REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JANJINA
OPĆINSKO VIJEĆE
ZAPISNIK
sa 02. sjednice Općinskog vijeća
OPĆINE JANJINA
Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica
Datum održavanja: 11. rujna, 2013. godine
Vrijeme održavanja: 11.00 do 12.30 sati
Prozivkom je utvrđeno da su:
Nazočni:
1. Milivoj Herceg
2. Iva Kalafatović
3. Stipo Šegović
4. Željko Nožica
5. Pavao Crljen - Westercom
6. Slobodan Mratinović
7. Zoran Rašić

Izočni;
8.
9.

Ivo Šegović
Vatren Pekić

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

Sjednici predsjedava Predsjednik Općinskog vijeća Milivoj Herceg
Nakon prozivke utvrđena je nazočnost većine vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke nakon čega je
jednoglasno usvojen predloženi

DNEVNI RED
1. POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2013. GODINU
2. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA
3. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE KOM
DJELATNOSTI OPSKRBE PITAKOM VODOM TEMELJEM PISANOG
UGOVORA
4. RAZNO
1. POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2013. GODINU
Predsjednik Općinskog vijeća je predao riječ načelniku koji je podnio polugodišnje izvješće po
ispisu prometa od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine. Nakon obrazloženih svih stavki iz ispisa
otvorena je rasprava o Polugodišnjem obračunu Proračuna Općine za 2013. godine.
Vijećnik Pavao Crljen – Westercom postavio je pitanje o broju zaposlenih što na izvješću nije
vidljivo. Broj zaposlenih u Općini Janjina je šest, od čega troje u Vlastitom pogonu na komunalnim
poslovima.
Načelnik je dao sljedeći odgovor. Broj zaposlenih varira i za broj zaposlenih u radnim grupama koje
financira Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ovakva poticajna mjera zapošljavanja trajno
nezaposlenih osoba traje tri mjeseca, a koristi se za javne radove.
Vijećnik Slobodan Mratinović smatra da se naselje Sreser ignorira i zanemaruje, jer se isto ne
spominje kroz nijednu stavku polugodišnjeg izvješća, što po njemu znači da u naselje nije
investirana nijedna kuna Općinskog proračuna. U naselju je u travnju asfaltirana ulica Put
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Perčevića, a nije prikazana u izvješću. Vijećnik je obećao donošenje ozbiljnog Plana i programa za
2014. godinu o ulaganjima u naselje Sreser, za čiju će se realizaciju boriti svim raspoloživim
sredstvima, jer po mišljenju vijećnika naselje se ignorira i svrstava u manje vrijednu kategoriju.
Načelnik je dao sljedeći odgovor.
U travnju je izvršeno asfalitranje ulice Put Perčevića i ulice Kraj Rat (od Čačića do Male plaže) a
iznos investicije iznosio je 350.000,00 kn /tristopedesettisućakuna/. Navedeni iznos financirala je
Županijska uprava za ceste po narudžbenici Općine Janjina.
Općinsko vijeće kao i svake godine očekuje Plan i program rada Mjesnog odbora, realizacija istog
će naravno uslijediti u skladu s proračunskim mogućnostima.
Ostali nazočni vijećnici nisu sudjelovali u raspravi.
Polugodišnji obračun Proračuna za 2013. godinu stavljen je na glasovanje.
Jednoglasno je usvojen Polugodišnji obračun Proračuna za 2013. godinu.

2. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je Načelnika da nazočne vijećnike informirao o problemu
koji se već prošle godine pojavio i o redoslijedu pregovora. Zbog izmjena zakona o vodama i
Zakona o komunalnom gospodarstvu primorani smo uslugu distribucije vode predati drugim
pravnim specijaliziranom komunalnom društvu. U našem slučaju distribucija vode i vodovodna
mreža bi se predali NPKLM d. o. o. iz Korčule čiji su u prirodi i sastavni dio.
Vodovodna mreža koja obuhvaća distribuciju vode za Janjinu, Popovu Luku, Sreser, Drače i Luku
Dubravu izgrađena je samodoprinosom u vrijeme izgradnje glavnog cjevovoda za Korčulu i
Lastovo. Izgradnju je pratila Mjesna zajednica. Po raspadu Općine Dubrovnik o istoj je skrbila
Općina Ston te je 1998. godine predala Općini Janjina. Općina Janjina je zaposlila djelatnika te uz
administrativne poslove kroz Vlastiti pogon obavlja uslugu distribucije vode i održavanja
cjevovodne mreže. U međuvremenu je napravljeni projekt za proširenje vodovodne mreže prema
naseljima Sreser – Dolu i Osobljavi, a u tijeku je upravni postupak ishođenja Građevinske dozvole
za izgradnju vodosprema i cjevovoda.
Sve navedeno bi se kroz najbezbolniji pravni način predalo NPKLM d. o. o. na daljnje
gospodarenje. U samom startu navedeno podrazumijeva i rast cijene usluge.
Prema mišljenju revizorske kuće koju je unajmio NPKLM d. o. o. i Hrvatskih voda na raspolaganju
su nam dva pravna načina kojima bi gospodarenje vodovodnom mrežom mogli predati u sustav
NPKLM d. o. o. i to:
- Općina osnuje trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću s djelatnošću javne
vodoopskrbe i takvo se pripoji NPKLM d. o. o. Na ovakav način Općina Janjina postaje
vlasnikom udjela u NPKLM d. o. o. i sudjeluje u odlučivanju.
- Natječajem po Zakonu o komunalnom gospodarstvu gdje bi Općina Janjina temeljem
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
predala djelatnost vodoopskrbe pod Ugovorom na četiri godine NPKLM d. o. o.
NPKLM d. o. o. će vršiti održavanje, distribuciju i naplatu usluga. Osim navedenog preuzet bi bio i
komunalni radnik.
Načelnik predlaže donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora uvrštavanjem usluge opskrbe pitkom vodom u
istu na sljedeći način:
PRIJEDLOG ODLUKE
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
Članak 1.
Janjina, 11. rujna 2013. godine
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U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
("Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije", broj 4/09.), u članku 2., st. 1. dodaje se
alineja 6. koja glasi:
"- opskrba pitkom vodom."
U istom članku dodaje se stavak 6. i glasi:
"Komunalna djelatnost opskrbe pitkom vodom obuhvaća postupke zahvaćanja, spremanja,
pročišćavanja i isporuke vode za piće."
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.
Članak 2.
U članku 5. stavku 1., riječi "Predsjednik Općinskog vijeća Općine Janjina" mijenjaju se u riječi:
"Općinsko vijeće Općine Janjina".
Članak 3.
U članku 6. stavak 2., riječi "Predsjednik Općinskog vijeća Općine", mijenjaju se riječima:
"Načelnik Općine Janjina.
Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj nisu sudjelovali nazočni vijećnici.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora je dan na glasovanje.
Jednoglasno je usvojena Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje
se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

3. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE KOM
DJELATNOSTI OPSKRBE PITAKOM VODOM TEMELJEM PISANOG
UGOVORA
Obzirom da se točka 3. Dnevnog reda nadovezuje na prethodnu Predsjednik je odmah otvorio
raspravu o istoj u kojoj nitko nije sudjelovao te je jednoglasno donesena
ODLUKA
o pokretanju postupka povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti
opskrbe pitkom vodom za područje Općine Janjina
Članak 1.
Pokreće se postupak povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom za
područje Općine Janjina.
Članak 2.
Zadužuje se načelnik Općine Janjina da objavi poziv za javno prikupljanje ponuda za obavljanje
djelatnosti iz članka 1. ove odluke.
Članak 3.
Za provedbu postupka imenuje se povjerenstvo u sastavu:
1. Milivoj Herceg, predsjednik povjerenstva,
2. Vlatko Mratović, član povjerenstva,
3. Slobodan Mratinović, član povjerenstva.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Janjina, 11. rujna 2013. godine
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4. RAZNO
PRIKUPLJANJE I ODVOZ KUĆNOG KOMUNALNOG OTPADA I SCHENGEN
Na prijedlog Predsjednika Općinskog vijeća Načelnik je nazočne upoznao sa trenutnom situacijom
prikupljanja i odvoza kućnog komunalnog otpada na odlagalište Klepovica u Neumu, BiH.
Ulaskom u EU došlo je do problema prelaska Državne granice tako da je par dana uslijedio i prekid
odvoz i odlaganje komunalnog otpada. Za sada se postigao prešutni dogovor o prolasku, ali je
neizvjesno njegovo trajanje u budućnosti.
TRAFOSTANICA SRESER
Načelnik je nazočnim vijećnicima podastro problem ishođenja Građevinske dozvole za TS Sreser
od strane HEP Elektrojug Dubrovnik, a u koji se radi ubrzavanja postupka umiješala i Općina i
Vlastitim Proračunskim sredstvima osigurala građevinsko zemljište i usluge geometra.
Zemljište je kupljeno od privatnog vlasnika na lokaciji za koju je HEP procijenio odgovarajućom za
izgradnju nove TS Sreser. Načelnik je prikupio i potrebne potpise suvlasnika zemljišta iako su
većina u susjednoj BiH. U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđena je manjkavost jednog
potpisnika koji je umro, a nema nasljednika. HEP je bio primoran pokrenuti postupak izvlašćivanja
pri Općinskom sudu u Dubrovniku. Postupak je u tijeku. Sazvano je ročište za listopad 2013.
godine nakon čega se očekuje izdavanje Građevinske dozvole i postavljanje TS Sreser. Navedene
informacije su informacije dobivene od strane Pravne službe HEP Elektrojug Dubrovnik.
GRAĐEVINSKI RADOVI U VRIJEME TRAJANJA TURISTIČKE SEZONE
Vijećnik Slobodan Mratinović inzistirao je na prekidu svih građevinskih radova u naseljima Općine,
posebno u naselju Sreser, za vrijeme trajanja turističke sezone te da se o istom donese odgovarajuća
odluka. Načelnik je izvijestio o postojanju iste odluke, na što je vijećnik zatražio donošenje iste
odluke na sljedeću sjednicu Općinskog vijeća kako bi se napravila revizija iste.
Vijećnik Slobodan Mratinović inzistirao je da se o kršenjima komunalnog reda brine Komunalni
redar te da Načelnik da punomoć osobi koja bi vršila tu dužnost. Načelnik je na navedeno
odgovorio da Komunalni redari nemaju ovlasti zaustavljati građevinske radove, a da o mogućnosti
davanja opunomoćenja vanjskim osobama za vršenje dužnosti Komunalnog redara mora
kontaktirati mjerodavne institucije.
Vijećnik Pavao Crljen – Westercom tražio je da se u ulici Kraj – Bililo uz javnu plažu u naselju
Sreser postavi vertikalna i horizontalna signalizacija kojom bi se zabranilo zaustavljanje i parkiranje
vozila u vrijeme trajanja turističke sezone. Prometovanje kroz ulicu je opasno po kupače, a
zaustavljanje ga čini još opasnijim.
Načelnik je obećao nabaviti potrebne znakove kako bi se traženo reguliralo.
ODLUKA O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Načelnik je nazočne članove Općinskog vijeća izvijestio o zakonskoj obvezi te je bez rasprave
jednoglasno usvojena
Odluku
o imenovanju stožera zaštite i spašavanja
Članak 1.
Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i
ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće
nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na
području Općine Janjina.
Članak 2.
Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Janjina imenuju se:
Janjina, 11. rujna 2013. godine
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Tonći Nožica iz Sresera, zamjenik načelnika Općine Janjina
Željko Nožica iz Sresera, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Janjina
Milivoj Herceg, predsjednik Općinskog vijeća Općine Janjina
Nedo Vitković, upravitelj Poljoprivredne zadruge „Pelješki vrhovi Janjina“
Jozo Martić, djelatnik MUP PU Ston
Anita Radinković, dr. med., liječnica obiteljske medicine u Ambulanti Janjina
Članak 3.
Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožere zaštite i spašavanja Općine Janjina. Pozivanje i
aktiviranje poziva vrši se u skladu s Planom
Članak 4.
Stručne, administrativne i tehničke poslove Stožere zaštite i spašavanja obavljati će Ured Općine.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u „Službenom glasniku
Dubrovačko neretvanske županije“.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Janjina, 11. rujna 2013. godine
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