ZAPISNIK
sastavljen na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Smokvica održanoj dana 16.kolovoza
2018.g. u Općinskoj vijećnici. Sjednica je započela u 19,00 sati.
Nazočni vijećnici:Ljubo Kunjašić(POV),Ivanka Stanojević, Daria Pecotić, Lenko
Salečić,Frano Pešelj,Slavica Radovanović.
Odsutni vijećnici:Marija Bačić, Viljan Didović i Marela Baničević su opravdali svoj
nedolazak.
Ostali prisutni:Načelnik Kuzma Tomašić,zamjenik načelnika Josip Pecotić,Pročelnica
Marijana Krešić,više referentice Ivana Tomašić i Valentina Protić, Valerija Radovanović
(bivša zaposlenica), direktor Krublića d.o.o. Ante Bleuš i direktor TZ Općine Smokvica
Tonko Pecotić.
Prelazi se na vijećnička pitanja.
-Vijećnik Lenko Salečić pita zbog čega nije sazvana komisija za Proračun i financije,te zašto
nije plaćena oprema Tau Opremi za dječje igralište u Brni?
-Vijećnik Frano Pešelj pita u kojoj je fazi kanalizacijski sustav?
Načelnik odgovara redosljedom:
Vezano za prvo pitanje vijećnika Lenka Salečića odgovara slijedeće:Komisija za Proračun i
financije je sazvana i održana. Pošto se vijećnici oporbe na zadnje dvije Komisije za Proračun
nisu pojavili ni opravdali,tako ih se na ovu nije ni pozvalo.
Što se tiče plaćanja računa oprema Tau opreme,završno izvješće Nadzornog inženjera je
dostavljano negdje kroz 6.mjesec. S obzirom da se njih čekalo 8 mjeseci da izvrše svoje
obveze,rečeno im je da će im se plati do kraja kolovoza 2018.g. Jer je Nadzorni inženjer tražio
da sve nedostatke otklone do lipnja 2018.g.
Vezano za pitanje vijećnika Frana Pešelja načelnik obavještava vijećnike da bi kroz mjesec
dana mogla biti ishođena Lokacijska dozvola. Trenutno se u uredu u Veloj Luci pregledava
kompletna dokumentacija. Nedostajao je geodetski projekt UPOV-a, isti je napravljen ima
15-ak dana te je poslat na prihvaćanje. Početkom 7.mjeseca u Vodovodu Blato je održan
informativni sastanak sa predstavnicima Lineala. Oni navode da bi se građevinsku dozvolu
moglo ishodit do početka 2019.g. i da će Smokvica i Brna krenut prva.
Vijećnik Lenko Salečić navodi da podnosi ostavku na članstvu Komisije za Proračun i
financije, jer da je obrazloženje za u Guinessovu knjigu rekorda, te će isto biti dostavljeno u
pisanom obliku.
Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić smatra da je poziv trebalo poslati bez obzira što
se nisu pojavili na zadnje dvije sjednice.
Prelazi se na usvajanje Dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika 7.sjednice Općinskog vijeća;
2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Smokvica za 2017. godinu;
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom
području Općine Smokvica;
4. Prijedlog Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u Općini Smokvica i o prednosti pri upisu u
Dječji vrtić Bambi

5. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama;
6. Prijedlog Odluke o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava Civilne Zaštite
Općine Smokvica za razdoblje od 2018-2021.godine ;
7. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš;
8. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada;
9. Program izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine
Smokvica od 2018. do 2020 .godine ;
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog izvješća Krublića d.o.o. za 2017. godinu
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu s financijskom izvještajem
Turističke zajednice Općine Smokvica za 2017.g.;
Glasovanjem je utvrđeno da je Dnevni red USVOJEN JEDNOGLASNO.
AD.1.
Usvajanje zapisnika 7.sjednice Općinskog vijeća;
Zapisnik je dostavljen vijećnicima.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Za riječ se javio vijećnik Lenko Salečić koji navodi da se presluša tonski snimak sa 7.sjednice
Općinskog vijeća te ubaci u zapisnik njegove izjave a vezano za problematiku Muzeja.
Vijećnik Lenko Salečić je rekao i zatražio : da se vijećnike izvijesti o cjelokupnoj
problematici izgradnje Muzeja zlata i srebra i rekao je da ako izvješće bude isto katastrofično
kao i na prošloj sjednici da traži da se to službeno izvješće pošalje glavnog projektantici na
znanje.
Također navodi da je zatražio da načelnik ubuduće pismenim putem obavještava vijećnike o
navedenoj problematici i novostima na gradilištu Muzeja. Izvješće vijećnicima o stanju
radova Muzeja nije dostavljeno.
Predsjednik Općinskog vijeća kaže da će primjedbe biti uvrštene u zapisnik,te daje na
usvajanje zapisnik sa 7.sjednice Općinskog vijeća.
Glasovanje je pokazalo da je 1.točka Dnevnog rada USVOJENA JEDNOGLASNO , sa 6
glasova ZA.

AD.2.
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Smokvica za 2017. godinu;
Materijali su dostavljeni vijećnicima.
Načelnik navodi da je Izvršenje proračuna izradila u najvećem dijelu gđa. Valerija
Radovanović i Valentina Protić,te predlaže da ako netko ima kakvih pitanja ili nejasnoća da
upita.
Načelnik kaže da se Porez na kuće za odmor i komunalna naknada dosta dobro naplaćuju.
Naplata komunalne naknade je prešla 200.000,00 kuna. Od ostalih prihoda treba istaknuti
pomoć od Državnog proračuna za ublažavanje šteta za Elementarnu nepogodu,pomoć
Zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje radnika na Javnim radovima.

Na Rashodovnoj strani se pokušalo racionalno rasporedit sredstva. Od većih iznosa je
Božićno dekoriranje mjesta,troškove nabavke udžbenika,protupožarna cisterna,plaćanje
okončane situacije za školsku športsku dvoranu. Navodi da stavka „troškovi uređenje poljskih
putova“ da je to dosta dobro napravljeno.
Vijećnik Lenko Salečić pita da li su se propisi o Proračunu bitno promijenili u odnosu na
ranije godine. Da li ako je Općina uprihodila određeni kapitalni prohod i taj se prohod
realizira, da li prohod i rashod treba evidentirati u proračunu.
Predsjednik Općinskog vijeća daje gđi. Valeriji Radovanović riječ.
Valerija Radovanović navodi da jeli se može reći o kojem je kapitalnom prihodu riječ,da li je
riječ o prenesenom višku prihoda?
Lenko Salečić kaže npr. konto 633 je evidentiran prihod iz državnog proračuna za športsku
dvoranu u iznosu od 210.276,25 a u rashodima toga nema. Navodi da mu možda nije
dostavljena cjelokupna dokumentacija,ali da on to ne vidi.
Valerija Radovanović navodi da vijećnik Lenko Salečić ima pravo jer nije dostavljeno
cjelokupna dokumentacija.
Lenko Salečić također kaže da na Izvršenju proračuna za prvih 6.mjeseci je evidentiran
rashod u iznosu od 32.812,50 kn za izradu „Biste i poprsja prvom Smokviškom učitelji“,a u
konačnom obračunu toga rashoda nema,a to je realizirano u prvih 6.mjeseci 2017.g.
Stoga navodi da ovakav Izvještaj proračuna nije dobro tehnički napravljen i neće glasovati za
ovakvo Izvršenje proračuna.
Sada moli načelnika da mu objasni konto 633 - Projekt uređenja turističko pješačkih staza na
području Općine Smokvica. Realizirano je 47.716,65 kuna,a isto je pitanje postavljeno kada
se je donosio rebalans proračuna u 2017.g.Načelnik je tada dao nekakvo obrazloženje,ali
ističe da nije bio zadovoljan odgovorom.
Načelnik kaže bilo je odobreno cca 220.000,00 kn a realizirano je 47.000,00 kuna iz razloga
što je u projektu sve bilo šturo napisano i nije bilo dobro objašnjeno. U stavkama gdje se
spominje betoniranje i izgradnja Račiškog mosta koja je sastavni dio toga projekta,navode da
nije bilo detaljno opisano, tako da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU ga nije
prihvatilo. Kada im se dostavila zadnja situacija,odlučili su da neće prihvatiti taj projekt. I iz
toga razloga je Općina platila izgradnju Račiškog mosta. Navodi da kada su došli u kontrolu
službenici iz MRRFEU odmah su rekli da to nije bilo tako opisano u projektu koji je apliciran.
Lenko Salečić kaže da što je načelnik rekao da to nije točno, te se je potrudio i došao do
pravog odgovora.
Općina Smokvica je na temelju aplikativnog zahtjeva sklopila ugovor sa MRRFEU za projekt
uređenja turističko pješačkih staza na području Općine Smokvica.
U aplikativnom zahtjevu je bilo precizno navedeno što se na tim pješačkim stazama planira
uraditi i troškovnik je pratio taj zahtjev :pješačka staza Gradina-800 m,pješačka staza Kom1,700 m,Istruga 2 km(od Pinčene do špilje .komunalno opremiti ) i da će se pješačka staza
„Bila i Plava oaza „cca.10 km (Žarku Pecotiću od kuće u Brni do prema Mirju i od Prosišja
do deponija) i takav je zahtjev Ministarstvo odobrilo. Za vrijeme mandata je već krenula
realizacija toga projekta, potom su uslijedili izbori. MRRFEU je prihvatilo 1. 2 . zahtjev.
U 3.zahtjevu je Općina obavijestila MRRFEU da će Općine realizirati u iznosu od 144.166,55
kuna. I u 12. mjesecu 2017. je Općini vraćen 3. Zahtjev sa okončanom situacijom te su odbili
platiti jer da to nije predmet ugovora tj. projekta. Ispada da je aktualni načelnik iskoristio
cca.10.000,00 kuna.

Načelnik navodi da će vijećnici dobiti kompletnu dokumentaciju pa da sami zaključe.
Načelnik navodi da će se ova točka odgoditi za slijedeće vijeće zbog greške u slanju
materijala.
AD.3
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom
području Općine Smokvica;
Materijali su dostavljeni vijećnicima.
Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ.
Načelnik nakon kratkog objašnjenja,predlaže vijeću da Prijedlog Odluke usvoje.
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 je 3.točka Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.
AD.4.
Prijedlog Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba
u djelatnosti predškolskog odgoja u Općini Smokvica i o prednosti pri upisu u Dječji
vrtić Bambi
Prijedlog Odluke je dostavljen vijećnicima.
Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ.
Načelnik predlaže vijeću da usvoji prijedlog Odluke kako bi se usvojila još jedna
demografska mjera te olakšalo Smokvičkim roditeljima.
Predsjednik vijeća Ljubo Kunjašić pita okvirni iznos po djetetu?
Načelnik odgovara da je cca.500-600 kuna po djetetu,te kaže da Općina sada izdvaja
cca.40.000,00 kuna a sada će 3 puta više. Mjesečno će biti cca.10.00,00 do 12.000,00 kuna po
djetetu,a Upravno vijeće D.V.Bambi bi trebalo odrediti cijenu.
Vijećnik Lenko Salečić podržava ovakav prijedlog, ali napominje da je Općina i do sada
sufinancirala rad vrtića sa oko 85 % troškova. Tu spadaju plaća za odgajateljicu,besplatno
korištenje vrtića,didaktička sredstva,dok je struju plaćala škola.
Za riječ se javio zamjenik načelnika Josip Pecotić koji navodi da je članak 7 .ove odluke malo
nejasno napisan, te da bi se trebalo nadodati „koji pohađaju dječji vrtić Bambi“.
Frano Pešelj smatra da je bilo bolje investirati u D.V. Bambi jer je u katastrofalnom stanju.
Načelnik kaže da je u tijeku izrada projekta uređenja vrtića i pokrenuta je legalizacije.
U planu je da u prizemlju bude predškolski uzrast te novi wc, čajna kuhinja,a na katu bi se
smjestile jaslice.
Pošto više nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 4.Točku
Dnevnog reda stavlja na glasovanje uz nadopunu čl.7.
Glasovanje je pokazalo da je svih 6 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 4.točka Dnevnog
reda USVOJENA JEDNOGLASNO.
AD.5.
Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama;
Prijedlog odluke je dostavljen vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ.
Vijećnica Daria Pecotić je trenutno napustila vijećnicu te je sada prisutno 5 vijećnika.
Načelnik nakon kratkog objašnjenja,predlaže vijeću da Prijedlog Odluke usvoje.
Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 5.točku Dnevnog
reda stavlja na glasovanje. Glasovanje je pokazalo da je svih 5 vijećnika glasovalo ZA,što
znači da je 5.točka Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.
AD.6
Prijedlog Odluke o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava Civilne Zaštite Općine
Smokvica za razdoblje od 2018-2021.godine ;
Materijali su dostavljeni vijećnicima.
Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ.
Načelnik nakon kratkog objašnjenja,predlaže vijeću da Prijedlog Odluke usvoje.
Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 6.točku Dnevnog
reda stavlja na glasovanje. Glasovanje je pokazalo da je svih 5 vijećnika glasovalo ZA,što
znači da je 6.točka Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.
AD.7.
Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš;
Materijali su dostavljeni vijećnicima.
Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ.
Načelnik nakon kratkog objašnjenja,predlaže vijeću da Prijedlog Odluke usvoje.
Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 7.točku Dnevnog
reda stavlja na glasovanje. Glasovanje je pokazalo da je svih 5 vijećnika glasovalo ZA,što
znači da je 7.točka Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.
AD.8.
Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada;
Materijali su dostavljeni vijećnicima.
Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ.
Načelnik nakon kratkog objašnjenja,predlaže vijeću da Prijedlog Odluke usvoje.
Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 8.točku Dnevnog
reda stavlja na glasovanje.
Glasovanje je pokazalo da je svih 5 vijećnika glasovalo ZA,što znači da je 8.točka Dnevnog
reda USVOJENA JEDNOGLASNO.
AD.9.
Program izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine
Smokvica od 2018. do 2020 .godine
Materijali su dostavljeni vijećnicima.

Predsjednik Općinskog vijeća daje načelniku riječ.
Načelnik nakon kratkog objašnjenja,predlaže vijeću da Prijedlog Odluke usvoje.
Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 9.točku Dnevnog
reda stavlja na glasovanje. Glasovanje je pokazalo da je svih 5 vijećnika glasovalo ZA,što
znači da je 9.točka Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.

AD 10.
Prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog izvješća Krublića d.o.o. za 2017. godinu
Financijski izvještaj je dostavljen vijećnicima.
Predsjednik općinskog vijeća Ljubo Kunjašić daje direktoru komunalnog poduzeća Anti
Blušu riječ.
Vijećnica Daria Pecotić se vratila natrag na sjednicu te je sada prisutno 6 vijećnika.
Ante Bleuš pozdravlja sve prisutne.
Navodi da su svi dobili financijsko izvješće,da je u njemu sve nabrojeno,pa ako ima netko
nešto za pitat,da ne čita stavku po stavku.
Ukupni prihodi (računi za smeće,groblje,izvršene radove,prihodi Općine Smokvica) iznose
578.232,04 kuna, Rashodi (plaće djelatnika,materijali za rad,usluge telefona,poštarine,usluge
uređenja deponija,betoniranje putova,održavanje računala ..) iznosi 550.544,23 kune.
Treba naglasiti da se je preko Krublića uzimala odjeća, gorivo za radnike na Javnim
radovima,te plaća za Vasiljka Pecotića koji je radio na deponiju i na Blatini. Krublić nema
nekih većih potraživanja od firma. Bile su poslane ovrhe fizičkim osobama i ništa se od toga
nije naplatilo, a Krublić d.o.o. je morao platiti naknadu(javno bilježničku naknadu) za svaku
poslanu ovrhu, a prema postotku iznosa koji se potražuje.
Za riječ se javio Frano Pešelj koji kaže da kako je moguće da je do dan danas isti Nadzorni
odbor od 1997.g. ,te da li poduzeće može snositi neke posljedice vezano za to. Jer ispada da to
možda nekome odgovara.
Ante Bleuš kaže da je to istina da nije promijenjen Nadzorni odbor,ali da treba reći da su on i
bivši načelnik Lenko Salečić bili prikupili papire te ih predali u Javnog bilježnika Markite
Vojvodić u Blato da se izvrši promjena. U međuvremenu ona je taj svoj ured zatvorila,a papiri
su se zagubili.
Vijećnik Lenko Salečić kaže da je to istina i da sada pročelnica JUO Marijana Krešić
pomogne Krubliću da se opet prikupe papiri,napravi što se mora i da se izvrši promjena
podataka članova Nadzornog odbora Krublića d.o.o.
Ante Bleuš kaže da ne može prihvatiti izjavu vijećnika Frana Pešelja „da nekome odgovara
što nema Nadzornog odbora“.
Ljubo Kunjašić navodi da je u prošlom sazivu vijeća bio Nadzorni odbor,ali očito nije bio
registriran.
Ivanku Stanojević zanima dvije stavke:
- usluge promidžbe-to se odnosi na Info Tender
- u financijskom izvješću „Ugovor o djelu Ivan Tomašić“.
Ante Bleuš odgovora:
-- usluge promidžbe-to se odnosi na Info Tender(uvid u bonitete poduzeća i promidžba)

- da je to ugovor sa Ivanom Tomašićem pok. Bernarda a vezano za održavanje javne rasvjete
na području Općine Smokvica.
Pošto nije bilo diskutanata,Predsjednik Općinskog vijeća zatvara raspravu i 10.točku Dnevnog
reda stavlja na glasovanje. Glasovanje je pokazalo da je 5 vijećnika glasovalo ZA,1
SUZDRŽAN (Frano Pešelj) što znači da je 10.točka Dnevnog reda USVOJENA većinom
glasova.

AD 11.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu s financijskom izvještajem
Turističke zajednice Općine Smokvica za 2017.g.;
Materijali su dostavljeni vijećnicima.
Predsjednik Općinskog vijeća Ljubo Kunjašić daje direktoru TZ Općine Smokvica gosp.
Tonku Pecotiću riječ.
Direktor Tonko Pecotić pozdravlja sve nazočne.
Govori da se Financijsko izvješće sastoji od statističkih podataka iz e-visitora,(broj
noćenja,prihodi, turistički promet).Ukupan iznos prihoda je 260.073,06,a rashodi 258.601,50
kuna. Najveći dio rashoda je plaća zaposlenika i sezonske radnike i doprinosi na plaće.
Od Turističke članarine ostvareno je 15.140,00 kuna.
Ako nekoga nešto zanima,neka pita.
Ljubo Kunjašić pita kakva je ova sezona s usporedbi s prošlom. Tonko Pecotić odgovara da je
ove godine veći porast privatnog smještaja stranih gostiju, a pad je domaćih gostiju.
Uglavnom 10 % je pad hotelskog smještaja, a 5 % više privatnog smještaja.
Vijećnik Frano Pešelj kaže da je sinoć završeno Smokviško lito 2018.g. Zanima ga zašto nije
ostavljen program Smokviškog ljeta 2018.g.
Tonko Pecotić kaže da je objavljen na stranicama TZ Općine Smokvica i da ga se moglo
uzesti u turističkom uredu.
Također vijećnik Frano Pešelj kaže da na ulazu u Smokvicu(ispod groblje) i prema Istruzi da
su panoi ucrnili te da bi ih bilo dobro promijeniti. Te navodi da ima dostava iznajmljivača koji
iznajmljuju na crno,te da se tuže oni koji imaju registrirane objekte. Tonko Peotić odgovara
vezano za iznajmljivanje na crno da je to stvar Inspekcije i Carine. A prema uvjetima EVisitora svi moraju imati nekakva rješenja tj. papire.
Načelnik Kuzma Tomašić navodi da neka se nekom gostu nešto dogodi a nije
prijavljen,iznajmljivač će snositi posljedice.
Ljubo Kunjašić predlaže da se Smokviško lito treba nadopunjavati,a ne da bude copy-paste
kao prošlo.
Tonko Pecotić se slaže, te navodi da su uspjeli drugu godinu za redom održati „Noć
Kumpanjije“ i da treba malo bolje organizirat „Dane pošipa“.
Načelnik Kuzma Tomašić govori da je problem ne samo u Smokvici,nego i u drugim
mjestima da se sve manifestacije organiziraju kroz 15-ak dana osmog mjeseca.
Pošto 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 je 11.točka Dnevnog reda USVOJENA JEDNOGLASNO.
Sjednica završila u 20:45 sati.
Zapisničarka:
Ivana Tomašić

