pojedine podatke. A mogu će je da se je i pogriješilo. Ona također misli da se za izračun
mase plaća uzima 2016.g., ali ako je vijećnik Salečić siguran da je u pitanju 2015.g. to je
trebao i reći.
Druga replika je vezano da načelnik ima pravo procijenit kome će zadati određene poslove i
koliko su određeni zadaci bitni za ovu Općinu i vijeće i ima pravo to prihvatit ili dati neki
prijedlog.
Načelnik se nadovezuje da je Pravilnik o unutarnjem redu objavljen na web stranici Općine.
Vezano za klasifikacijski rang kaže da u čl.9. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj
i područnoj(regionalnoj) samoupravi stoji da “Prilikom uređivanja plaća,radna mjesta unutar
pojedinog klasifikacijskog ranga mogu biti jednako ili različito vrednovana“.
Što se tiče naknade za prijevoz na posao i natrag kaže da gosp. Salečić zna da se je u istom
iznosu od 2 kune plaćalo zaposlenicama do travnja 2017.g. A sada se samo donosi odluka
vezano za isto.
Te predlaže Općinskom vijeću da prihvati predloženu Odluku.
Predsjednik Općinskog vijeća također smatra da iznos cijene u članku 8. može biti manji.
Opet se nadovezuje na prijedloge odluke koje se dostavljaju na vijeće.Za to je odgovorna
Pročelnica Krešić a za financije gđa. Valerija Radovanović, tako da nema potrebe sumnjati u
njihov posao.
Pošto više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i
5.TOČKU Dnevnog reda stavlja na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 5 vijećnika glasovalo ZA, 3 PROTIV,1 SUZDRŽAN što znači
da je 5.točka Dnevnog reda USVOJENA VEĆINOM GLASOVA.

AD.6.
Prijedlog Odluka o općinskim porezima
Prijedlog je dostavljen u pisanom obliku.

Načelnik predlaže da se ovakva odluka prihvati. Navodi da se ne uvode novi porezi,nego da je
trebalo objedini sve Općinske poreze u jednu Odluku.
Vijećnik Lenko Salečić navodi da će podržati ovo odluku, iako je ova odluka trebala biti
donesena do 30.6.2017.g. i predlaže da bi trebalo još malo doraditi porez na korištenje javne
površine. Do sada Općina Smokvica nije imala porez na korištenje javnih površina,tako da se
taj porez sada uvodi.
Načelnik Tomašić prihvaća sugestije vijećnika Salečića, te kaže da ako se bude trebalo nešto
mijenjat da će se to naknadno napraviti.
Pošto više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i
6.TOČKU Dnevnog reda stavlja na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 6.točka Dnevnog reda
JEDNOGLASNO USVOJENA.

AD.7
Prijedlog ,,Odluka o nabavci obveznih školskih udžbenika za učenike od 1. do 8. razreda
Osnovne škole Smokvica”
Prijedlog odluke dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku.
Odluka je rađena u suradnji
solidarnosti,branitelje i obitelj DNŽ.

sa

Upravnim

odjelom

za

međugeneracijsku

Pošto je DNŽ odlučila nabaviti udžbenike za sve prve razrede naše Županije,onda će Općina
nabaviti od 2.-8. razreda. Dogodine se svi udžbenici mijenjaju i da ne bi opet dogodine
donosili novu odluku , to smo napravili sve u ovoj koja je priložena.
Nada se da će to postati praksa i da će se za vrijeme njegova mandata svaku godinu kupiti
udžbenici i radne bilježnice.
Načelnik kratko obrazlaže da će se Smokvičkoj djeci kupiti knjige i radne bilježnice, te se
nada da će za vrijeme njegova mandata to postati praksa.
Učenici od 1.-4. dobit će sve udžbenike i radne bilježnice. Učenici od 5.- 8. dobit će sve nove
radne bilježnica, a oni učenici koji se nisu uspjeli zamijeniti njima se kupuju novi udžbenici.
Zatražili smo ponude od 3 izdavača. Kada bi uzeli ponudu za svih 8 razreda ponude su se
krećale od 63.000,00-64.000,00 kuna.
S obzirom da Županija kupuje udžbenike za prvašiće i da su se učenici od 5.-8.- razreda
zamijenili trošak će se prepoloviti. Nakon što se raspiše Javna nabava i kada sve to završi,ovo
Vijeće će biti obaviješteno o svemu.
Nada se da će ova Odluka uz onih 5.000,00 kuna (po novorođenom djetetu) postati mjera za
poticanje pronatalitetne politike Općine Smokvica.
Predsjednika Općinskog vijeća zanima da li su u tu nabavku uključene i radne bilježnice.
Načelnik odgovara da jesu.

Vijećnik Lenko Salečić podupire predizborno obećanje načelnik Kuzme Tomašića, te navodi
da će oni biti suzdržani pri donošenju ovakve odluke, jer sredstva nisu osigurana u proračunu.
Iz toga je predložio da se prvo donese rebalans proračuna.
Te u članku 3.treba mijenjati od 2.-8. Razreda.
Zanima ga čl.3 što se podrazumijeva pod“ djeca čije je prebivalište na području Općine
Smokvica“.
Načelnik odgovara :
pošto našu školu pohađaju učenici sa područja grada Korčule,a naša Općina nije toliko bogata
da kupi svim učenima knjige, tako da se odlučilo da se besplatne udžbenike dobiti Smokviška
djeca.
Predlaže da u 7.članku se promjeni „Ova odluka stupa na snagu 8 dana ….“
Načelnik odgovara da je odluka pisana po odluci DNŽ.
Vijećnicu Ivanka Stanojević smatra da je to bio posao Osnovne Škole,da ravnateljica to
organizira u školi i da udžbenike podjeli tj. da učenike dočekaju na klupama,a da Općina na
kraju plati. Misli da bi to bilo puno praktičnije.
Načelnik prihvaća sugestiju te navodi da kada je stupio na dužnost općinskog načelnika da
mu je jedan od prvih sastanaka bio sa ravnateljicom Osnovne škole te da je taj sastanak trajao
svega 5 minuta. Nada se da će sa novim ravnateljom/ravnateljicom imat bolju suradnju.
Pošto više nije bilo diskutanata,POV zatvara raspravu i 7. Točku Dnevnog reda stavlja na
glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 5 vijećnika glasova ZA, te da su 4 SUZDRŽANA, te je 7.točka
dnevnog reda USVOJENA većinom glasova.

AD.8.
Prijedlog ,,Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Materijali su dostavljni u pisanom obliku.
Načelnik daje kratko obrazloženje. Navodi da je Pravilnik trebao biti donesen do 30.6.2017.g.
Isti Pravilnik je radila visa referentica Petra Tomašić u suradnji sa gosp.Marom Hađijom iz
DNŽ koji je zadužen za javne nabave. Te predlaže ovom vijeću da isti prihvati.
Vijećnik Lenko Salečić kaže da će glasovat za ovaj pravilnik ali da bi predložio neke
amandmane.
U čl.2. ”žurnost ocjenjuje Općinsko vijeće Općine Smokvica”;
čl.10.st.4.” da se odrede određeni pragovi koji su vrlo bitni”.
Također prelaže da Jedinstveni upravni odjel navede određene kriterije isključenja npr:
“Za Ponuditelja koji nema podmirene obveze prema javnim davanjima.. da ih Jedinstveni
upravni odjel ubaci u dokumentaciju”.
-u čl.12.5. predlaže izmjenu:

„Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti 20.000,00 i više završava
sklapanjem ugovora sa odabranim ponuditeljem od strane Općinskog načelnika ili za nabavu
do 20.000,00 kuna dostavom pravovaljane potpisane i ovjerene narudžbenice odabranom
ponuditelju“ .
Vijećnik Salečić govori da će glasat za ovaj Pravilnik i ako mu se ne prihvate ove primjedbe.
Načelnik Kuzma Tomašić predlaže vijeću da prihvate ovaj Pravilnik,jer je isti Pravilnik pisan u
suradnji sa gosp. Marom Hađijom koji radi na Javnim nabavama od 1995.g.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže vijećniku Salečiću da amandmane dostavi u
ponedjeljak te da se to provjeri sa Stručnom službom u Općini.
Vijećnik Salečić kaže da i ako se ne prihvate njegovi amandmani da će pravilnik biti zakonit.
Pošto više nije bilo glasovanja,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i 8.točku
Dnevnog reda stavlja na glasovanje.

Glasovanje je pokazalo da je 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 8.točka Dnevnog reda
JEDNOGLASNO USVOJENA.

AD.9.
Prijedlog “Rješenje o imenovanju predstavnika Općine Smokvica u Upravno vijeće DV
Bambi u Smokvici”;
Prijedlozi vijećnika SDP-a i Grupe birača su dostavljeni u materijalima.
Predlažu slijedeće članove:
Daria Pecotić, vijećnica Općinskog vijeća Općine Smokvica
Slavica Radovanović, vijećnica Općinskog vijeća Općine Smokvica

Vijećnik Lenko Salečić predlaže slijedeće :
Marija Radovanović,vijećnica Općinskog vijeća Općine Smokvica
Pošto više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i
9.TOČKU Dnevnog reda stavlja na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 9.točka Dnevnog reda
JEDNOGLASNO USVOJENA.

AD.10.
Informacija Općinskog načelnika o sastanku u Hrvatskim vodama sa predstavnicima
Općine Blato, Općine Vela Luka i odvjetničkog društva Kardum i partneri
Materijali su dostavljeni u pisanom obliku.
Kuzma Tomašić kaže da je smatrao da mu je dužnost obavijestiti vijeće o sastanku koji je
održan u Splitu u Hrvatskim vodama. Sastanku su nazočili predstavnici :načelnik općine
Blato,načelnica Općine Vela Luka,direktorica Vodovoda,direktor Komunalca Vela
Luka,predstavnici Hrvatskih voda, te odvjetničko društvo Kardum i partneri koje su
predstavnici Hrvatskih voda angažirali da pomognu u rješavanju problema.
Općina Vela luka je preko svog komunalnog poduzeća aplicirala projekt (cca.60.000.000,00
kuna)rješavanje mjesnog vodovoda u Vela Luci. Do 31.10.2017. moraju podnijet zahtjev jer
projekt neće proći jer podnositelj nema distribuciju vode tj. Vodovod.
Našli su se svi suvlasnici Vodovoda Blato u Splitu,da se nađe neko rješenje koje bi
zadovoljilo svih. Općina Vela Luka predlaže da se osnuje nova firma sa sjedištem u Vela
Luci koja bi preuzela kompletnu kanalizaciju na području Vela Luke,Blata i Smokvice.
Općina Blato predlažu pošto oni imaju vodovod i kanalizaciju pripajanje Komunalca Vela
Luka Vodovodu Blatu. U tom slučaju Komunalac više ne bi postojao. Načelnik Kuzma
Tomašić kaže da on na tom sastanku nije iznio stav Općine Smokivca, jer je mora prvo
obavijestit vijeće i čut mišljenje vijećnika. Osobni stav načelnika Tomašića je da se osnuje
novo poduzeće ,koja bi imala 3 poslovne jedinice i gdje bi se zaposlili i Smokvičani, Blaćani i
Lučani. A ako ostane ovako onda će se raspravljat o vlasničkim udjelima ,o poslovnoj
jedinici Smokvica i zapošljavanju naših ljudi i zaštititi interese Općine Smokvica
Do 31.10.2017.g.će se održat još nekoliko sastanaka,pa moli Općinsko vijeće da reče svoje
komentare.
Vijećnik Salečić također govori da bi na tom sustavu trebali biti zaposleni ljudi iz Smokvice.
Smatra da bi Općina Smokvica s obzirom na vrijednost sustava da se može omjer
promijeniti. Navodi ako bi Velolučani osnovali novo poduzeće, da bi naša pozicija bila ista
kao u i Vodovodu Blato. Dostavljene materijale neće komentirati. Da se na području same
Smokvice pokuša nešto napraviti tj. otvoriti poduzeće.
Očito je da je sada problem Komunalcu jer kad je doregistrirao firmu nije je doregistrirao za
vodoopskrbu .
Kaže načelniku da vidi jasnu granicu između Komunalca d.o.o. i Vodovoda Blato te Općine
Smokvica i Vodovod Blato.
Načelnik kaže da je bio neutralan na tom sastanku. Velolučani ne mogu podnijet da bi im
Komunalac d.o.o. moga ići u povijest, a da bi se nova firma zvala Vodovod d.o.o. Blato..Pa
žele da se osnuje nova firma sa novim imenom.
Lenko Salečić upozorava načelnika da pozorno sluša na tim sastancima a kada je u pitanju
kapital.
Pošto više nije bilo diskutanata ,POV zatvara RASPRAVU i daje na znanje da je Informacija
primljena na znanje.

AD.11.
Prijedlog “Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine Smokvica
Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima u pisanom obliku.
Ovo je bilo potrebno napraviti zbog kanalizacije koja se planira graditi.
Znači ceste tj. ulice kojima planira proći kanalizacija preduvjet je da se moraju uknjižiti na
Općinu Smokivca. Potrebno je donijeti ovu odluku kako bi odvjetnik istu mogao provesti kroz
Katastar i Zemljišnik. Odluku su pravili odvjetnik Marko Baničević i Jasminka Stipišić.
Vijećnik Salečić pita što znači u tablici DA/NE.
Pošto nismo uspjeli dobiti Jasminku Stipišić, vijećnicima će biti dostavljeno objašnjenje.
Pošto više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i
11.TOČKU Dnevnog reda stavlja na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je 9 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 11.točka Dnevnog reda
JEDNOGLASNO USVOJENA.

AD.12.
Zamolba “Transformatora d.o.o.” iz Smokvice
Zamolba je dostaljena vijećnicima u pisanom obliku.
Načelnik traži stav vijećnika, jer nije dobro upućen u povijest postavljanja trase vodovoda do
kraja vinarije, a ne do kraja industrijske zone.
POV daje riječ Frani Pešelju.
Kaže da zna da je trasa postavljena do kraja ruba vinarije, te da možda Lenko Salečić ima
više saznanja.
Vijećnik Salečić kaže da je trasa izgrađena u skladu s projektom koji je postojao ,da se sjeća
da je bilo govora da se trasa proširi do deponija,tada je Vodovod rekao da se mora imat
projekt i građevinska dozvola,a to dosta košta. A Općina nije to mogla sama financirati.
A u vezi zahtjeva koji je dostavljen kaže da je u pitanju privatna firma i da ne zna što tu
Općina može i da bi firma to trebala sama financirati. Jer ima u Smokvici slučajeva da ni do
svih kuća nije došao vodoopskrbni sustav (npr. u Krkaćici).
A ti ljudi plaćaju isto nekakve pristojbe ovoj Općini kao i ta firma. Da bi vijeće trebalo
zauzeti isti stav da se ne pravi razlika između određenih slučaja,da svi ljudi dobiju vodu. Jer
ako će se Općina angažirat u ovom slučaju,onda se mora angažirat i u drugim slučajevima.
Predsjednik Općinskog vijeća navodi da je Filip Pecotić rekao da bi se onda i on priključi na
taj vodovod. Smatra da ako se može pomoć da se pomože,da sufinancira neki dio. Jer ako
odobriš jednom,moraš odobriti i drugom.

Vijećnik Salećić govori da bi tu trebala projektna dokumentacija i dozvola. Jer to nije klasični
priključak.
Frano Pešelj zna da je trasa došla do kraja vinarije. Jer činjenica je da su 40 godina koristili
vodu iz bunara iz bivše zadruge. A sanitarni inspektor traži da u firmama se koristi voda iz
vodovoda jer je ona kontrolirana.
Pešelj kaže da je on u startu rekao Žarku P. i Nenadu R. da taj hidrant je za njih,jer da za punit
vatrogasnu cisternu treba 7 atmosfera pritiska. I da taj hidrant je za objekt Končar i Pumpnu
stanicu.
Također navodi da ta ideja postoji ima već nekoliko godina. Te da ih je on uvijek slao u
Općinu da se dogovore sa načelnikom. Pešelj tvrdi da mu je Žarko rekao ima 3-4 mjeseca da
je Lenko S. rekao da Općina nema para. Lenko Salečić tvrdi da je dolazio jedan put ali ima
nekoliko godina.
Vodovod im daje cijevi i opremu gratis,a njihov je trošak otkop kanala,izgradnja
šahta,plaćanje od šahte do pogona cca.43 m.
Predsjednik Općinskog vijeća smatra da treba biti oprezan vezano za ovakve zahtjeve,jer ako
se napravi jednom,automatski mogu i drugi tražiti. Jer ipak ta firma zapošljava ljude iz
Smokvice.
Predsjednik Općinskog vijeća smatra da je zahtjev neprihvatljiv jer se nigdje ne spominju
iznosi troškova tj. koliko bi se trebalo sufinancirati.
Ivanka Stanojević predlaže da se učestvuje sa iznosom od 1.000 kuna ili plaćanje nekog
materijala,ali sufinanciranje ne.
Vijećnica Marija Radovanović predlaže da zašto se ne upita navedenu firmu o kojima se
iznosima radi tj. kolika im financijska pomoć treba. Jer se danas/sutra može javiti netko drugi.
Vijećnica Slavica Radovanović smatra da je iznos od 1.000,00 kuna mali iznos.
Pošto više nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da su 3 vijećnika glasovala ZA,6 PROTIV, što znači da Prijedlog nije
prihvaćen.
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