REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JANJINA
OPĆINSKO VIJEĆE
ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća
OPĆINE JANJINA
Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica
Datum održavanja: 27. kolovoza, 2015. godine
Vrijeme održavanja: 11.00 do 12.20 sati
Prozivkom je utvrđeno da su:
Nazočni:
1. Milivoj Herceg
2. Željko Nožica
3. Slobodan Mratinović
4. Stipo Šegović
5. Pavao Crljen - Westercom
6. Iva Ljubotina

Izočni;
7.
8.
9.

Vatren Pekić
Ivo Šegović
Zoran Rašić

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 (čl. 32 ZLP(R)S)
nakon čega je jednoglasno usvojen predloženi

DNEVNI RED
1. POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
2. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZRADI II CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE JANJINA
3. RAZNO
1. POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Načelnik je nazočne članove izvijestio o zakonskoj obvezi usvajanja polugodišnjeg Financijskog
izvješća. Izvješće je podnio po polugodišnjoj bilanci iz priloga pozivu.
Po izlaganju Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj nije sudjelovao nijedan član vijeća.
Polugodišnje izvješće je stavljeno na glasovanje.
Jednoglasno je usvojeno polugodišnje izvješće.

2. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZRADI II CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE JANJINA
Predsjednik Općinskog vijeća je nazočne članove Općinskog vijeća upoznao s novim detaljem u
postupku II ciljanih izmjena i dopuna PPU Općine Janjina. Zbog izmjene zakonske regulative
Odluku o izmjenama dužni smo dostaviti još trima javnopravnim tijelima, stoga je donesen
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izradi II ciljanih izmjena i dopuna PPU Općine
Janjina.
Prijedlog je stavljen na raspravu u kojoj nitko nije od nazočnih članova sudjelovao, stoga je
otvoreno glasovanje. Jednoglasno je donesena
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Janjina
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Članak 1.
(1) Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. (ciljanih) izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Janjina („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“,
broj: 3/07., 12/09.-ispravak, i 3/11.) – nastavno: Plan.
Članak 2.
(1) U Odluci o izradi II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina u
članku 6., stavku (1) iza zadnje točke (- Revizija provedbenih odredaba (usklađenje s promjenama i
novim planskim stavovima te razvojnim potrebama Općine)) dodaje se naredna točka koja glasi:
„Revizija izdvojenih građevinskih područja (izvan naselja)“.
Članak 3.
(1) U Odluci o izradi II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina u
članku 9., stavku (2) iza zadnje točke (- Hrvatski zavod za prostorni razvoj) dodaju se točke koje
glase:
DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM, Dežmanova ulica 10, 10000
Zagreb;
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, Trg Maršala Tita 8, 10000 Zagreb;
LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Vukovarska 2, 20000
Dubrovnik;
Članak 4.
(1) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Janjina, dostavit će se svim tijelima i osobama određenim člankom 9.
Odluke o izradi II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina.
Članak 5.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Janjina stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Dubrovačkoneretvanske županije“.

3. RAZNO
RADOVI I USLUGE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU
OPĆINE JANJINA PRIMJENOM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITE OD
SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA
Načelnik je izvijestio nazočne članove vijeća o potpisivanju Ugovora sa Ministarstvom
Regionalnog razvoja za radove rekonstrukcije javne rasvjete primjenom mjera energetske
učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Vrijednost radova iznosi 173.000,00 kn od čega
Ministarstvo sufinancira 80%, a Općina Janjina 20%. U ovoj fazi radova zamijenit će se najveći
potrošači i to u Dračama od zgrade Turističke zajednice do TS Bratkovice i u naselju Sreser od
zgrade MO do Bilila, a po projektnoj dokumentaciji koju je izradio Volting d. o. o..
NABAVA SPECIJALIZIRANOG VOZILA ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG
OTPADA
Fond za zštitu okoliša i energetsku učinkovitost je odobrio sufinanciranje nabave novog
komunalnog vozila. Procijenjena vrijednost predmetnog vozila iznosi 1.600.000,00 kn, a Fond se
obvezuje sufinancirati 60%, odnosno 957.000,00 kn.
Općina Janjina će svoj dio, 40%, financirati prodajom starog vozila te ostatak sredstava nabaviti
putem „Leasinga“. Objavljen je javni natječaj u elektroničkom oglasniku javne nabave, 23. 08.
2015. Godine.
PROVOZ KOMUNALNOG OTPADA KROZ BiH I ODLAGANJE ISTOG NA ODLAGALIŠTE
KLEPOVICA, NEUM
Načelnik je upozorio na neprekidan problem koji se povremeno aktivira te nismo u mogućnosti
odložiti otpad na odlagalište Klepovice u Neumu, BiH. Tako smo cijeli protekli tjedan imali
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zabranu prelaska kamiona preko graničnog prijelaza što nam je stvorilo stanovite poteškoće. Ovaj
problem ne pogađa samo Općinu Janjina već i susjedne Općine.
U tijeku su razgovori s MUP RH i Carinom RH kako bi se našlo rješenje problema.
ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA „VARDIŠTE“
Temeljem dodatka IV. Osnovnog ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i EU za
neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada
Vardište obvezni smo do kraja tekuće godine provesti sanaciju odlagališta.
Uskoro će biti raspisan natječaj za navedene radove po bagatelnoj nabavi. Fond će radove
sufinancirati sa 75% svojih financijskih sredstava.
POŽAR 20. – 26. SRPNJA 2015. GODINE
U noći 20. srpnja 2015. godine buknuo je požar na Taboru. Opožarena fronta je već prvu noć bila
velika i duga. DVD Janjina je aktiviran u roku od jednog sata i aktivno je sudjelovao u gašenju svih
sedam dana. Terenska ispomoć je došla i iz drugih vatrogasnih postrojbi i HVa. Uslijed svih
potrebnih aktivnosti stvoreni su i nepredviđeni troškovi Općini Janjina (hrana, voda, gorivo, voda za
gašenje…). Tražena je pomoć za sufinanciranje ovih nepredviđenih troškova od Dubrovačko
neretvanske županije.
KNEŽEV DVOR
Postignut je dogovor sa Društvom prijatelja dubrovačke starine o kupnji i obnovi Kneževog dvora u
Janjini. Društvo je već napravilo Idejni projekt i troškovnik radova. Navedeni radovi obuhvaćaju
kompletnu konstruktivnu sanaciju, uređenje, namještanje zgrade po Konzervatorskim uvjetima i
visinsko prilagođavanje okolnih ulica. Obnova zgrade podrazumijeva prizemlje za Lapidarij, a kat
kao reprezentativni prostor za potrebe Općine Janjina. Procijenjena vrijednost radova obnove i
namještanja iznosi 7.500.000,00 kn.
U tijeku su pregovori o otkupu zgrade od suvlasnika.
UREĐENJE OBALNOG PODRUČJA U LUČICI NASELJA OSOBLJAVA
Završeni su radovi po zahtjevu Mjesnog odbora na uređenju obalnog područja u uvali Osobljava, za
što je Općina izdvojila 15.000,00 kn, a radove Izvodio obrt Marijan Križanac iz Trstenika.
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