
 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   J A N J I N A 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Z A P I S N I K 

sa 1. sjednice Općinskog vijeća 

O P Ć I N E   J A N J I N A 

 

Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica 

Datum održavanja: 30. lipnja, 2017. godine 

Vrijeme održavanja: 10.00 do 11.20 sati 

 

Prozivkom je utvrđeno da su: 

Nazočni:  

1. Milivoj Herceg 

2. Iva Ljubotina 

3. Matko Ćudina 

4. Stipan Đuretić 

5. Stipo Šegović 

6. Vinka Kučer 

7. Željko Nožica 

Izočni; 

8. Anto Šegović 

9. Slobodan Mratinović 

Gosti; -  
Vlatko Mratović, Općinski načelnik (nazočan) 

Tonći Nožica, Zamjenik Općinskog načelnika 

(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 Predsjednik Općinskog vijeća predložio novi dnevni red: 

1. AKTUALNI SAT 

2. PRISEGA VIJEĆNIKA STIPANA ĐURETIĆA 

3. ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA 

4. ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA 
 

Predloženi Dnevni red je dan na glasovanje. Jednoglasno usvojen izmijenjeni predloženi  
 

Zapisnik s konstituirajuće sjednice je dat na glasovanje te je prihvaćen sa 6 glasova za i jednim 

protiv. 

 

D N E V N I  R E D 
 

1. AKTUALNI SAT 

2. PRISEGA VIJEĆNIKA STIPANA ĐURETIĆA 

3. ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA 

4. ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA 
 

 

1. AKTUALNI SAT 

 

IZVJEŠĆE NAČELNIKA O AKTIVNOSTIMA OD PRETHODNE SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 REKONSTRUKCIJA ULICA I PUTOVA NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA 

Natječaj za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova asfaltiranja na području Općine 

Janjina je proveden javnom nabavom, i za najpovoljnijeg ponuditelja je izabrano poduzeće 
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Dubrovnik ceste d. d. iz Dubrovnika. Potpisan je Ugovor na 880.000,00 kn, a radovi su u 

pripremnoj fazi na terenu. 

 

Vijećnik Željko Nožica je pripomenuo da je neophodno provesti košnju raslinja poljskim putovima 

i ulicama. Prema odgovoru Općinskog načelnika Općina svake godine pred turističku sezonu izvrši 

navedenu aktivnost, ali ove godine kasnimo zbog kvara kosilice Dubrovnik cesta d. d..  

 

 UREĐENJE PLAŽA U NASELJIMA DRAČE, OSOBJAVA I SRESER 

Pred turističku sezonu su uređena naselja i plaže na području Općine Janjina te su na plažama u 

Sreseru i Dračama postavljena dva tuša na kovanice, nove kante za opuške u Sreser i 10 novih klupi 

u naseljima Drače i Janjina. 

 

 VODOVODNI PODSUSTAV ZA SRESER, DOL I OSOBJAVU 

Na samom kraju su aktivnosti na ishođenju akta o građenju. U tijeku je postupak djelomičnog 

izvlaštenja na trasi budućeg cjevovoda.  

Postupak se provodi pri Službi za imovinsko pravne odnose ureda Državne uprave u DNŽ. 

 

 RADOVI NA OBNOVI KAPELICE SV. STJEPANA NA GROBLJU 

Radovi na obnovi kapelice Sv. Stjepana na groblju će započeti u srpnju. Radovi će se provoditi 

ispred Župnog ureda, a za novce koje je Općina Janjina osigurala iz proračuna Dubrovačko 

neretvanske županije u iznosu od 100.000,00 kn. O radovima su obavješteni Dubrovačka biskupija i 

Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel iz Dubrovnika. 

 

 RADOVI NA OBNOVI KAPELICE SV. TROJSTVA U POPOVOJ LUCI 

Na natječaj javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture za 2017. godine smo prošle godine 

kandidirali obnovu kapele Sv. Trojstva u Popovoj Luci. Za dio radova iz prijavljenog troškovnika 

nam je odobreno 150.000,00 kn. Po odobrenju Konzervatorskog odjela iz Dubrovnika, radovi će 

započeti po završetku turističke sezone. 

Kapela Sv. Trojstva je zaštićeno kulturno dobro. 

 

 UREĐENJE ZAŠTITNOG POJASA HELIODROMA I IGRALIŠTA U JANJINI 

Po izvršenom inspekcijskom nadzoru prostora heliodroma sa obrtom Borovac iz Čare dogovoreni 

su radovi na sječi i uređenju zaštitnog pojasa i pristupne ceste do heliodroma.  

Ujedno su dogovoreni i radovi na sjeći pojasa oko nogometnog igrališta NK Iskra u Janjini i 

pješačke staze u Zapoja do Jaza. 

 

 RADOVI NA JAVNOJ POVRŠINI U JANJINI 

Završeni su radovi na javnoj površini oko boćališta u Janjini za što smo po provedenom natječaju 

od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dobili financijska sredstva u iznosu od 84.000,00 

kn. 

 

 UREĐENJE ULICE UZ/NIZ JANJINU 

Naručeno je geodetsko snimanje glavne ulice u Janjini i izrada parcelacijskog elaborata od 

poduzeća Geo arion d. o. o. iz Mokošice od Kneževog dvora do Državne ceste te Glavni projekt od 

poduzeća Orto d. o. o. iz Dubrovnika za kameno popločenje ulice. 

Po izradi cjelokupne dokumentacije  projekt kamenog popločenja glavne ulice u Janjini će se 

kandidirati na Mjeru 7. 
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 STUDIJA UREĐENJA SREDIŠNJEG DIJELA NASELJA DRAČE 

Idejni projekt „Uređenje središnjeg dijela naselja Drače“ je prezentiran pročelniku Upravnog odjela 

za pomorstvo Dubrovačko neretvanske županije, te je dogovorena izrada projekta za ishođenje 

Lokacijske dozvole, temeljem koje bi se odredila granica pomorskog dobra u naselju Drače. 

 

 IZGRADNJA ŠETNICE UZ OBALU NA POMORSKOM DOBRU OD NASELJA DRAČE 

DO NASELJA SRESER 

U tijeku je priprema za raspisivanje natječaja za izgradnju šetnice uz obalu na pomorskom dobru od 

naselja Drače do naselja Sreser i dovršetka šetnice od Bratkovica do Podgrada. Odabir izvođača 

radova i početak radova očekuje se odmah po završetku turističke sezone. 

 

Vijećnik Matko Ćudina predložio je obavezno uvođenje podne LED rasvjete na prostor šetnice od 

Drača do Sresera, postavljanje klupa i koševa za otpatke te da širina šetnice bude od 1 do 1,5 m 

širine.  

Općinski načelnik je izvijestio sljedeće na predloženo: „Projekt Šetnice od Drača do Sresera 

predviđa širinu staze 1,5 m te postavljanje klupa i koševa za otpatke. Postavljanje rasvjete planira se 

kandidirati na naredne natječaje Ministarstava.“ 

 

 ŠKOLOVANJE KARLA PEKIĆA 

Općinski načelnik je iznio prijedlog pomoći za školovanje Karla Pekića, a zbog nesposobnosti za 

redovan rad oca, Anta Pekića. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Model financiranja će se pronaći 

i o sitom će Općinski načelnik izvijestiti vijećnike kada će biti donesena pravovaljana odluka. 

 

 

VIJEĆNIČKO PITANJE: ULAGANJA U NASELJE SRESER 
Vijećnica Vinka Kučer  zatražila je pojašnjenje selektivnih ulaganja u naselje Sreser. Prema izjavi 

vijećnice namjerno su zaustavljana ulaganja u uređenje obalnog pojasa od novog parkinga do Male 

plaže.  

Nije uređeno groblje i zid te predlaže da se na groblje aktivira jedan vodovodni priključak.  

 

Općinski načelnik i Predsjednik Općinskog vijeća su vijećnicu uputili da sve svoje prijedloge 

oblikuje sa svojim Mjesnim odborom  te iste dostavi Općini Janjina. Općina Janjina vrši ulaganja u 

naselja prema godišnjem Planu i programu Mjesnih odbora.  

Općinski načelnik je vijećnicu informirao da je za 2017. godinu bilo planirano uređenje obale od 

parkinga do Male plaže, ali su planirana financijska sredstva, uz suglasnog Mjesnog odbora Sreser 

prenamijenjena za financiranje udjela Općine Janjina za realizaciju projekta šetnice na pomorskom 

dobru od Drača do Sresera. 

 

2. PRISEGA VIJEĆNIKA STIPANA ĐURETIĆA 
Vijećnik Stipan Đuretić, nositelj kandidacijske liste grupe građana, nije nazočio konstituirajućoj 

sjednici Općinskog vijeća, održanoj 14. lipnja 2017. godine.  

Predsjednik Općinskog vijeća Milivoj Herceg pročitao je tekst Prisege. Vijećnik je svojim 

odgovorom: „Prisežem“ prihvatio svoju časnu dužnost. 

 

3. ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA 
Novi zakon o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16.) podrazumijeva usklađivanje 

Odluka jedinica lokalne samouprave i pripreme za uvođenje poreza na nekretnine. Ovom Odlukom 

se samo zakonski usklađuje odluka o poreznim prihodima Općine Janjina. 

 

Otvorena je rasprava o prijedlogu Odluke. U otvorenoj raspravi nije sudjelovao nitko od nazočnih 

vijećnika. 
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Prijedlog Odluke dan na glasovanje. 

 

Jednoglasno je usvojena 

ODLUKA 

o 

općinskim porezima Općine Janjina 

 

4. ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA 

KOJI SU IZABRANI S LISTE GRUPE BIRAČA 
Predsjednik Općinskog vijeća izvijestio je nazočne članove vijeća sljedeće: „Zakon o financiranju 

političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisuje redovno financiranje političkih stranaka u skladu 

s njihovom zastupljenošću u predstavničkom tijelu. Političkim strankama se financijska sredstva iz 

Odluke prenose na IBAN stranke, a članovima predstavničkog tijela s kandidacijske liste grupe 

građana financijska sredstva se uplaćuju na posebne IBAN račune.“ 

 

Otvorena je rasprava o prijedlogu Odluke. U otvorenoj raspravi nije sudjelovao nitko od nazočnih 

vijećnika. 

Prijedlog odluke dat na glasovanje.  

 

Jednoglasno je usvojena 

ODLUKA 

o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i vijećnika 

koji su u vijeće izabrani s liste grupe birača iz proračuna Općine Janjina za 2017. godinu 

 

 

 

Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća: 

Antonija Prišlić  Milivoj Herceg 

 


