REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JANJINA
OPĆINSKO VIJEĆE
ZAPISNIK
sa 18. sjednice Općinskog vijeća
OPĆINE JANJINA
Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica
Datum održavanja: 18. kolovoza, 2016. godine
Vrijeme održavanja: 11.00 do 12.16 sati
Prozivkom je utvrđeno da su:
Nazočni:
1. Iva Kalafatović
2. Stipo Šegović
3. Željko Nožica
4. Slobodan Mratinović
5. Zoran Rašić
6. Pavao Crljen Westercom

Izočni;
7. Ivo Šegović
8. Milivoj Herceg
9. Vatren Pekić

Gosti; Vlatko Mratović,
Načelnik Općine
Janjina (nazočan)
Tonći Nožica,
Zamjenik Načelnika
Općine Janjina
(nazočan)

Zapisničar:
Valentina Miletić
Sjednici predsjedava zamjenik Predsjednika Općinskog vijeća Stipo Šegović.
Nakon prozivke utvrđena je nazočnost većine vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke (čl.
32. ZLP(R)S).
Predsjednik Općinskog vijeća je predložio izmijenjeni i nadopunjeni
DNEVNI RED
1. AKTUALNI SAT
2. POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE JANJINA ZA 2016. GODINU
3. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JANJINA ZA
2016. GODINU
4. KONAČNI PRIJEDLOG DOPUNA PLANA PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE
JANJINA
5. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Nadopunjeni dnevni red je izmijenjen nakon čega je jednoglasno usvojen predloženi
1. AKTUALNI SAT
Načelnik Općine Janjina, Vlatko Mratović je nazočne izvijestio o tekućim poslovima u proteklom
razdoblju:
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOMUNALNI REDAR

Vijećnik Slobodan Mratović uputio je upit o otvaranju natječaja za radno mjesto komunalnog
redara. Načelnik je izvijestio nazočne vijećnike o odrađenom natječaju koji je zbog proceduralne
pogreške, te mogućnosti nedostatka sredstava zbog osjetnog pada prihoda i rastućih obaveza,
poništen. Ponavljanje natječaja za radno mjesto komunalnog redara planira se početkom 2017.
godine kako bi isti počeo s radom do travnja. 2017. godine.
NAPLATA POTRAŽIVANJA
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Vijećnik Slobodan Mratović upitao je postoji li mogućnost naplate dugova prema Općini Janjina
putem ovrha, te kako riješiti problem naplate troškova nastalih kod uklanjanja kamp kućica.
Načelnik je izvijestio prisutne kako u slučajevima uklanjanja kamp kućica, ukoliko vlasnik ne plati
troškove uklanjanja način naplate ide samo putem upisa tereta na nekretninu. Naplata komunalnog
doprinosa jest problem, i s tog razloga je kontaktiran javnobilježnički ured iz Dubrovnika radi
mogućnosti suradnje s Općinom u svrhu rješavanja navedenih problema vezanih uz naplatu
potraživanja putem prijedloga za ovrhu.
KANDIDIRANI I ODOBRENI PROJEKTI U OVOJ POSLOVNOJ GODINI
Ministarstvo regionalnog razvoja odobrilo je projekt izmjene javne rasvjete u iznosu od 125.000,00
kuna, slijedom toga će biti raspisan natječaj za zamjenu ekološke javne rasvjete. U Dračama uz rivu
bit će postavljena led rasvjeta, a prema Zapoju i u Sreseru od trafostanice do Ponte Rata će se
postaviti selenium štedna rasvjetna tijela.
Ministarstvo graditeljstva odobrilo je projekt uređenja parka pokraj boćarskog igrališta u Janjini u
iznosu od 95.000,00 kuna. Dostavljena je ponuda za građevinske radove za navedeni projekt
uređenja parka i uređenje ulice u gornjem dijelu Janjine (Velimir Šegović garaža – Krajev put) u
iznosu od 100.000,00 kuna te 9.770,00 kn za hortikulturno uređenje parka.
Odobren je projekt istog Ministarstva za sufinanciranje izrade dopuna prostornog plana u iznosu od
48.000,00 kuna.
PROBLEM ODLAGANJA OTPADA
Načelnik je izvijestio nazočne o novonastalom problemu odlaganja otpada. Dobivena je zabrana
odvoza otpada u Neum od strane inspekcijske službe, i izdan je rok od 60 dana za pronalazak
adekvatnog rješenja. Upućen je službeni zahtjev Dubrovniku, Pločama i Metkoviću da nam se
očituju o mogućnosti prihvaćanja našeg otpada.
UREĐENJE PUTEVA I KOŠENJE TRAVE UZ NERAZVRSTANE PUTEVE
Uređen je put prema Motoružnici koji je bio devastiran pod nanosom velikih količina vode uslijed
opožarenih površina. Kosilicom Dubrovnik cesta d. d. će se u narednih desetak dana pokosit poljski
putovi.
OBNOVA KNEŽEVOG DVORA
Knežev dvor je isplaćen vlasnicima. Predan je zahtjev za uknjižbu. Kreće se sa izradom potrebne
projektne dokumentacije za ishođenje Dozvole. Po ishođenju dozvole se počinje sa obnovom.
Projektanti predlažu kameno popločenje, te spuštanje nivoa ulice ispred kneževog dvora i izgradnja
stepenica kako bi se dobila pješačka zona, tj. izgled ulice bi se vratio u prvobitno stanje.
PROBLEM KAMP KUĆICA
Izvršena je akcija protiv nezakonitog boravka i držanja kamp kućica na privatnim posjedima uz
prisustvo carine, policije i državnog inspektorata te je izdano nekoliko rješenja.
PROBLEM NEDOSTUPNOSTI JAVNOBILJEŽNIČKIH USLUGA
Vijećnik Željko Nožica ukazao je na potrebu za uslugama ovjere potpisa koje je do nedavno mogao
obavljati i matičar, a sada ih može obavljati jedino javni bilježnik. Ovim dokidanjem usluge
uredima Državne uprave to na Pelješcu više nije moguće obavljati. Najbliži javni bilježnici su u
Metkoviću, Dubrovniku i Korčuli. Načelnik je izvijestio nazočne da se radi na rješavanju
navedenog problema, te se ispituju mogućnosti otvaranja Ureda javnog bilježnika ili nekog oblika
suradnje kroz uredovne dane.
2. POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE JANJINA ZA 2016. GODINU
Janjina, 18. kolovoza 2016. godine
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Načelnik je nazočne vijećnike detaljno upoznao s polugodišnjim izvršenjem proračuna za prvih šest
mjeseci 2016. godine.
Na poziv Predsjednika bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno donesi
odluku o
usvajanju Polugodišnjeg obračuna proračun.
3. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JANJINA ZA
2016. GODINU
Otvorena je rasprava o izvršenju proračuna Općine Janjina za 2016. godinu, nakon koje je uslijedilo
glasovanje. Na poziv Predsjednika bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno donesi
odluku o
usvajanju Polugodišnjeg obračuna proračun.
4. KONAČNI PRIJEDLOG DOPUNA PROSTORNOG PLANA
Prijedlog odluke je dostavljen u materijalima za sjednicu. Na poziv predsjednika jednoglasno je
donesena
ODLUKA
o donošenju Dopune Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Janjina
I.
Donosi se Odluka o donošenju dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Janjina
(„Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske broj: 3/07, 12/09-isp. i 3/11; u nastavku teksta: Odluka), koji
elaborat je izradio Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta
u Zagrebu.
Obim, vrsta, ciljevi i smjernice Dopune Prostornog plana uređenja Općine Janjina utvrđeni su Odlukom o
dopuni Prostornog plana uređenja Općine Janjina.
II.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom „Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina“, koji
se sastoji od:
1/ Tekstualnog i grafičkog dijela pod naslovom: „Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina –
tekstualni dio – odredbe za provođenje, grafički dio - kartografski prikazi“ slijedećeg sadržaja:
Odredbe za provođenje – formalni dio
Kartografski prikaz serije „4“: „Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja“ u
mjerilu 1:5000;
2/ Ostalih obveznih priloga pod naslovom: „Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina – ostali
obvezni prilozi“ slijedećeg sadržaja:
Evidencija postupka izrade i donošenja Plana.
III.
Elaborat „Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina“, dopunjuje kartografske prikaze serije broj „4“:
„Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja“ u mjerilu 1:5000 Prostornog plana uređenja
Općine Janjina, na način da su se u okviru neizgrađenog dijela građevinskih područja odredile površine
neuređenog neizgrađenog građevinskog područja.
IV.
Odredbe za provođenje navedene u točki II. podtočki 1. ove Odluke, a koje su dopuna odredaba za
provođenje Prostornog plana uređenja Općine Janjina, glase :
Članak 1.
(1) U članku 10 „Građevinsko područje – izgrađeni i neizgrađeni dio“, u stavku (1) iza alineje b) dodaje se
alineja c) koja glasi:
„te neizgrađeni neuređeni dio“.
Janjina, 18. kolovoza 2016. godine
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Članak 2.
(1) U članku 116., stavku (1), podstavak b) mijenja se i glasi:
„b) neposrednom provedbom Plana“
(2) U članku 116., stavak (3) mijenja se i glasi:
„U izgrađenim dijelovima građevinskog područja, koji nisu planirani za urbanu preobrazbu, te
uređenim neizgrađenim dijelovima građevinskog područja, omogućuje se gradnja novih te
rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina kao i parcelacija zemljišta neposrednom provedbom
ovoga Plana.
(3) U članku 116., stavak (4) se briše, a dosadašnji stavci (5), (6), (7) i (8) postaju stavci (4), (5), (6) i (7).
V.
Na konačni prijedlog Dopune Prostornog plana uređenja Općine Janjina ishođeno je potrebno mišljenje
Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik i suglasnost Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“,
broj 153/13).
VI.
Izvornik Plana, koji se sastoji od dijelova pod nazivima „Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina –
tekstualni dio – odredbe za provođenje, grafički dio - kartografski prikazi serije „4“: „Građevinska područja
i područja posebnih uvjeta korištenja“ u mjerilu 1:5000 izrađen je u 7 (sedam) primjeraka, koji se čuvaju na
sljedećim adresama:
1. Arhiv Općinskog vijeća Općine Janjina, Janjina;
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Janjina, Janjina;
3.
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu
arhitekturu, Zagreb;
4.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije,
Ispostava u Pločama, Ploče;
5. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb;
6. Hrvatski zavod za prostorni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb;
7. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik.
Ostali obvezni prilozi elaborata: „Dopuna prostornog plana uređenja Općine Janjina“ pod nazivom: „Dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Janjina – Ostali obvezni prilozi“ izrađen je u 2 (dva) primjerka, koji se
čuvaju na sljedećim adresama:
1. Arhiva Općinskog vijeća Općine Janjina, Janjina;
2. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb.
VII.
Dopuna se temelji na Zakonu o prostornom uređenju, te se na Planom određenim površinama primjenjuju
njegove odredbe za neuređeno neizgrađeno građevinsko područje.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske
županije“.

5. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Na prijedlog Predsjednika jednoglasno je bez rasprave usvojena
ODLUKA
o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", broj 2/02.
i 10/14.), u članku 12., st. 1. briše se alineja 8.
Janjina, 18. kolovoza 2016. godine
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Članak 2.
Ostatak Odluke ostaje nepromijenjen.
Članak. 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske županije".

Zapisničar:
Valentina Miletić, v. r.

Janjina, 18. kolovoza 2016. godine

Predsjednik:
Milivoj Herceg, v. r.
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