
 

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 2. sjednice Općinskog vijeća 

O P Ć I N E   J A N J I N A 

 

Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica 

Datum održavanja: 18. rujna, 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 

8. Anto Šegović 

Izočni; 

9. Slobodan Mratinović 

 

Gosti; -  
Vlatko Mratović, Općinski načelnik (nazočan) 

Tonći Nožica, Zamjenik Općinskog načelnika 

(nazočan) 

 

Zapisničar: 

Mirna Kiriđija 

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. POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA ZA 2017. GODINU 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA 

NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA 
Predloženi Dnevni red je dan na glasovanje. Jednoglasno usvojen. 
 

Zapisnik s prethodne sjednice je dat na glasovanje te je jednoglasno prihvaćen 

 

D N E V N I  R E D 
 

1. AKTUALNI SAT 

2. POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA ZA 2017. GODINU 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA 

NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA 
 

1. AKTUALNI SAT 

 

IZVJEŠĆE NAČELNIKA O AKTIVNOSTIMA OD PRETHODNE SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 OSVRT NA TURISTIČKU SEZONU 2017. OPĆINE JANJINA 

Potvrđena je uspješna turistička sezona 2017. godine. Do kraja sezone će biti ostvareno rekordnih 

100.000 noćenja. Sezona je bila uspješna i po pitanju održavanja čistoće javnih površina i javnog 

reda i mira.  
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 VODOOPSKRBA DRAČE, (Vodosprema – Čusovica) 

Nakon problema sa zakrčenjem vodovodne mreže na dionici Janjina Drače (problem vodovoda od 

vodospreme do prijelaznog puta ispod Ćusovice) pristupilo se rješenju problema na najbrži način te 

se privremeno postiglo zadovoljavajuće rješenje. Naručene su cijevi za izmjenu cijele dionice, ali 

nakon turističke sezone. Radovi će se izvršiti tijekom sljedeće zime. 

 

 ASFALTIRANJE ULICA I PUTOVA 

Projekt rekonstrukcije ulica i putova asfaltiranjem u dužini cca 2,5 km i u vrijednosti od 970.000,00 

kn je završen. 1 km je dodatno asfaltiran iz Proračuna Županijske uprave za ceste, a cca 1 km u 

naselju Osobljava su financirali Pemo d. o. o. iz Dubrovnika i mještani. Ukupno je asfaltirano oko 

4,5 km ulica i putova na području Općine Janjina 

 

 SANACIJA CRKVE U SV. STJEPANU 

Započeli su radovi na sanaciji crkve u Sv. Stjepanu.  

Zbog neočekivanih problema sa pukotinama u zidovima koje su se otkrile nakon skidanja stare 

fasade privremeno su obustavljeni radovi. Očekuje se izlazak statičara na teren kako bi se utvrdila 

najbolja moguća varijanta za sanaciju i sprečavanje daljnjeg pucanja infrastrukture. 

 

 SANACIJA CRKVE PRESVETOG TROJSTVA U POPOVOJ LUCI 

Očekuje se do kraja godine početak radova na sanaciji krova i zidova na crkvi Presvetog Trojstva u 

Popovoj Luci uz financiranje Ministarstva kulture od 150.000,00 kn koje je osigurano putem 

natječaja. 

Radove će obavljati ovlašteno poduzeće MGA nekretnine d. o. o. iz Metkovića. 

 

 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 

Po nalogu Policijske Uprave postavljena je horizontalna i vertikalna signalizacija na svim 

raskršćima, spojevima ulica sa državnom cestom. Postavljeni su znakovi obaveznog zaustavljanja i 

ograničenja do 30 km na dvije nove asfaltirane dionice (Barčine – Vinarija ; Drače – Žarna). 

Planirano je i izgradnja ugibališta na nekim mjestima na kojim dolazi do problema mimoilaženja 

automobila. 

 

 GEODETSKI ELABORAT ZA UCRTAVANJE NERAZVRSTANE CESTE I PUTA 

Naručen je geodetski elaborat za ucrtavanje nerazvrstane ceste i puta u naselju Drače od velikog 

parkinga do Zapoja uz novoasfaltiranu dionicu koja izlazi na put prema Žarni. Na tom putu je došlo 

do problema sa neosnovanom blokadom puta od strane suvlasnika zemljišta Sveta Pejića.  

Poduzeti su potrebni pravni koraci za uknjižbu „spornog puta“ na Općinu Janjina. 

 

 PROJEKTI: ŠETNICA PREMA GRADU I NOGOSTUP PREMA SRESERU 

Odrađena je natječajna dokumentacija te slijedi otvaranje ponuda za dva projekta. Po predloženom 

ugovoru u kojem se do 15.12.2017. godine moraju povući sredstva očekuje se zaključivanje 

natječaja i sklapanje ugovora. 

Očekivani početak radova za oba projekta je početak listopada. 

 

 VRIJEME ODRŽAVANJA SJEDNICE 

Na pisani prigovor Vijećnika Slobodana Mratinovića o nepogodnoj satnici održavanja sjednica 

Općinskog vijeća Općinski načelnik izvještava nazočne vijećnike. Sjednice Općinskog vijeća se već 

godinama održavaju u 11:00 sati koje je vrijeme određeno kao najpraktičnije većini vijećnika.  

Općinski načelnik poziva vijećnike da se odluči o najpogodnijem vremenu održavanja sastanka. 

Vijećnici jednoglasno utvrđuju da vrijeme održavanja sjednice u 11:00 sati odgovarajuće. 

Predloženo je da se poziv, ukoliko je to moguće, pošalje tjedan dana unaprijed zbog organizacije 

vremena. 
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VIJEĆNIČKO PITANJE: Vijećnik Milivoj Herceg postavlja pitanju o signalizaciji 

oko škole 
Općinski načelnik iznosi dugogodišnji problem navedenog raskrižja koji se pokušava riješiti, ali 

zbog nepostojanja nogostupa koji je zakonski propisan kao uvjet postavljanja pješačkog prijelaza 

još se uvijek traži rješenje koje bi zadovoljilo navedeni zakon. Planira se izrada projekta koji bi bio 

prihvaćen od strane MUP PU Ston i Hrvatskih cesta. 

 

 

VIJEĆNIČKO PITANJE: Vijećnik Željko Nožica postavlja pitanje o trajanju 

čišćenja naselja u turističkoj sezoni  
Vijećnik Željko Nožica izražava zadovoljstvo sa prethodnom sezonom te održavanjem čistoće u 

naselju Drače i Sreser. Vijećnika zanima rok do kojeg traje čišćenje u sezoni, do 15.09. ili do 

01.10..  

Općinski načelnik iznosi da se do sada čišćenje ugovaralo do 15.09., međutim kako je turistička 

sezona značajno produljena ove godine će čišćenje trajati do 01.10..  

Vijećnik Željko Nožica iznosi prijedlog za slijedeću sezonu da čišćenje krene od 01.06. do 30.09. 

Vijećnica Vinka Kučer izražava nezadovoljstvo sa održavanjem čistoće u sezoni u naselju Sreser 

gdje smatra da uz cestu ima dosta nepokošene trave te da plaža nije uvijek čista zbog trave koju 

izbaci more.  

Predsjednik Općinskog vijeća Milivoj Herceg iznosi problem manjka ljudi i problem pronalaska 

adekvatnih ljudi za rad u sezoni vezano za čišćenje javnih površina te smatra da je to rješenje za 

detaljno čišćenje.  

Općinski načelnik potvrđuje problem manjak radne snage i financijskih sredstava za zapošljavanje 

navedene radne snage. 

 

VIJEĆNIČKO PITANJE: Vijećnica Vinka Kučer postavlja pitanje o zagađenju 

mora 
Vijećnica Vinka Kučer postavlja pitanje o mogućnosti izrade programa i povlačenje sredstva iz EU 

za financiranje kanalizacije zbog zagađenja mora.  

Općinski načelnik iznosi podatak iz Zavoda za javno zdravstvo koje vrši ispitivanje o kakvoće mora 

mjesečno na dvije lokacije na području Općine Janjina, i to Drače i Sreser, gdje su podaci o kvaliteti 

mora izvrsni. Prema navedenom kanalizacija ne utječe na kvalitetu mora, ali isto tako ne osporava 

činjenicu da je kanalizacija potrebna.  

Općinski načelnik jednako tako iznosi podatak da je Idejni projekt kanalizacijskog sustava, već prije 

15 godina napravljen, ali nije mogao dobiti suglasnost zbog zaštite Malostonskog zaljeva i Maloga 

mora budući je ispust planiran nedaleko od grada Ploče.  

Druga mogućnost je ispust u Mljetski kanal što uvelike povećava vrijednost projekta i nije moguća 

fazna izrada.  

U županijskom prostornom planu su prije dvije godine prihvaćene obje varijante. Studija utjecaja na 

okoliš će pokazati koja će od navedene dvije varijante biti prihvatljiva za izradu projektne 

dokumentacije. Općinski načelnik također ističe problem realizacije projekta odvodnje a koji će se 

očitovati u značajnom povećanju cijene kubika vode zbog malog broja korisnika, a velike cijene 

samoodrživosti projekta. 

 

 

2. POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA ZA 2017. GODINU 
Općinski načelnik predstavlja financijsko izvješće o izvršenju proračuna za 2017. godinu gdje po 

svim stavkama vrši temeljita obrazloženja. 

 

Polugodišnji izvještaj je jednoglasno prihvaćen  

 



Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća općine Janjina 

Janjina, 18. rujna, 2017 godine 4 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA 

NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA 

 
Predsjednik Općinskog vijeća je predao riječ Općinskom načelniku. Općinski načelnik predstavlja 

odluku za stazu Drače – Sreser gdje Općina Janjina daje suglasnost za radove na pomorskom dobru. 

Nakon izgradnje Županija određuje granicu pomorskog dobra te će se formirati zasebna čestica 

cijelog poteza izgradnje. Po određivanju pomorskog dobra Općina Janjina će ishoditi koncesiju za 

upravljanje pomorskim dobrom tj. navedenom stazom. 

 

VIJEĆNIČKO PITANJE: Vijećnik Matko Ćudina postavlja pitanje o privatnim česticama preko 

kojih će staza prelaziti 

 

Vijećnik Matko Ćudina postavlja pitanje hoće li staza prelaziti preko privatnih čestica zemlje. 

Općinski načelnik odgovara da će staza cijelom trasom ići pojasom pomorskog dobra, a za što ćemo 

nakon izgradnje dobiti koncesiju ureda za pomorstvo Dubrovačko neretvanske županije. 

 

 

Odluka je stavljena na glasovanje.  

Jednoglasno je usvojena  

odluka 

o suglasnosti za provedbu ulaganja na pomorskom dobru na području Općine Janjina 

 

 

 

Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća: 

Mirna Kiriđija  Milivoj Herceg 

 


