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OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE SMOKVICA

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINE od I. – VI. 2015. g.

Pored uobičajenih svakodnevnih poslova koji spadaju u djelokrug jedinica lokalne samouprave,
Općina je u prvoj polovici ove godine imala aktivnosti na sljedećim projektima!



ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA

Ugovorna vrijednost radova je 5.849.594,42 kn (bez PDV-a), u skladu s ponudbenim a
istodobno i ugovornim troškovnikom.
Radovi na gradnji Športske dvorane su nastavljeni i u prvoj polovici 2015. godine. Radovi su se
odnosili na neke manje radove u unutarnjem dijelu dvorane. Dosad je prema 18 ukupno
ispostavljenih privremenih situirano ukupno 5.235.743,08 kn. Za konzumirati ukupno taj iznos
potrebno je još izvesti radova u iznosu od 133.483,17 kn.
Problem je nastao kod realizacije dijela ugovornog troškovnika koji se odnosio na ugovorene
strojarske i elektro radove, gdje se i za jedne i druge radove tvrdilo da se s obzirom na izmjene
dijela opreme, koja se odnosila na strojarstvo, i cijene bitno izmijenile i to na više, u odnosu na
ugovorene. Ista priča bila je i što se tiče elektro instalacija. Kod ovoga potonjeg se tvrdilo da se
projektirana oprema s obzirom na godinu projektiranja – onih karakteristika, više ne proizvodi,
nego druga oprema koja je za neke dijelove i do dvostruko skuplja od ugovorene.
Što se tiče strojarske opreme već je ranije dvojba razriješena na način što je projektant suprotno
tvrdnjama izvoditelja (odnosno njegova kooperanta) za dio izmijenjene opreme opremu koju se
nudilo, došao do računske operacije da je ta izmijenjena za samo cca 1.000,00 kn skuplja od
ugovorene.
Što se tiče elektro opreme ta je dvojba razriješena na sastanku što je održan jučer u sjedištu

Lavčevića, na kojemu su osim načelnika nazočili: direktor Lavčevića, glavni inženjer zadužen za ovaj
projekt, Lavčevićevi kooperanti za strojarstvo i za elektroinstalacije te glavni nadzorni inženjer i
nadzorni inženjer za elektroinstalacije. Dvojba je razriješena na način da nisu prihvaćeni zahtjevi
kooperanta za elektroinstalacije, te sve cijene elektro instalacija ostaju u okviru jediničnih cijena iz
ugovornog troškovnika.
Radovi koji po prirodi stvari sada slijede su strojarski i elektro radovi i oni će uskoro krenuti kako bi
iza njih uslijedili neki opsegom manji radovi, a sve to u cilju da kuća do kraja prosinca ove godine
bude završena i da nam siječanj 2016, godine bude vrijeme za tehnički pregled i nakon toga svečano
otvaranje za Dan Općine.
Što se tiče novčanih sredstava Smatramo da uzimajući u obzir da je Općini od osnovnog ugovora kod
MRRFEU ostalo još malo manje od 1.000.000,00 kn i da će nam DNŽ do kraja ove godine ovaj projekt
sufinancirati za dodatnih 300.000,00 kn, smatramo da ne bi smjelo biti financijskih problema da se
uredno plate preostali radovi koje treba obaviti.
Što se tiče uređenja okoliša Općina je započela tzv. bagatelnu nabavu za uređenje okoliša
procijenjene vrijednosti nabave 380.000,00 kuna i 28. listopada ove godine znat ćemo tko je
najpovoljniji ponuditelj. Za taj nam je projekt MRRFEU bilo povećalo osnovni ugovor za Dvoranu u
iznosu od 450.000,00 kn. Uređenje se sufinancira po istom modelu i u omjeru kao i zgrada.



PROJEKT GRADNJE KANALIZACIJE BRNA (3., 4. i 5. etapa)

Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava Smokvica-Brna (3., 4. I 5. Etapa) je završen što se
tiče građenja. Ukupna vrijednost projekta je 5.426.014,75 kn. Sve privremene situacije koje
je izvoditelj radova dosad ispostavio Općini kao investitoru, Općina je izvoditelju platila i to je
iznos od 1.625.473,12 kune. Sve su te situacije investitoru bile ispostavljene u prvom
polugodištu ove godine.
Okončanu situaciju je izvoditelj Kapitel d.o.o. dostavio nadzornom inženjeru. U tijeku je
postupak ovjere. Idućih dana taj će postupak biti gotov i nakon toga slijedi postupak plaćanja
izvoditelju i te okončane situacije te potom postupak primopredaje i tehničkog pregleda.
Kada smo već kod kanalizacije na postupku međunarodne javne nabave koji je proveo
Vodovod d.o.o. Blato za projektiranje preostalih aglomeracija Blata i Smokvice, gdje je za
Smokvicu odobreno cca 2,5 milijuna kuna nepovratnih sredstava posao projektiranja je dobio
jedna slovenska tvrtka „Lineal“ iz Maribora, a zapravo je to jedan međunarodni konzorcij.
Oni do lipnja mjeseca 2016. Godine moraju projektirati i temeljem tih projekata ishoditi
građevinske dozvole za obje aglomeracije. Zasad sve ide po planu i smatram da će tako biti i
do kraja.
- - Na projektima: Cesta „Mala Kapja-Blaca“, Proširenje Groblja u Smokvici,
Rekonstrukcija i
dogradnja Školskog igrališta u Smokvici, Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Smokvica, Uređenja
kompleksa zgrada Doma kulture u Smokvici, Sanacije i zatvaranje odlagališta otpada „Ugrinovica“
nisu se odvijale značajnije aktivnosti Općine osim što se konstantno urgiralo kod nadležnih tijela da
riješe određene stvari unutar tih projekata koje spadaju u njihovu nadležnost, kako bi Općina, nakon
tih rješenja mogla nastaviti sa svojim aktivnostima na njima.

Manji projekti
U prvih šest mjeseci Općina je izradila Dokumentaciju i uspješno provela aplikaciju na nekoliko
natječaja što ih je bilo raspisalo MRRFEU-a i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te
ishodila sufinanciranje od strane tih institucija.
Primjerice kod MRRFEU uspješno smo aplicirali na dva natječaja i to s
- Projektom modernizacije javne rasvjete u Brni te s
- Projektom uređenja pješačkih i poučno turističkih staza.
Ugovore za oba projekta smo potpisali tijekom svibnja mjeseca 2015 . godine
Projekt modernizacije javne rasvjete MRRFEU projekt će sufinancirati iznosom od
194.300,00 kn (uključen PDV), a Općina s iznosom od 48.575,00 kn (uključen PDV). Omjer
sufinanciranja je 80:20 %.
Projekt uređenja pješačko poučnih staza, MRRFEU će sufinancirati iznos od 285.160,00 kn (S
PDV-om), a Općina s iznosom od 71.290,00 kn (s PDV-om). Omjer sufinanciranja je 80:20 %.
Kod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uspješno smo aplicirali za nabavku još
tri zelena otoka za odvojeno sakupljanje otpada i tu će Fond sudjelovati s iznosom od 18.717,75 kn a
Općina s iznosom od 12.478,50 (omjer je 60:40 %)
Prije početka turističke sezone sufinancirali smo prilagodbu plaže Žal, sufinancirali smo
betoniranje ulica i poljskih putova, zatim košnju poljskih putova, održavanje i troškove potrošnje
javne rasvjete, u najvećem dijelu sufinancirali djelatnost Dječjeg vrtića „Bambi“ novčano podupirali
udruge i tako dalje.
- Što se tiče administrativnih poslova, osim uobičajenih svakodnevnih administrativnih
poslova vezanih za uredsko poslovanje, zatim pripremu materijala za sjednice
Općinskog vijeća koje su održane u prvom polugodištu ove godine, Jedinstveni
upravni odjel je u okviru svojih nadležnosti donosio rješenja i ispostavljao račune o
zaduženju za:
- korištenju javnih površina (zaduženo naplaćeno 28.553,20 kn)
- komunalnoj naknadi za fizičke i pravne osobe gdje je ispostavljeno 562 rješenja
- komunalnom doprinosu gdje je ispostavljeno 21 rješenje
- porezu na tvrtke gdje je ispostavljeno 42 rješenja
- porezu na kuće za odmor gdje je ispostavljeno 110 rješenja
- legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada gdje smo donijeli 19 rješenja.
Glede legalizacije nezakonito izgrađenih objekata doneseno je 5 rješenja
-Što se tiče protupožarnih aktivnosti,Jedinstveni upravni odjel je u administrativnom smislu
-

provodio sve radnje i aktivnosti vezano uz provedbu Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite i spašavanja od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014.
godini („NN“ br. 23/14), te poslove vezane uz rad Stožera zaštite i spašavanja Općine
Smokvica te izradu akata koje taj Stožer donosi.

- IZVJEŠTAJ O RADU KOMUNALNOG REDARSTVA OD 01. 1. DO 30. 6. 2015.G.
Izvješće je u privitku (među ostalim materijalima).
- Općina je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u prvih šest mjeseci aktivno
sudjelovala u programu zapošljavanja ciljanih skupina kroz projekt volontiranja gdje smo u jednom
slučaju uspješno realizirali volontiranje jedne osobe, bez zasnivanja radnog odnosa u svrhu
stručnog osposobljavanja za polaganje stručnog ispita.

-Općina je aktivno sudjelovala u radionicama u okviru programa LAG-a 5 koje su se održale
U Smokvici održale u prvih šest mjeseci ove godine, kao i na radionicama koje je vodila DUNEA
(Razvojna agencija DNŽ).

-Općinske službe su i u prvoj polovici ove godine bile logistika obiteljskim
poljoprivrednim
gospodarstvima kod obnavljanja, izmjene ili podnošenja novih zahtjeva za ostvarivanje prava vezana
uz vlasništvo i posjed vinograda, maslinika i voćnjaka, pečenja rakije i slično
Osim navedenog Općina je i u prvoj polovici ove godine, u okviru proračunskih mogućnosti
podupirala rad športskih, kulturnih i inih udruga na našem području, a predstavnici Općine sudjelovali
na nizu sastanaka u sjedištu Dubrovačko-neretvanske županije na temu iz djelokruga JLS.
S poštovanjem,
Općinski načelnik
Lenko Salečić

