REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JANJINA
OPĆINSKO VIJEĆE
ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća
OPĆINE JANJINA
Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica
Datum održavanja: 10. ožujka, 2016. godine
Vrijeme održavanja: 11.00 do 12.40 sati
Prozivkom je utvrđeno da su:
Nazočni:
Izočni;
1. Milivoj Herceg
2. Iva Kalafatović
3. Stipo Šegović
4. Željko Nožica
5. Ivo Šegović
6. Vatren Pekić
7. Slobodan Mratinović
8. Pavao Crljen Westercom
9. Zoran Rašić
Sjednici predsjedava Predsjednik Općinskog vijeća Milivoj Herceg

Gosti; Vlatko Mratović,
Načelnik Općine
Janjina (nazočan)
Tonći Nožica,
Zamjenik Načelnika
Općine Janjina
(nazočan)
Zapisničar:
Antonija Prišlić

Nakon prozivke utvrđena je nazočnost većine vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke (čl.
32 ZLP(R)S) nakon čega je jednoglasno usvojen predloženi
DNEVNI RED
1. AKTUALNI SAT
2. ZAVRŠNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU
3. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI PPU OPĆINE JANJINA RADI USKLAĐENJA SA
ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU
4. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO
KOMUNALNOG REDARA
5. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO
TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE VODOVODA
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOEFICJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I VLASTITOG POGONA OPĆINE JANJINA
7. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
JANJINA U 2015. GODINI
8. SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE JANJINA OD 2016 – 2019. GODINE
9. PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE POVRŠINA ZA KOJE PRIJETI
POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
10. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA
CIVILNU ZAŠTITU U OPĆINI JANJINA
11. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE
NAMJENE OPĆINE JANJINA

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća općine Janjina

12. GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA
PODRUČJE OPĆINE JANJINA ZA 2016. GODINU
1. AKTUALNI SAT
REGISTAR NEKRETNINA
Po provedenoj reviziji učinkovitosti raspolaganja nekretninama u Jedinicama lokalne samouprave
na razini Dubrovačko neretvanske županije donesen je Zapisnik kojim je naložena mjera
ustrojavanja Registra nekretnina i u Općini Janjina. Registar podrazumijeva ažuriranje cjelokupnog
popisa nekretnina u vlasništvu Općine Janjina s pripadajućim procijenjenim vrijednostima. Registar
će biti integriran u financijske knjige.
Općina Janjina je naručila izradu navedenog Registra kod poduzeća Info bonus d. o. o. iz Zagreba.
Registar će biti oformljen i integriran u digitalne financijske knjige Općine Janjina kroz godinu
dana. Zatražene su sve vlastovnice nekretnina iz ZK odjela Općinskog suda u Dubrovniku te Popisi
posjeda iz Katastarsko geodetske uprave. Navedeno je podloga za izradu Registra.
VODOVOD PREMA OSOBLJAVI
Vijećnik Pavao Crljen-Westerkom zatražio je očitovanje načelnika po pitanju izgradnje
vodovodnog podsustava prema naselju Osobljava.
Postupak ishođenja građevinske dozvole za vodovodni podsustav je u tijeku. Postupak je bio kod
službenika u Upravnom odjelu u Pločama koji je u međuvremenu prestao raditi te je predmet
preuzela voditeljica Ispostave. Utvrđen je nedostatak potvrda javnopravnih tijela koje su u
međuvremenu zatražene. Zatražena je i provedba parcelacijskih elaborata pri Geodetskoj upravi u
Dubrovniku. Nakon što navedeni postupak bude proveden biti će izdana građevinska dozvola.
Hrvatske vode će kandidirati projekt na fondove EU.
PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE U ULICI SRESER KRAJ PRIJE ULASKA U
NASELJE SRESER
Ulica u naselju Sreser u kojoj je stalno nastanjena obitelj Vasić je bez javne rasvjete i planirana je
za postavljanje solarne javne rasvjete.
Ista je bila kandidirana na javni natječaj Ministarstva u prošloj godini za što nisu bila odobrena
financijska sredstva. Projekt će ponovno biti kandidiran ove godine i ukoliko se ishode sredstva u
ovoj godini će se postaviti rasvjeta u navedenoj ulici.
Postavljanje stupova sa solarnom javnom rasvjetom je planirano još i za: ulice u Sreser - Žarmi,
ulicu prije ulaska u naselje Drače iz smjera Janjine te pristup zgradama Vrljić, Ankele i Markić,
sveukupno će biti kandidirano 15 rasvjetnih tijela.
LOKVA U ULICI PUT PERČEVIĆA
Vijećnici Pavao Crljen – Westerkom i Željko Nožica su predložili da se do sljedeće zime izvrše
radovi na saniranju problema nakupljanja vode u ulici Put Perčevići između obiteljskih stambenih
zgrade Nožica i Urlić.
VIJEĆNIČKO IZLAGANJE O KAMPIRANJU NA ZEMLJIŠTIMA U PRIVATNOM
VLASNIŠTVU
Vijećnik Slobodan Mratinović inzistira da se od nadležnih Ministarstava i Državnog
pravobraniteljstva zatraži službeno mišljenje o statusu vlasnika kamp prikolica na privatnom
zemljištu koje koriste za vlastite potrebe te koje bespravno iznajmljuju.
2. ZAVRŠNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU
Prema zakonu o Proračunu predstavničko tijelo je dužno usvojiti Završno izvješće o izvršenju
proračuna za 2015. godinu. Izvješće je priloženo pozivu. Uvidom u Izvješće utvrđeno je da nema
promjena i odstupanja od izvješća podnesenog kod Rebalansa Proračuna za 2015. godinu.
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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Otvorena je rasprava o Završnom Financijskom izvješću o izvršenju proračuna za 2015. godinu.
Jednoglasnim je glasovanjem donesena
odluka
o usvajanju Završnog financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Janjina
3. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI PPU OPĆINE JANJINA RADI USKLAĐENJA
SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU
Postupak 2. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina je u tijeku i nije
povezan s postupkom Dopune Prostornog plana uređenja Općine Janjina. Postupak Dopune PPUO
Janjina se provodi zbog usklađivanja Prostorno planske dokumentacije sa Zakonom o prostornom
uređenju. U postupku će se utvrditi uređene i neuređene površine te putovi do građevinskih čestica
zemlje.
U otvorenoj raspravi nije nitko od nazočnih vijećnika sudjelovao.
Jednoglasno je donesena
ODLUKA
o dopuni Prostornog plana uređenja Općine Janjina
radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju
Članak 1.
(1) Donosi se Odluka o dopuni Prostornog plana uređenja Općine Janjina („Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije“, broj: 3/07., 12/09.-isp. i 3/11.; dalje: dopuna PPUO Janjina)
radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.; dalje u tekstu:
ZPU) u svrhu određivanja neuređenog neizgrađenog građevinskog područja.
PRAVNA OSNOVA ZA DOPUNU PPUO JANJINA
Članak 2.
(1) Pravna osnova za dopunu PPUO Janjina utvrđena je ZPU-om. Sukladno odredbi članka 201.
ZPU-a propisana je obveza dopune PPUO/G na način da se valorizacijom već utvrđenih
građevinskih područja odrede njihovi neuređeni dijelovi. S obzirom da se u ovom slučaju ne radi o
izmjenama i dopunama PPUO Janjina već o dopuni radi usklađenja sa ZPU-om te o odgovarajućoj
proceduri donošenja (bez javne rasprave), ova dopuna PPUO Janjina donosi se na temelju posebne
Odluke o dopuni PPUO Janjina.
(2) Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izvršiti dopuna
PPUO Janjina.
(3) Nositelj dopune PPUO Janjina je Jedinstveni upravni odjel Općine Janjina (dalje u tekstu:
Nositelj).
(4) Koordinator dopune PPUO Janjina ispred Nositelja je Vlatko Mratović, načelnik Općine Janjina.
(5) Dopuna PPUO Janjina izradit će se i donijeti u skladu sa ZPU-om, Pravilnikom o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova („Narodne novine“, broj: 106/98, 39/04, 45/04–ispravak, 163/04 i 9/11) u dijelu
u kojem nije u suprotnosti sa ZPU-om te u skladu s drugim važećim propisima Republike Hrvatske
i prostornim planovima šireg područja.
(6) Uz navedeno u stavku (5) ovog članka, temeljne polazne podatke i odrednice za valorizaciju
neizgrađenih građevinskih područja, odnosno izradu i donošenje dopune PPUO Janjina
predstavljaju kartografski prikazi, tekstualni dio i odredbe Odluke o donošenju PPUO Janjina
(„Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj: 3/07., 12/09.-isp. i 3/11.) i Prostornog
plana Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“,
broj: 6/03, 3/05, 3/06, 7/10, 4/12-ispravak i 9/13; dalje u tekstu: PPDNŽ).
RAZLOZI ZA IZRADU DOPUNE PPUO JANJINA
Članak 3.
(1) Odredbom u članku 201. stavak (2) ZPU-a, do određivanja neuređenih dijelova neizgrađenih
građevinskih područja sukladno ZPU-u, neuređenim građevinskim područjima smatraju se sva
neizgrađena građevinska područja određena PPUO Janjina. Kako postoji interes investitora za
izgradnju u što kraćem roku, a polazeći od činjenice da se u ovom slučaju radi o dopuni PPUO
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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Janjina radi usklađenja sa ZPU-om te o odgovarajućoj, skraćenoj proceduri donošenja, pristupa se
izradi dopune PPUO Janjina odmah, a radi utvrđivanje neuređenih dijelova građevinskih područja
ne čekajući dovršetak izrade izmjena i dopuna PPUO Janjina, koje su u tijeku.
OBUHVAT DOPUNE PPUO JANJINA
Članak 4.
(1) Dopuna PPUO Janjina odnosi se na važeći PPUO Janjina, u tekstualnom i grafičkom dijelu,
odnosno u odgovarajućim njegovim dijelovima. PPUO Janjina nalazi se unutar zaštićenog obalnog
područja mora (ZOP), a veći dio je unutar prostora ograničenja - pojasa 1000 m udaljenosti od
obalne crte.
OCJENA STANJA U OBUHVATU PPUO JANJINA
Članak 5.
(1) PPUO Janjina planirane su neizgrađene površine građevinskih područja, koje su donošenjem
ZPU-a odredbom članka 201. postale u cijelosti neuređene. Donošenje ove odluke o dopuni PPUO
Janjina od važnosti je za Općinu Janjina i njen gospodarski život.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA DOPUNE PPUO JANJINA
Članak 6.
(1) Ciljevi i programska polazišta, koji se ovom Odlukom utvrđuju su: valorizacija i određivanje
neuređenih neizgrađenih dijelova građevinskih područja u okviru već utvrđenih neizgrađenih
građevinskih područja važećim PPUO Janjina sukladno ZPU-u.
(2) Dopune navedene u članku 3., i stavku (1) ovoga članka jedine su izmjene koje će se izvršiti, pa
se nikakvi drugi zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati.
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
Članak 7.
(1) Za izradu dopune PPUO Janjina nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se
koristiti postojeća prostorno-planska dokumentacija važećeg PPUO Janjina.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
(1) Stručno rješenje za izradu dopune PPUO Janjina pribavit će se od jednog stručnog izrađivača.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA
DAJU ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA DOPUNU
PPUO JANJINA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 9.
(1) Sukladno odredbi članka 94. ZPU-a, u proceduri donošenja ove dopune PPUO Janjina ne
provodi se javna rasprava, niti se pribavljaju zahtjevi i mišljenja javnopravnih tijela, koja inače
sudjeluju u javnoj raspravi.
Članak 10.
(1) Sukladno članku 88. ZPU-a, Nositelj izrade će obavijestiti javnost i ostale potencijalno
zainteresirane subjekte o izradi dopune PPUO Janjina:
Objavom u službenom glasilu Nositelja;
Kroz informacijski sustav Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj;
Na službenoj mrežnoj stranici Nositelja;
Objavom na oglasnoj ploči Nositelja;
Pisanim putem graničnim jedinicama lokalne samouprave (Općine Orebić, Ston, Mljet,).
ROK ZA IZRADU DOPUNE PPUO JANJINA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA
Članak 11.
(1) Utvrđuje se slijedeći osnovni tijek aktivnosti u izradi i donošenju dopune PPUO Janjina nakon
objave i stupanja na snagu ove Odluke, odnosno odabira izrađivača:
Nacrt prijedloga dopune PPUO Janjina – izradit će stručni Izrađivač u roku 15 kalendarskih dana
od dana potpisa Ugovora od strane Nositelja za izradu dopune PPUO Janjina;
Prijedlog dopune PPUO Janjina – izradit će stručni Izrađivač u roku 15 kalendarskih dana od dana
zaprimanja zaključka Nositelja o prihvaćanju rješenja prezentiranog u nacrtu prijedloga dopune;
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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Konačni prijedlog dopune PPUO Janjina – izradit će stručni Izrađivač u roku 15 kalendarskih dana
od dana zaprimanja zaključka Nositelja o prihvaćanju prijedloga dopune kao konačnog prijedloga
dopune PPUO Janjina.
(2) Ukupno vrijeme izrade dopune PPUO Janjina po navedenim fazama iznosi 45 kalendarskih
dana. U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije prve i druge faze od strane
Nositelja (ad.a) i ad. b)), te vrijeme potrebno za ishođenje mišljenja Županijskog zavoda za
prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i vrijeme potrebno za pribavljanje suglasnosti
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a na koje će se odnositi zakonski rokovi.
IZVORI FINANCIRANJA DOPUNE PPUO JANJINA
Članak 12.
(1) Dopuna PPUO Janjina financirat će se iz proračuna Općine Janjina za 2016. godinu.
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE
DOPUNE PPUO JANJINA
Članak 13.
(1) Do donošenja dopune PPUO Janjina mogu se odobravati akti kojima se odobravaju zahvati u
prostoru u okviru obuhvata PPUO Janjina sukladno odredbama ZPU-a i PPUO Janjina.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
(1) Nositelj izrade dostavit će po jedan primjerak ove Odluke:
Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj – Zagreb te
Županijskom zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, 20000 Dubrovnik,
Petilovrijenci 2.
Ostali potencijalno zainteresirani sudionici i javnost, bit će obaviješteni o izradi dopune PPUO
Janjina sukladno stavku (1) članka 10. ove Odluke.
(2) Zainteresirani mogu važeći PPUO Janjina, koji je predmet ovih dopuna vidjeti na službenoj
mrežnoj stranici Općine Janjina.
Članak 15.
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Janjina.
4. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO
KOMUNALNOG REDARA
Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 86/08 i 61/11), članka 23. Uredbe o klasifikaciji
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 74/10 i
125/14) Općinsko vijeće Općine Janjina raspisuje
OGLAS
za prijam u službu na radno mjesto:
1. referent/komunalni redar – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme 6 (šest) mjeseci, 20 sati tjedno,
zbog obavljanja privremenih poslova, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema,
– najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit,
– vozačka dozvola za upravljanje vozilima B-kategorije.
Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u
službu utvrđene člankom 12. i 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 86/08 i 61/11) te ne smiju postojati ni zapreke iz
članaka 15. i 16. Navedenog zakona:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava oglasem navedeni su na web stranici
i oglasnoj ploči Općine Janjina, www.janjina.hr.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u
roku od godine dana od prijma u službu.
Kandidati koji imaju prednost kod prijama u službu prema posebnom zakonu dužni su u prijavi to
navesti te priložiti Rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna
provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Na web-stranici Općine Janjina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i
sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom mogu pristupiti samo
kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao
prijavu na oglas.
Kandidati su obvezni uz prijavu priložiti:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) ili osobne iskaznice,
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Rješenje,
ugovor o radu, potvrda poslodavca ili slično),
– preslika svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidati
imaju položen državni stručni ispit),
– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od
6 mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije
potrebno ovjeravati).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije
donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik, na adresu: Općina Janjina,
Janjina 111, 20246 Janjina, sa naznakom „Oglas za komunalnog redara“. Prijave se mogu
dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Janjina ili preporučeno putem pošte.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog
oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njegova se prijava neće razmatrati. Osobi
koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit
će se pisana obavijest.
O rezultatima oglasa kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.
5. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO
TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE VODOVODA
Na temelju članaka 8., 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 86/08 i 61/11), članka 23. Uredbe o klasifikaciji
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 74/10 i
125/14) i članka 9. Pravilnika o unutarnjem redu u Jedinstvenom upravnom odjelu Vlastitog pogona
Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije, 15/10 i 4/16), Općinsko vijeće
Općine Janjina raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na radno mjesto:
1. tehničar za održavanje – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno uz probni rad od tri mjeseca
Stručni uvjeti:
– NSS,
– najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit,
– vozačka dozvola za upravljanje vozilima B-kategorije.
Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u
službu utvrđene člankom 12. i 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 86/08 i 61/11) te ne smiju postojati ni zapreke iz
članaka 15. i 16. Navedenog zakona:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava natječajem navedeni su na web
stranici i oglasnoj ploči Općine Janjina, www.janjina.hr.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u
roku od godine dana od prijma u službu.
Kandidati koji imaju prednost kod prijama u službu prema posebnom zakonu dužni su u prijavi to
navesti te priložiti Rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se
prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Na web-stranici Općine Janjina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i
sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom mogu pristupiti samo
kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao
prijavu na natječaj.
Kandidati su obvezni uz prijavu priložiti:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) ili osobne iskaznice,
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Rješenje,
ugovor o radu, potvrda poslodavca ili slično),
– preslika svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidati imaju
položen državni stručni ispit),
– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od
6 mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije
potrebno ovjeravati).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije
donošenja rješenja o prijmu u službu.
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama,
na adresu: Općina Janjina, Janjina 111, 20246 Janjina, sa naznakom „Javni natječaj za
tehničara za održavanje“. Prijave se mogu dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel
Općine Janjina ili preporučeno putem pošte.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog
natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja,
dostavit će se pisana obavijest.
O rezultatima natječaja kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOEFICJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I VLASTITOG POGONA OPĆINE
JANJINA
Prijedlog Odluke je izgrađen zbog usklađivanja s Zakonskom regulativom zbog promjena nastalih u
načinu obračuna plaća, te otvaranja novih, dosada neplaniranih radnih mjesta donesen je Prijedlog
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO
i vlastitog pogona Općine Janjina.
Jednoglasno je bez rasprave donesena
Odluka
o izmjenama i dopunama
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Janjina
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog
odjela i Vlastitog pogona Općine Janjina ("Službeni glasnik Općine Dubrovačko neretvanske
županije" br. 2/12.), u članku 2., mijenja se tablica i glasi:
R.BR.
1.
2.

RADNO MJESTO
KOEFICIJENT
Radno mjesto 1 kvalifikacijskog ranga – pročelnik
2,05
Radno mjesto 4. kvalifikacijskog ranga
- Viši savjetnik za javnu nabavu, imovinsko – pravne
1,87
odnose, zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnih
poslova
- Viši savjetnik za proračun i financije
1,87
Radno mjesta 9. kvalifikacijskog ranga - Upravitelj
3.
1,41
Vlastitog pogona
Radno mjesto 11. kvalifikacijskog ranga – Referent –
4.
1,65
Komunalni redar
Radno mjesto 11. kvalifikacijskog ranga – Komunalni
5.
1,25
radnik – vozač kamiona za komunalni otpad
Radno mjesto 12. kvalifikacijskog ranga – Tehničar za
6.
1,13
održavanje
Radno mjesto 12. kvalifikacijskog ranga – Komunalni
7.
1,02
radnik – pomoćni radnik na kamionu za otpad
Članak 3.
Ostatak odluke ostaje nepromijenjen.
Članak 4.
Ova Odluka primjenjuje se od 1. ožujka 2016. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku
Dubrovačko neretvanske županije''.
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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7. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
JANJINA U 2015. GODINI
Poštujući Zakonske propise donesen je Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Janjina u 2015. godini.
U otvorenoj raspravi nije nitko sudjelovao.
Jednoglasno je usvojena
ANALIZA
stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Janjina u 2015. godine
1. UVOD
Sustav Civilne zaštite je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje
zaštite i spašavanja ljudi, životinja , materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i
katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.
Člankom 16. Zakona je definirano da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužno organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj i učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Općina Janjina na prijedlog Načelnika Općine predlaže Općinskom vijeću godišnju analizu stanja
sustava civilne zaštite
2. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sustav civilne zaštite na području Općine organizira se i provodi sukladno:
 Zakonu o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04, 79/07, 39/09, 127/10), do
01.07.2015.g. dan stupanja na snagu novog Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne
novine 82/15),
 Zakonu o vatrogastvu (Narodne novine 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09),
 Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10),
 Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, osim odredbi članaka 14., 21., 22. i 23.
(Narodne novine 73/97 i 174/04),
 Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 152/08, 21/10, 63/11),
 te podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenih zakona.
Temeljem tih zakona i podzakonskih propisa Općina Janjina je izradila, donijela i provodila
slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja i civilne zaštite u 2015. godini:
I. Općinsko vijeće Općine Janjina je na svojoj 14. sjednici održanoj 18. studenoga 2015.
godine usvojilo Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Janjina temeljem prethodne suglasnosti
DUZS PU Dubrovnik. Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Janjina je
usvojeno na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 28. prosinca 2015. godine.
II. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Janjina za
2015.g. usvojene na 11. sjednici Općinskog vijeća dana 29. travnja 2015. godine.
III. Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Janjina za 2015. godinu
donesen je na 11. sjednici Općinskog vijeća dana 29. travnja 2015. godine.
IV. Općina Janjina je u 2015. godine financirala troškove zaštite i spašavanja i vatrogastva u
skladu sa proračunom.
1. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite spašavanja (Narodne novine 40/08
i 44/08) određeno je da se Stožer zaštite i spašavanja osniva u svakoj jedinici lokalne samouprave, a
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o zaštiti i spašavanju članove Stožera imenuje predstavničko
tijelo jedinica lokalne samouprave i to nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 60 dana od
njihovog konstituiranja.
Općinsko Vijeće je na sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine donijelo Odluku o osnivanju i
imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja.
1. Stožer je sada u slijedećem sastavu:
 Tonći Nožica, načelnik stožera, zamjenik načelnika Općine Janjina
 Željko Nožica, zapovjednik DVD Janjina
 Milivoj Herceg, predsjednik Općinskog vijeća
 Nedo Vitković, upravitelj PZ Pelješki vrhovi
 Jozo Martić, djelatnik MUP PP Ston
 dr. Anita Radinković Herceg, liječnica obiteljske medicine
Stožer zaštite i spašavanja u 2015. godini svakodnevno je održavao sjednice u vremenskom
razdoblju od 21. do 31. srpnja, za vrijeme velikog požara na poluotoku Pelješcu i u Općini Janjina.
Uspješno su obavljeni svi radni zadaci.
1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Postrojba civilne zaštite na području Općine osnovana je odlukom Općinskog načelnika, u skladu s
usvojenom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Janjina (2011.god.).
U 2015. godini nije izvršeno popunjavanje postrojbe CZ te se isto planira obaviti u 2016. godini.
1.3. SKLONIŠTA
Na području Općine nisu izgrađena skloništa u smislu definicije skloništa kao sredstva za
kolektivnu zaštitu koja po svojoj funkcionalnosti konstrukciji i oblikovanju štiti ljude od pojedinih
elementarnih nepogoda i raznovrsnih sredstava napada.
1.4. VATROGASTVO
Na području Općine djeluju: Dobrovoljno vatrogasno društvo Janjina (DVD Janjina).
DVD Janjina u svom sastavu ima 1 profesionalna vatrogasca, koji vrši operativno dežurstvo cijele
godine, 24 sata na dan, te ukupno 28 članova od čega ih je 22 operativnih.
Vatrogasna postrojba DVD-a Janjina raspolaže s 3 vatrogasna vozila (1 autocisterna, 1 zapovjedno
vozilo, 1 šumsko vozilo) te četiri vatrogasne pumpe.
U 2015. godini dobrovoljno vatrogasno društvo Janjina imalo je više manjih intervencija te veliku
intervenciju od 21. do 31. srpnja 2015. godine za vrijeme velikog požara. U tom su razdoblju svi
članovi DVD-a potpomognuti mještanima i DVD-ima susjednih općina vrlo uspješno obavili radne
zadatke.
Za potrebe vatrogastva u 2015. godini utrošeno je 130.000,00 kn.
1.5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Na području Općine Janjina ne djeluju udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU VLASTITE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine.
Posebno treba naglasiti ulogu u sustavu zaštite i spašavanja :
 Dom zdravlja Dubrovnik, Ambulanta Janjina
 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko neretvanske županije – Ispostava Janjina
1.6.

Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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Vlastiti pogon Općine Janjina
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, područni ured Dubrovnik, ŽC 112 Dubrovnik
NPKLM d. o. o. Korčula
HEP ODS d. o. o. Elektrojug Dubrovnik, Pogonski ured Pijavičino
Hrvatske ceste, Dubrovnik
ŽUC, Dubrovnik

ZAKLJUČAK
Temeljem analize stanja sustava civilne zaštite može s zaključiti sljedeće:
Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se uspješnim u 2015. godine.
Iz analize je vidljivo da je promjenom zakona od 01.07.2015.g. potrebno žurno donijeti određene
odluke kao sastavnice novog sustava civilne zaštite.
Planom razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godine i smjernicama razvoja sustava civilne zaštite
za četverogodišnje razdoblje utvrditi će se aktivnosti, pravci djelovanja i financijska sredstva, sa
ciljem što kvalitetnije organizacije i razvoja civilne zaštite.
Potrebno je izvršiti popunu, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe CZ Opće namjene
Općine Janjina te nastaviti opremanje DVD-a Janjina, kao nositelja zaštite i spašavanja.
8. SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE JANJINA OD 2016 – 2019. GODINE
Predsjednik je predstavio Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na
području Općine Janjina 2016.-2019. godine.
U otvorenoj raspravi nije sudjelovao nitko od nazočnih vijećnika.
Jednoglasno su usvojene
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine Janjina 2016-2019.g.
1. Definiranje sudionika sustava civilne zaštite:
Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), članak.20., sudionici sustava
su:
 Stožer Civilne zaštite ,
 Operativne snage vatrogastva ,
 Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa ,
 Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
 Udruge,
 Postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
 Koordinatori na lokaciji,
 Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja zadaća, Općina Janjina treba:
 definirati resurse i donijeti potrebne dokumente sustava,
 provesti usklađivanje djelovanja svih snaga .
2. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga:
a) Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti:
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe
koje imaju zadaće u sustavu , a osobito one u vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost.
b) Dobrovoljna vatrogasna društava:
Vatrogasna društava sudjeluju u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju tehničke
pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanju i drugih poslova u nesrećama,
ekološkim i drugim nesrećama.
Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara
na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Janjina.
Za unaprjeđenje sustava vatrogastva na prostoru Općine nužno je:
Uskladiti nabavku materijalno-tehničkih sredstava, sa materijalno-tehničkim ustrojem tima opće
namjena Civilne zaštite, što bi doprinijelo racionalnom korištenju financijskih sredstava.
Najmanje jednom krajem godine provjeravati stanje Procjene i Plana zaštite od požara Općine
Janjina. Procjena i Plan su od 2014. godine, a zakonska usklađenja se obvezno rade svakih 5
godina.
c) Stožer civilne zaštite Općine Janjina:
Žurno imenovati Stožer civilne zaštite.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za proovođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, kojeg osniva izvršno tijelo
jedinice lokalne samouprave - načelnik općine.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija , ranog
upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluka o
prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.
Način rada stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi izvršno tijelo jedinice
lokalne samouprave - načelnik općine.
Članovi stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava
prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite kojeg donosi čelnik Državne
uprave, u roku od godinu dana od imenovanja stožera civilne zaštite .
Ove radnje potrebno je provesti u suradnji s Područnim uredom Državne uprave za zaštitu i
spašavanje u Dubrovniku.
Ocjenjuje se potrebnim najmanje tri puta godišnje sazivati sjednice Stožera i to uoči
protupožarne ljetne sezone postupajući po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH koji program redovito donosi vlada RH za svaku tekuću
godinu kao i pred zimsku sezonu radi provedbe Operativnog Plana zimske službe te koncem
svake godine uoči donošenja Proračuna Općine a vezano za izradu izmjena i dopuna Plana
razvoja i smjernica za naredno razdoblje.
d) Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje:
Na području Općine Janjina nema registriranih udruga građana koje bi predstavljale značajni
potencijal za uključivanje u sustav.
e) Postrojba civilne zaštite:
Postrojba Civilne zaštite je posebni formacijski sustav za izvršavanje obimnijih i složenijih
zadaća u zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda,
nesreća, katastrofa i ratnih djelovanja, koje bi se upotrijebile, kada redovne snage, koje se u
okviru svoje djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, ne mogu udovoljiti obvezama spašavanja
u novonastaloj situaciji.
Ustroj i broj pripadnika postrojbe Civilne zaštite Općine Janjina (jedinica opće namjene)
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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određen je temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite.
Sukladno navedenoj Procjeni i Planu, odlukom Općinskog vijeća od 10. ožujka 2016. godine
osnovana je postrojba Civilne zaštite.
f) Povjerenici civilne zaštite:
Povjerenici civilne zaštite su dio sustava civilne zaštite na području Općine čija je dužnost
sudjelovati u organiziranju i provođenju mjera civilne zaštite koje su utvrđene Planom zaštite i
spašavanja i Planom civilne zaštite.
Povjerenici i njihovi zamjenici su u pravilu predsjednici i zamjenici predsjednika mjesnih
odbora.
Općinsko vijeće Općine Janjina je odlukom Općinskog vijeća od 10. ožujka 2016. godine
imenovalo povjerenike i zamjenike povjerenika Civilne zaštite.
3. Provođenje pojedinih mjera sustava:
a) Sklanjanje:
Na području Općine Janjina nije izgrađeno niti jedno sklonište u smislu definicije skloništa kao
sredstva za kolektivnu zaštitu koja po svojoj funkcionalnosti konstrukciji i oblikovanju štiti
ljude od pojedinih elementarnih nepogoda i raznovrsnih sredstava napada.
Sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju
graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu („Narodne novine", broj 2/91.) za područje Općine
Janjina ne treba graditi sklonište već osigurati zaštitu stanovnika u zaklonima (zaklonom se
smatra djelomično zatvoren prostor izgrađen ili konstruktivno i organizacijski prilagođen
pružanju zaštite).
b) Uzbunjivanje:
Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze u nadležnosti je Državne
uprave za zaštitu i spašavanje Područnog ureda u Dubrovniku, koji postupa sukladno Pravilniku
o uzbunjivanju stanovništva. Iako Općina Janjina nema obveze u razvijanju ovog sustava,
potrebno je osigurati informiranost o stanju sustava za uzbunjivanje na području Općine Janjina.
4. Izvršavanje zadaća Općine u mjerama zaštite od požara:
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku donosi Vlada Republike Hrvatske svaku godinu. Izvršiti razradu prema zadaćama koje
će za 2016. godinu donijeti Vlada Republike Hrvatske.
5. Zaštita okoliša:
Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja na okoliš donesene
su odrednice i usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u skladu s ukupnim
gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem, kao i osnove za usklađivanje gospodarskih,
tehničkih, znanstvenih, obrazovnih, organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite okoliša. U
međuvremenu je i donesen novi Zakon o otpadu.
Pridržavati se Plana gospodarenja otpadom Općine Janjina.
6. Suradnja na polju zaštite i spašavanja:
Suradnja na polju zaštite i spašavanja ima za cilj razmjenu iskustava, podataka, znanja i vještina
sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja iste razine.
Uspostaviti kontakte sa susjednim gradovima i općinama (Općina Trpanj, Općina Orebić i
Općina Ston), budući da se sustav zaštite i spašavanja u kriznim situacijama, među ostalima,
temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći.

Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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Financiranje sustava zaštite i spašavanja:
Financiranje sustava zaštite i spašavanja predviđeno je Proračunom Općine Janjina za 2016. godinu
sa projekcijom 2017. i 2018. godine.
9. PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE POVRŠINA ZA KOJE PRIJETI
POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Janjina je nazočnim članovima predstavio Plan motrenja,
čuvanja i ophodnje površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.
Otvorena je rasprava na temu Plana.
Jednoglasno je usvojen
PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE POVRŠINA
ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST
OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA
Položaj i površina
Općina Janjina smještena je na središnjem dijelu poluotoka Pelješca. Kopneno graniči sa općinama
Ston i Orebić. na površini od 33 km2, nalazi se 5 naselja (Janjina, Popova Luka, Drače, Sreser i
Osobljava) s cca 750 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti je niska i iznosi 22 stanovnika/km2.
Pravne osobe u gospodarstvu
Gospodarstvo se sve intenzivnije usmjerava prema turizmu, ali ni vinogradarstvo, maslinarstvo i
uzgoj agruma se ne zapuštaju, te se obnavljanjem novih površina smanjuje šumska površina. Postoji
nekoliko manjih subjekata male privrede i obrtničke djelatnosti. Nema većih proizvodnih poduzeća.
Pravne osobe s povećanom opasnosti od nastajanja i širenja požara
Nema podataka o takvoj pravnoj osobi. Na području Općine nema objekata razvrstanih u I i II
kategoriju ugroženosti od požara.
Šumske površine
Šumske površine su najvećem dijelom pod makijom. Posebno ugrožena područja su šetnica uz more
te dio između naselja Drače i Sreser.
PREVENTIVNE AKTIVNOSTI
U cilju preventivnog djelovanja na smanjenju opasnosti od nastanka požara u okviru raspoloživih
mogućnosti organizirati će se slijedeće aktivnosti:
 U dogovoru sa Hrvatskim šumama, Šumarija Dubrovnik i Vatrogasnom zajednicom
postaviti obavijesti o zabrani paljenja vatre,
 Od Hrvatskih cesta, Ispostava Dubrovnik i ŽUC Dubrovnik zatražit će se uređenje pojasa uz
prometnicu D 414 i Lokalne ceste prema Sreseru i Osobljavi,
 Od Vatrogasne zajednice Dubrovačko – neretvanske županije zatražit će se financiranje dva
dežurna vatrogasca za vrijeme trajanja Turističke sezone (15. lipnja do 15. rujna)
 Informirati stanovništvo o obvezi čišćenja okućnica neposredno uz stambene objekte, kao i
dozvoli paljenja korova do 01. lipnja tekuće godine.
VATROGASNA POSTROJBA I OPREMA
Sjedište DVD-a:
Janjina
Broj osposobljenih vatrogasaca: 22
Vozilo i oprema:
Autocisterna,
Terensko vozilo opremljeno za početno gašenje požara,
4 prijenosne pumpe B i C cijevi
Struktura DVD-a Janjina:
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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Zapovjednik:
Željko Nožica, GSM: 098-685-819
Zamjenik: Stipan Đuretić, GSM: 098-765-663
Predsjednik:
Matko Jasprica pk. Mata, GSM: 098-294-587
DEŽURSTVO
Dežurstvo se obavlja na način sa su zapovjednik i zamjenik zapovjednika 24 sata dnevno dostupni
pri mobilnoj vezi, te su u stalnom kontaktu sa dežurnim osobama u službi motrenja Hrvatskih šuma
na Uljenju.
SUSTAV MOTRENJA, JAVLJANJE I UZBUNJIVANJE
Sustav motrenja, javljanje i uzbunjivanje se obavlja na slijedeći način. Područje općine Janjina je
pregledno sa osmatračnice Hrvatskih šuma na brdu Uljenje. Dežurnim osobama zaduženim za
motrenje dostupni su svi telefonski brojevi kao i brojevi GSM uređaja odgovornih osoba DVD-a
koji su dostupni 24 sata dnevno.
Zapovjednik, zamjenik zapovjednika i Predsjednik DVD-a kao i ostali članovi posjeduju imenik
DVD postrojbe sa svim brojevima članova postrojbe.
KOORDINACIJA RADA SA DVD PUTNIKOVIĆI I DVD KUNA
Na temelju procjene stanja na terenu zapovjednik DVD-a Janjina odlučit će o uključivanju DVD-a
Putnikovići (020/756-260) i DVD Kuna (020/742-220) u intervenciju.
UKLJUČIVANJE PODUZECA I SLUŽBI U AKCIJI GAŠENJA
Distributer električne energije
Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi isključenja električnog napajanja objekta ili lokacije
poziva distributera električne energije HEP, DP Elektrojug, Dubrovnik na tel. 020/357-357 kao i
Elektrojug PJ Pijavičino na tel. 020/742-006, 020/742-197.
Uključivanje vozila i mehanizacije
Kod većih požara otvorenih prostora osiguravaju se građevinskih strojevi radi probijanja i izrade
protupožarnih prosjeka i zapreka i to : Zemljani radove, «Krtica, vl. Joško Kalafatović, rovokopači,
bageri i kamioni, 020/741-218, 098/820-415.
LOGISTIKA
Pri intervencijama logističku potporu gasiteljima osigurava predsjednik DVD-a Janjina,
Služba prve pomoći
Za slučajeve hitne pomoći uključuju se djelatnici Ambulante Janjina (dr. Anita Radinković,
098/589-580, 020/741-231) ili dežurni liječnik odnosno liječnička ekipa.
Sustav veza
Sustav veza održavati će se putem mobilnih uređaja.
Sredstva za provedbu Programa osigurati će se iz stavka Proračuna Općine Janjina za 2015. godinu
planirane za potrebe DVD-a Janjina. Sredstva se osiguravanu i pri Vatrogasnoj zajednici
Dubrovačko neretvanske županije i Hrvatskim šumama.
Plan stupa na snagu danom donošenja, a za njegovo izvršenje zadužuje se Načelnik Općine Janjina.
10. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA
CIVILNU ZAŠTITU U OPĆINI JANJINA
Predsjednik Općinskog vijeća je predstavio Prijedlog Načelnika o određivanju pravnih osoba od
interesa za civilnu zaštitu u Općini Janjina.
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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Otvorena je rasprava po navedenom prijedlogu. Nitko od nazočnih vijećnika nije sudjelovao u
raspravi.
Jednoglasno je donesena
Odluka
o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu
u Općini Janjina
Članak 1.
Pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Janjina određuju se:
1. Obrt Krtica, izvođenje zemljanih radova i prijevoz tereta
2. Janjinka, trgovački obrt
3. Pekara Janjinka
4. Dalmatinska kuća, ugostiteljski obrt
Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Janjina su one pravne
osobe koje su svojim proizvodima, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima
najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Janjina.
Članak 3.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine
Janjina.
Članak 4.
Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i
spašavanja te civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju
provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa velikih nesreća.
Članak 5.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Janjina u svojim Operativnom planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i
aktivnosti.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Janjina, Klasa: 810-01/1401/22, Urbroj: 2117/06-02-14-01 od 09. rujna 2014. godine, donesena od Općinskog načelnika.
Članak 7.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko
neretvanske županije.
11. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE
NAMJENE OPĆINE JANJINA
Predsjednik Općinskog vijeća je obrazložio prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite
Opće namjene Općine Janjina.
U otvorenoj raspravni nije sudjelovao nitko od nazočnih vijećnika.
Jednoglasno je u raspravi donesena
ODLUKA
o osnivanju postrojbe civilne zaštite
opće namjene Općine Janjina
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite opće
namjene Općine Janjina.
Članak 2.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Janjina osniva se kao potpora za provođenje
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u
okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.
Članak 3.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Janjina sastoji se od jedne skupine, ukupno 13
pripadnika, koji u svom sastavu ima tri ekipe, sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene
ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Janjina.
Članak 4.
Osobni materijalni ustroj postrojbe iz članka 3. ove Odluke uređuje se sukladno odredbama
Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(Narodne novine, 11/07).
Osobni i materijalni ustroj može se mijenjati sukladno promjenama u Procjene ugroženosti
stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Janjina.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko
neretvanske županije.
12. GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA
PODRUČJE OPĆINE JANJINA ZA 2016. GODINU
Predsjednik Općinskog vijeća je nazočnim vijećnicima iznio Godišnji provedbeni plan.
U otvorenoj raspravi nisu sudjelovali nazočni vijećnici.
Jednoglasnim glasovanjem je usvojen
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Janjina
za 2016. godinu
Članak 1.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Janjina potrebno je u 2016. godini
provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. Organizacijske mjere
Vatrogasne postrojbe
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjeni ugroženosti od požara za općinu
Janjina potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: Općina Janjina, pravne osobe
b) Preko Vatrogasnog operativnog centra u DVD-ima organizirati pasivna vatrogasna dežurstva
tako da se osigura djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita
prostorna pokrivenost općine u slučaju požara. Osigurati funkcioniranje dojave za požar na
telefonski broj 112 i sustava za uzbunjivanje vatrogasaca u središnjem vatrogasnom društvu.
Osigurati prosljeđivanje SMS porukama za sve operativne vatrogasce na području cijele
Općine, a u sklopu djelovanja Vatrogasnog operativnog centra.
Izvršitelj zadatka: Općina Janjina, pravne osobe, DVD Općine Janjina
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Janjina.
Izvršitelj zadatka: Zapovjednik DVD Općine Janjina
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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Općina Janjina dužna je organizirati dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim
zakonskim propisima, te nadzirati rad iste.
Izvršitelj zadatka: Općina Janjina
2. Tehničke mjere
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Janjina I DVD Općine Janjina
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije
do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno pravilima vatrogasne struke, osigurati
dovoljan broj stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi.
Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i DVD Općine Janjina
3. Urbanističke mjere
3.1.U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o
razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim
propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Janjina
3.2. U svim naseljima na području općine sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi
prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije.
Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i DVD Općine Janjina
3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak
Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i
tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i DVD Općine Janjina
3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara
Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe
4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru
Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je
urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od
požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Janjina
Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno
i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera
zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Janjina i DVD Općine Janjina
Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa i poljskih putova
sukladno važećim propisima, te nadzirati njihovo provođenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Janjina
Cisterne i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom
prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Janjina, pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost, fizičke i
pravne osobe koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje požara
Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom
Janjina, 10. ožujka 2016. godine
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uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i
zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog
pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar,
omogućiti ili olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Dubrovačko neretvanske
županije, i Općina Janjina
Članak 2.
Općina Janjina upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su
istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.
Članak 3.
Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osiguravaju su u
Proračunima izvršitelja zadatka.
Članak 4.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Dubrovačko
neretvanske -županije.
Zapisničar:
Antonija Prišlić, v. r.

Janjina, 10. ožujka 2016. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Milivoj Herceg, v. r.
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