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.srpnja do 31.prosinca 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.
ODOBRENA SREDSTVA I NABAVLJENA KOMUNALNE OPREME
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku kojom odobrava Općini
Smokvica sufinanciranje nabavke komunalne opreme. Nabavljeno je 250 kompostera od 350 l
koji su podijeljeni svakom kućanstvu, zatim 2 kontejnera za metal i 2 kontejnera za staru
odjeću. Također je kupljena vertikalna jednokomorna preša balirka za plastični i papirnati
otpad. Osim što će se smanjiti količina otpada svako kućanstvo je dobilo mogućnost
kompostiranja. Kompostiranje je zapravo proces reciklaže organskog, odnosno „bio otpada“
kojim se dobiva ekološki najprihvatljivije organsko gnojivo – kompost.
ZAVRŠENI RADOVI UREĐENJA LOKALNE CESTE U SMOKVICI
Završeni su radovi na rekonstrukciji lokalne ceste u mjestu Smokvica. Radove je izvelo
Komunalno poduzeće Krublić sa svojim kooperantima. Radovima je obuhvaćeno
tamponiranje dijela puta a drugi dio je trasiran, iskrčen i tamponiran, tako da je nekadašnja
slijepa ulica postala postala ulica koja ima ulaz/izlaz na obje strane.
Riječ je o dijelu starog "Napoleonovog puta" koji godinama nije bio u funkciji te je bio
neprohodan.

ZAVRŠENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI POLJSKOG PUTA U POLJU
DRAČEVICA
Komunalno poduzeće Krublić sa svojim kooperantima završilo je radove proširenja i
nasipanja puta u polju Dračevica, predio "Peča". Radovi su izvedeni na zahtjev mještana kako
bi im se olakšao pristup vinogradima. Općina Smokvica će i dalje nastavit sa uređenjem
poljskih puteva sukladno mogućnostima.
BETONIRAN PUT U POLJU DRAČEVICA
Mještani Smokvice koji imaju svoje vinograde u polju Dračevica, predio "Piske" zajedno sa
djelatnicima komunalnog poduzeća Krublić betonirali su poljski put. Izvršeno je betoniranje
uz postavljanje armaturnog željeza najkritičnijeg dijela puta koji je godinama bio u lošem
stanju. Betoniranje financiraju zainteresirani mještani i Općina Smokvica u omjeru 50-50.
Općina će i dalje potpomagati obnovu naših putova.
ZAVRŠENI RADOVI IZGRADNJE NOVOG PROTUPOŽARNOG PUTA
Završeni su radovi na izgradnji novog protupožarnog puta koji se proteže brdom "Svićalo" na
području Smokvice. Dionica je duga 1420 metara, a prosječna širina puta je 4.5 metara.
Dodatno su na nekoliko je mjesta napravljena ugibališta kako bi se u slučaju potrebe 2
cisterne mogle mimoilazit. Radovi su obuhvaćali trasiranje i probijanje novog puta zatim
tamponiranje i valjanje. Radove je izvela Inženjerijska bojna Gardijske mehanizirane brigade
Hrvatske vojske iz Sinja zajedno sa kooperantima komunalnog poduzeća "Krublić" iz
Smokvice.
ZAVRŠENI RADOVI IZGRADNJE JOŠ JEDNOG PROTUPOŽARNOG PUTA
Završeni su radovi na izgradnji novog protupožarnog puta "Veli kolodvor - Sevca " koji će u
budućnosti postati Južna zaobilaznica mjesta Smokvica. Dionica je duga 950 metara, a
prosječna širina puta je 3.5 metara. Dodatno su na nekoliko je mjesta napravljena ugibališta
kako bi se u slučaju potrebe 2 cisterne mogle mimoilazit. Radovi su obuhvaćali u
rekonstrukciju postojećeg puta u dužini 200 metara, trasiranje i probijanje novog puta u dužini
od 750 metara, zatim tamponiranje i valjanje. Po izrazito teškom i kamenitom terenu radove
je izvela Inženjerijska bojna Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske vojske iz Sinja zajedno
sa kooperantima komunalnog poduzeća "Krublić" iz Smokvice.
ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA POLJSKOG PUTA "KUTA - ČAVINA KRUŠKA“
Završeni su radovi na rekonstrukciji dionice poljskog puta između polja "KUTA" i "ČAVINA
KRUŠKA" na području Smokvice. Dionica je duga 350 metara. Radovi su obuhvaćali širenje
postojeg puta rušenjem suhozida i uklanjanje stabala maslina koje je nažalost bilo neophodno
ukloniti. Zatim je izvršeno tamponiranje i valjanje navedenog puta. Radove je izvela
Inženjerijska bojna Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske vojske iz Sinja zajedno sa
kooperantima komunalnog poduzeća "Krublić" iz Smokvice. Sa ovom rekonstrukcijom puta
smo omogućili mještanima pristup svojim maslinicima autom, a do sada je bio moguć pristup
jedino pješke ili traktorom.

ZAPOČELI RADOVI IZGRADNJE SPOJNOG STUBIŠTA U BRNI
Započeli su radovi na projektu izgradnje Spojnog stubišta u Brni. Nakon provedenog
postupka javne nabave kao najpovoljniji ponuđač za izvoditelja radova izabrano je komunalno
poduzeće "Krublić" iz Smokvice. U trup stepenica biti će položene sve potrebne elektro i
vodovodne instalacije. Po cijeloj dužini stepenica će biti postavljena zaštitna ograda i
prigodno osvjetljenje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 254 246,79 kuna. Projekt se
sufinancira u iznosu od 90% preko mjere 3.1.1. "Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo" iz Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 za razdoblje 2014.2020. unutar provedbe podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije".
ZAVRŠENI RADOVI SANACIJE POTPORNOG ZIDA U SMOKVICI
Završen su radovi sanacije zida u centru Smokvice. Izveli su se sljedeći radovi: čišćenje
samog zida, prezidavanje kritičnih zona i formiranje AB plašta u poleđini kritičnih zona,
zapunjavanje fuga polimercementim mortom, doprema i ugradnja trajnih samobušivih sidara,
nabava i ugradnja procjednica te nabava i ugradnja "U" barijera od metala s antikorozivnom
zaštitom na vrhu zida kao ograda parkingu koji se nalazi na platou. Misao vodilja tokom
projektiranja sanacije i izvođenja radova je bila sačuvati postojeću kamenu vizuru samog zida,
što smo i uspjeli. Radove je izvela tvrtka SPEGRA d.o.o. iz Splita uz stručni nazor tvrtke
GRAF d.o.o. iz Dubrovnika. Cijena izvedenih radova je 558.252,81 kn. Radove zajednički
financiraju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općina Smokvica.
Završetkom ovog projekta uklonili smo opasnost urušavanja ovog zida koja je godinama
svakodnevno prijetila brojnim mještanima i djeci koja koriste ovu dionicu na putu do škole,
crkve ili trgovine.
IZRAĐEN IDEJNI PROJEKT DOGRADNJE GROBLJA
Općina Smokvica je putem ovlaštenog izrađivača izradila Idejni projekt i predala zahtjev za
izdavanje Lokacijske dozvole za dogradnju groblja u Smokvici. Projektom je predviđeno
izgradnja novih 31 grobnice. Nastavljamo sa izradom Glavnog projekta nakon čega slijedi
izdavanje Građevinske dozvole. Prema našim planovima radovi bi trebali započeti u II.
kvartalu 2021. godine. Nakon izrade Glavnog projekta i troškovnika biti će poznata i cijena
pojedinih grobnica, za čiju kupnju će biti raspisan javni natječaj.
BANKA PONOVNO U SMOKVICI
Nakon što je prije nekoliko godina OTP banka zatvorila svoju poslovnicu u Smokvici, naši
mještani su bili prisiljeni ići u susjedna mjesta kako bi obavljali svakodnevne poslove. U
suradnji Hrvatske pošte, Hrvatske poštanske banke i Općine Smokvica u Smokvici je
otvorena poslovnica HPB-a koja će se nalaziti u sklopu Poštanskog ureda. Otvaranju su
nazočili voditeljica područja mreže poštanskih ureda Neretva-Pelješac-Korčula gđa. Miljenka
Manenica i Načelnik Općine Smokvica gdin. Kuzma Tomašić . U pošti će se moći obaviti svi
poslovi te će biti dostupni i svi proizvodi i usluge koji se inače mogu naći i obaviti u svim
ostalim poslovnicama HPB-a diljem lijepe naše. Pozivamo mještane i obrtnike da svoje
poslovanje prebace u jedinu preostalu Hrvatsku banku, te da uštede vrijeme i novac
obavljajući bankarske poslove u Smokvici

POTPISANI UGOVORI ZA JAVNE RADOVE
Nakon uspješno odrađene prijave na program Zavoda za zapošljavanje, potpisano je 5
ugovora na određeno s zaposlenicima koji će raditi na programu javnih radova. Zaposlenici će
od ponedjeljka 07.12. započeti s radovima. Trošak bruto plaće u 100% iznosu financira
Hrvatski zavod za zapošljavanje. Trajanje programa je 6 mjeseci od dana potpisa ugovora.
Iako je bilo dosta upita za ovu mjeru, nažalost mogli smo primiti samo ljude koji ispunjavaju
stroge kriterije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
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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