
Z A P I S N I K 

 

sastavljen na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica  održanoj dana  20.prosinca  

2018.g. u Općinskoj vijećnici. Sjednica je započela u 17,30 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Ljubo Kunjašić(POV), Daria Pecotić, Frano Pešelj, Ivanka Stanojević, 

Marela Baničević, Slavica Radovanović (najavila da će kasniti 15-min). 

Odsutni vijećnici: Viljan Didović i Marija Bačić su  opravdali  svoj nedolazak. 

Vijećnik Lenko Salečić svoj dolazak nije opravdao. 

Ostali prisutni: Načelnik Kuzma Tomašić, viša referentica Ivana Tomašić . 

Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Ljubo Kunjašić otvorio 12. sjednicu 

Općinskog vijeća, pozdravio Općinskog načelnika gospodina Kuzmu Tomašića, višu 

referenticu te 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 nazočno 5 vijećnika te da vijeće može donositi pravovaljane 

Odluke. 

 

Pošto nije bilo vijećničkih pitanja, prelazi se na usvajanje Dnevnog reda. 

 

              D n e v n i      r e d:  
 

1. Usvajanje Zapisnika 11.sjednice Općinskog vijeća  

2. Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Smokvica za 2019.g. s projekcijama za 

2020.g. i 2021.g. 

3. Prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja   komunalne infrastrukture na području 

Općine Smokvica za 2019.g. 

4. Prijedlog Odluke o donošenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine 

Smokvica za 2019.g. 

5. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u športu Općine Smokvica za 2019.g. 

6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju  Općine 

Smokvica za 2019.g. 

7. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zdrastvene zaštite i socijalne skrbi na području 

Općine Smokvica za 2019.g. 

8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica za 2019.g. 

9. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2019.g. 

10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Smokvica  za financiranje 

političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Smokvica u 2019.g. 

11. Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019.g. 
12. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima  Općine Smokvica 

13. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2018.g. 

14. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2019.g. 

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica 

za 2018.g. 

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Smokvica i njenom 

pravnom statusu  

 

Dnevni red je JEDNOGLASNO USVOJEN. 

 

 

 



AD.1. 
Usvajanje Zapisnika 11.sjednice Općinskog vijeća  

Zapisnik je dostavljen vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik 

Općinskog vijeća zatvara raspravu i 1.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 5 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 1.točku Dnevnog reda 

USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.2. 
Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Smokvica za 2019.g. s projekcijama za 2020.g. 

i 2021.g. 

Prijedlog Proračuna za 2019.g. s projekcijama za 2020.g. i 2021.g. dostavljen je vijećnicima. 

 

Načelnik kratko obrazlaže predloženi Proračun . 

Proračun iznosi 12.829.143,98 kn. Planirani su prihodi: porez na promet nekretnina-200.000,00 

kn, Komunalni doprinosi-150.000,00 kn, Komunalne naknade-274.000,00 kn. 

Od kapitalnih pomoći: Izrada prostornog plana-250.000,00 kn, IN LORE(uvođenja E.računa)-

40.000,00 kn. 

Vijećnica Slavica Radovanović je stigla na sjednicu te je sada prisutno 6 vijećnika. 

Također spominje  Rashode: transfer za plaću odgajateljice 140.000,00 kn, trošak za školske 

udžbenike 38.000,00 kn, Projektiranje kanalizacijskog sustava 70.000,00 kn, kupnja mrtvačkih 

kolica -10.000,00 kn, Stipendije i školarine-112.000,00,Donacija Domu zdravlja za kupnju CT-

a-25.000,00 kn. Da se ne nabrajaju sve stavke  predlaže vijećnicima da postave pitanje ako ih 

nešto zanima. 

Vijećnika Franu Pešelja zanima što je sa proširenjem groblja. 

Načelnik Kuzma Tomašić odgovara da još nisu gotovi imovinsko-pravni odnosi.  Jedna od 

vlasnica gđa. Milena Tomašić tvrdi da njoj zemljište nije plaćeno. 

Vijećnik Pešelj se nadovezuje na to da provjeri sa bivšim načelnikom jer koliko se on sjeća to 

joj je bilo plaćeno. 

Vijećnicu Ivanku Stanojević zanima što je sa projektom Doma kulture. 

Načelnik odgovara da je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa. 

Vijećnicu Slavicu Radovanović zanima plaćanje Dječjeg vrtića Bambi te predlaže da bi se 

trebalo sredit  sanitarni čvor u vrtiću. 

Načelnik odgovara je gđa. Bartolić svaki mjesec dostavi podatke o broju djece i nakon toga se 

izvrši plaćanje. Iznos je cca.600,00 kn po djetetu. Vezano za sređivanje sanitarnog čvora kaže 

da bi F-gradnja trebala kroz praznike opiturati. 

 

Pošto više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara RASPRAVU i 2.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je 6 vijećnika glasovalo  ZA, što znači da je 2. točka Dnevnog reda 

USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.3. 
Prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja   komunalne infrastrukture na području 

Općine Smokvica za 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik 

Općinskog vijeća zatvara raspravu i 3.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 



Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 3.točku Dnevnog reda 

USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.4. 
Prijedlog Odluke o donošenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine 

Smokvica za 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.  

Predsjednik općinskog vijeća Ljubo Kunjašić pita koji je rok za izgradnju Muzeja. Načelnik 

odgovara da bi trebalo biti sve gotovo do 1.6.2019.g.Pošto više  nije bilo diskutanata, 

Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 4.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 4.točku Dnevnog reda 

USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.5. 
Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u športu Općine Smokvica za 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik 

Općinskog vijeća zatvara raspravu i 5.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 5.točku Dnevnog reda 

USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.6. 
Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju  Općine 

Smokvica za 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik 

Općinskog vijeća zatvara raspravu i 6.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 6.točku Dnevnog reda 

USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.7. 
Prijedlog Odluke o donošenju Programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području 

Općine Smokvica za 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik 

Općinskog vijeća zatvara raspravu i 7.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 7.točku Dnevnog reda 

USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.8. 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica za 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik 

Općinskog vijeća zatvara raspravu i 8.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 



Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 8.točku Dnevnog reda 

USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.9. 
Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Načelnik ističe da se ovaj Program donosi na 

prijedlog Državne revizije koja je bila u Općini tijekom 2018.g. 

Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 9.točku Dnevnog 

reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 9.točku Dnevnog reda 

USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.10. 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Smokvica  za financiranje 

političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Smokvica u 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik 

Općinskog vijeća zatvara raspravu i 10.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 10.točku Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.11. 
Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Načelnik ističe da se ovaj Program donosi na 

prijedlog Državne revizije koja je bila u Općini tijekom 2018.g. 

Predsjednik Općinskog vijeća pita načelnika da je je održao sastanak sa direktorom te mu 

predlaže da bi se Turističko vijeće trebalo češće sastajati. 

Načelnik odgovara da se planira sastati sa direktorom, jer po novom zakonu koji stupa na snagu 

od 01.01.2020.g.  zatvaraju se TZ koji troše više od  30 % svojih prihoda na plaće. 

Vijećnica Daria Pecotić predlaže da bi bilo dobro da se postave stupići kraj „Skliska“ kraj 

Malog mosta, jer se tamo kupa veliko broj djece. 

Ljubo Kunjašić pita da li Turistička zajednica može organizirati prijevoz turista do uvala oko 

Brne? 

Načelnik odgovara da ne, to može jedino registrirani obrt. 

Vijećnicu Marelu Baničević zanima da li se mogu postaviti pontoni  za jahte. 

Načelnik odgovara da ne, jer je to planirala   Županijska lučka upravom  da postavit jedan 

ponton i neke bove. Ali već dvije godine se čeka da se donese zakon o morskim lukama i lukama 

za javni promet. To je sada u proceduri i kada se to donese mogu se postaviti pontoni.I tada 

Brna ide pod nadležnošću Županijske lučke uprave. 

Pošto više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 11.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 11.točku Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 



AD.12. 
Prijedlog Odluke o javnim priznanjima  Općine Smokvica 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Načelnik ističe da je bilo potrebno donijeti novu Odluku. Kaže da se je prošle godine dodijelilo 

6-7 nagrada i priznanja te smatra da je to previše da je daje toliki broj nagrada jednom godišnje. 

Sada bi se davale 2 nagrade i 1 zahvalnica, a nagrada za počasni građanin bi se davalo kada 

bude potrebe za to. 

Predsjednik Općinskog vijeća podržava ovakav prijedlog te ističe da se je lani dogodilo je da 

N.K. Jadran predložio trojicu i svi su dobili nagrade, jer  N.K. Jadran puno godina nije nikoga 

predlagao. Te ističe da kad već netko nekoga predloži  da treba dobro obrazložit zbog čega bi 

dotična osoba dobila nagradu. 

Pošto više nije bilo diskutanata, Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 12.točku 

Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo AZ, što znači da je 12.točka dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.13. 
Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2018.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik 

Općinskog vijeća zatvara raspravu i 13.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 13.točku Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

AD.14 
Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Smokvica za 2019.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik 

Općinskog vijeća zatvara raspravu i 14.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 14.točku Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

AD.15. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Smokvica 

za 2018.g. 

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Načelnik kaže da je bilo potrebno nadodat 

članak 3. a prema preporuci Ministarstva financija. Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik 

Općinskog vijeća zatvara raspravu i 15.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 15.točku Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

 

 

 

 



AD.16 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Smokvica i njenom 

pravnom statusu  

Materijali su dostavljeni vijećnicima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. Načelnik kaže da je bilo potrebno nadodati 

ispuštenu česticu, a vezano za Dječje igralište. Pošto nije bilo diskutanata, Predsjednik 

Općinskog vijeća zatvara raspravu i 16.točku Dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA, što znači da 16.točku Dnevnog 

reda USVOJENA JEDNOGLASNO. 

 

Sjednica je završila u 19:15 sati. 

 

Zapisničarka : 

Ivana Tomašić 


