
 

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

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JANJINA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Z A P I S N I K  

sa 3. 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. prosinca, 2017. godine  

Vrijeme održavanja: 10.30 do 12.00 sati 

 

Prozivkom je utvrđeno da su: 

Nazočni:  

1. Milivoj Herceg 

2. Anto Šegović 

3. Iva Ljubotina 

4. Matko Ćudina 

5. Stipo Šegović 

6. Vinka Kučer 

7. Željko Nožica 

Izočni: 

1. Slobodan Mratinović 

2. Stipan Đuretić 

 

Gosti:  
Vlatko Mratović, Općinski načelnik (nazočan) 

Tonći Nožica, Zamjenik Općinskog načelnika 

(nazočan) 

Antonija Prišlić, Pročelnica JUO (nazočna) 

 

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 jednoglasno usvojen predloženi  

 

D N E V N I  R E D 
 

1. AKTUALNI SAT 

2. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE JANJINA ZA 2017. GODINU 

3. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE JANJINAZA 2018. GODINU 

4. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE ROBA, 

USLUGA I RADOVA ZA 2017. GODINU 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE JANJINA 

6. PRIJEDLOG ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 

VODOOPSKRBI I CIJENI VODE VLASTITOG POGONA OPĆINE 

JANJINA 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 

KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I 

VLASTITOG POGONA 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH 

PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE JANJINA 

9. PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU 

ULAGANJA NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE 

JANJINA 

10. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU IMENA ULICE NA 

PODRUČJU OPĆINE JANJINA 

 

 

1. AKTUALNI SAT 
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OSVRT NA INVESTICIJE U 2017. GODINI 

Općinski načelnik otvara aktualni sa osvrtom na prethodnu godinu i utvrđuje da je godina prošla 

uspješno po pitanju investicija te po pitanju nepostojanja dugovanja. Svi planirani projekti su 

realizirani.  

 

PROJEKT ZAPOSLENJA U SURADNJI SA HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZAPOŠLJAVANJE 

Općinski načelnik predstavlja projekt koji je ostvaren u suradnji sa Hrvatskim zavodom za 

zapošljavanjem putem kojeg je na podrućju Općine Janjina zaposleno 10 osoba na javnim radovima 

u vremenskom periodu od 6 mjeseci. Dva radnika obavljaju poslove na području Osobljave, tri 

radnika u Sreseru te pet radnika na području Janjine, Popove Luke i Drača. Planirano je da do 

Božićnih praznika radne grupe počiste i urede mjesta, a nakon praznika obavljaju radove sanacije 

protupožarnih područja i  prevencije zaštite od požara. Projekt je financiran iz sredstava Europske 

Unije. Zaposlenici će pohađati tečajeve, polagati ispite i biti certificirani za rukovanje opremom 

koju će koristiti u radu. Radnici će također prije sezone raditi na uređenju naselja kako bi spremni 

dočekali novu turističku sezonu. 

 

INDEX RAZVIJENOSTO 

Općinski načelnik predstavlja novu uredbu Ministarstva o indexu razvijenosti za općine i gradove u 

RH. Općina Janjina je do sada bila u 3. skupini indexa razvijenosti kao uglavnom sve Općine u 

Dubrovačko neretvanskoj županiji što je predstavljalo nepovoljne uvjete za prijave na natječaje i 

financiranje projekata. Prema novom indexu razvijenosti Općina Janjina spada u potpomognuto 

podrućje te će omjer sufinanciranja od strane Ministarstva i Europskih fondova u novim projektima 

biti puno veći te će ostvarivati veći broj bodova na rang listi prioriteta projekata. 

 

UREDBA O GOSPODARENJU OTPADOM I ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTINJA 

Općinski načelnik navodi da su kaznene odrebe visoke po novim uredbama o gospodarenju 

otpadom i po novom zakonu o zaštiti životinja.  

Što se tiće uredbe o gospodarenju otpadom u roku od dva mjeseca mora se donijeti odluka o načinu 

prikupljanja otpada te je potrebno uvesti sustav razvrstavanja otpada. Trenutno rješenje se vidi u 

čipiranju kontejnera, a postoji i opcija nabavke manjeg vozila koje će moći voziti po užim ulicama 

kako bi se moglo vršiti prikupljanje otpada po principu čipiranih kanti za otpad. 

Sve Općine moraju sufinancirati izgradnju azila za životinje i ulagati u rad jednog županijskog 

centra, azila za životinje. Do 30.06.2018. godine komunalni redar mora imati aparat za provjeru 

čipiranja pasa.  

 

SFI FOND EUROPSKE UNIJE 

Općinski načelnik govori o novom SFI fondu Europske Unije putem kojeg Ministarstvo sufinancira 

sredstva za izradu projektne dokumentacije uz potpisivanje obveze i davanje jamstava za 

građevinsku dozvolu kako bi se projekt u roku od dvije godine mogao kandidirati na mjere 

Europske Unije.Općina Janjina se kandidirala sa projektom „Pješačka staza i trg centra Drača“ te je 

osigurano 250.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije temeljem koje će se ishoditi 

građevinska dozvola. 

 

PROBLEM CJEVOVODU U NASELJU 

Općinski načelnik izražava zabrinutost po pitanju puknuća cijevi uslijed kojeg dolazi do velikih 

gubitaka. Mjesto puknuća nije uspješno utvrđeno ni od strane poduzeća koje se bavi takvim 

problemima. Očekuje se intervencija specijalizirane firme iz Istre koja bi trebalo utvrditi i sanirati 

problem. 

 

OTVARANJE LJEKARNE U JANJINI 
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Općinski načelnik nadodaje podatak da je u planu i postupak otvaranja ljekarne u Janjini. Planira se 

najam zgrade obitelji Vasić u naselju Janjina (prizemlje i kat) koji ispunjava minimalne tehničke 

uvjete prostora. Plan je da Općina sufinancira dio najma zgrade. 

 

KATEGORIZIRANJE NASELJA ŽARMA I DOL  

Predsjednik Općinskog vijeća Milivoj Herceg iznosi problem s turističkom kategorizacijom naselja 

tj. izdvojenih dijelova naselja Sresera, Dol i Žarma. Ovi izdvojeni dijelovi Sresera se kategoriziraju 

jednako kao i samo naselje Sreser. Boravišna pristojba za boravak na prostoru naselja Sreser ili u 

ova dva izdvojena dijela naselja Sreser se plaća u jednakoj visini, što je nerealno budući su isti 

udaljeni od same obale. Vijećnik smatra da je potrebno donijeti odluku o smanjenju turističkog 

razreda za dijelove naselja Sreser, Žarmu i Dol, a za što će biti dostavljen prijedlog na jednoj od 

sljedećih sjednica vijeća. 

 

BOŽIČNI DOMJENAK 

Općinski načelnik obavještava nazočne vijećnike da će i ove godine biti organiziran Božićni 

domjenak. 

 

IZVRŠAVANJE PROJEKATA I POTEŠKOĆE SA PRIJAVAMA VEZANIM UZ ISTE 

Općinski načelnik je nazočne vijećnike izvijestio o novinama s kojim se susreću u radu on i 

Jedinstveni upravni odjel. Osim redovnih revizija koje se organiziraju redovno za sve JLS u RH, 

Općina Janjina, odnosno Općinski načelnik i JUO općine je od provedenih izbora do danas pod 

pritiskom neprekidnih prijava za sve poslove s kojim se susreću u radu i to: 

- oglas za zapošljavanje referenta / komunalni redar na određeno je dva puta po prijavi bio na 

reviziji u Ministarstvu uprave uz dodatnu prijavu Općinskog načelnika i komunalnog redara 

DORHu, 

- radovi uređenja obale u Osobljavi su prijavljeni građevinskoj inspekciji i Općinski načelnik 

je prijavljen DORHu, 

- radovi asfaltiranja na području Općine su prijavljeni građevinskoj inspekciji i Općinski 

načelnik je prijavljen DORHu, 

- radovi izgradnje pješačke staze Drače – Sreser su prijavljeni građevinskoj inspekciji i 

Općinski načelnik je prijavljen DORHu. 

Jedinstveni upravni odjel i Općinski načelnik su opterećeni redovnim radom, funkcioniranjem i 

služenjem narodu ove male institucije i ovakve prijave značajno opterećuju i ugrožavaju rad i 

napredak općine.  

- Vijećnik Matko Ćudina se ispred udruge „Gradina“ ograđuje od prijava koje se podnose 

protiv Općine Janjina i Općinskog načelnika i navodi da sve što je Udruga pisala su bili 

zahtjevi za pristup informacijama koji su javno i objavljeni na internet stranici udruge. 

Općinski načelnik se osvrnuo na komentar vijećnika Matka Ćudine te potvrdio da u nijednom trenu 

nije nikoga imenovao za navedene prijave, iako smo premalena sredina i sve se među nama zna. O 

tome će se posebno razglabati nakon što završe sudski postupci koji su u tijeku, a koje je načelnik 

pokrenuo. Ujedno je napomenuo i činjenicu da ni javno objavljivanje očitovanja po zahtjevima za 

pravo na pristup informacijama na internet stranicama udruge nije bilo korektno i točno, već su se 

istine izokretale i iznosile krive informacije kako bi se ocrnio rad Općine i rad Vlatka Mratovića 

kao Općinskog načelnika. 

 

- Vijećnica Vinka Kućer postavlja pitanja o Božićnom uređenju naselja Sreser. Vijećnica 

je izrazila žaljenje na broj ukrasa u naselju, jer smatra da ih je malo. Općinski načelnik 

utvrđuje da će se u sljedećoj godini nabaviti više božićno novogodišnjih ukrasa. 

 

2. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE JANJINA ZA 2017. GODINU 
Općinski načelnik je nazočnim vijećnicima podnio izviješće i obrazložio svaku stavku iz bilance za 

Rebalans Proračuna za 2017. godine 
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Otvorena je rasprava o Rebalansu proračuna za 2017. godinu. 

VIJEĆNIČKA PITANJA 

- Vijećnica Vinka Kućer smatra da bi izvještaj morao biti jasnije prikazan po pitanju djelova: 

planirano, ostvareno, index. Općinski načelnik prvenstveno skreće pozornost da za izradu 

Proračuna i rebalansa istog postoji posebna metodologija izrade i programsko rješenje koje 

je usklađeno s istom po kojem se izrađuju navedeni akti. Sukladno tome prezentira izvješće i 

sve stavke koje je vijećnica navela da ne postoje, a koje su vidljive u izvješću. 

- Vijećnica Vinka Kućer postavlja pitanje o razlogu malih prihoda od boravišne pristojbe. 

Općinski načelnik pojašnjava da turistička zajednica po zakonu uplaćuje Općini udio u 

iznosu 30% od ukupnog prihoda boravišne pristojbe. 

- Tonći Nožica, zamjenik Općinskog načelnika, postavlja pitanje o očekivanom vremenu 

prebacivanju vodovoda u vlasništvo NPKLM d. o. o.. Općinski načelnik pojašnjava da se to 

svakako u skoroj budućnosti mora obaviti, ali se još očekuje rješavanje nekih uvjeta u 

Općini Trpanj kako bi zajedno sa Općinom Janjina bio predan poduzeću NPKLM. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

OPĆINE JANJINA ZA 2017. GODINU 

 

Načelnik je nazočne članove vijeća izvijestio o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Općine Janjina za 2017. godinu. Planirana su bila sljedeća investiranja : 

- čišćenje javno-prometnih površina    15.000,00 kn 

- održavanje javnih površina       25.000,00 kn 

- održavanje nerazvrstanih cesta     50.000,00 kn 

- javna rasvjeta       200.000,00 kn 

- održavanje groblja        40.000,00 kn 

- odvodnja atmosferskih voda     15.000,00 kn 

 

Iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Janjina je ostvareno: 

- čišćenje javno-prometnih površina  15.000,00 

- održavanje javnih površina    25.000,00 

- održavanje nerazvrstanih cesta   50.000,00 

- javna rasvjeta       200.000,00 

- održavanje groblja      0,00 

- odvodnja atmosferskih voda   0,00 

 

PROGRAM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNEINFRASTRUKTURE OPĆINE JANJINA 

ZA 2017. GODINU 

Program objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Janjina za 2017. godinu planirana su 

bila sljedeća investiranja: 

- izgradnja nogostupa u naselju Drače u iznosu od 370.000,00 kn 

- uređenje i rekonstrukcija obala i rive u naseljima Sreser, Drače i Osobljava, u iznosu od 

120.000,00 kn 

- uređenje i rekonstrukcija kapelice – mrtvačnice na groblju sv. Stjepan, u izosu od 65.000,00 

kn 

- uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih ulica i putova u naseljima Sreser, Drače i Osobjava u 

iznosu od 500.000,00 kn 

- ugradnja i rekonstrukcija ekološke javne rasvjete, u iznosu od 120.000,00 kn 

Program je izvršen: 

- izgradnja nogostupa u naselju Drače u iznosu od 240.116,25 kn 

- uređenje i rekonstrukcija obala i rive u naseljima Sreser, Drače i Osobljava, u iznosu od 

107.940,00 
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- uređenje i rekonstrukcija kapelice – mrtvačnice na groblju sv. Stjepan, sredstva iskorištena 

za uređenje kapelice sv. Stjepan kao donacija vjerskim zajednicama 

- uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih ulica i putova u naseljima Sreser, Drače i Osobjava u 

iznosu od 1.017.500,00 kn 

- ugradnja i rekonstrukcija ekološke javne rasvjete, projekt nije pokrenut i nije bilo utroška 

sredstava 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM MJERAMA SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2017. 

GODINU 

Mjerama socijalnog programa Općine Janjina za 2017. godinu utvrđeni su bili slijedeći oblici 

socijalne skrbi: 

a) pomoć obiteljima i kućanstvima slabijeg imovnog stanja u iznosu od 55.000,00 kuna 

b) naknade za novosklopljene brakove i novorođenu djecu u iznosu od 5.000,00 kuna 

c) sufinanciranje cijene prijevoza učenicima u iznosu od 30.000,00 kuna. 

Iz Programa je utrošeno: 

d) pomoć obiteljima i kućanstvima slabijeg imovnog stanja u iznosu od  19.000,00 kn 

e) naknade za novosklopljene brakove i novorođenu djecu u iznosu od 6.000,00 kn 

f) sufinanciranje cijene prijevoza učenicima u iznosu od 35.784,00 kn 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2017. 

GODINU 

Javne potrebe u kulturi Općine Janjina za 2017 godinu za koje se utvrđuje raspored sredstava iz 

Proračuna su: 

a) donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 100.000,00 kn 

b) donacije udrugama građana u iznosu od 15.000,00 kn 

c) donacija turističkoj zajednici – kulturno ljeto, od 20.000,00 kn 

 

Iz Programa je utrošeno: 

d) donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 50.731,00 kn 

e) donacije udrugama građana u iznosu od 4.750,00 kn 

f) donacija turističkoj zajednici – kulturno ljeto, od 120.000,00 kn 

 

 

Rebalans proračuna je dan na glasovanje.  

Šest vijećnika je glasovalo za, jedan suzdržan, stoga se utvrđuje da je donesena 

odluka 

o 

usvajanju rebalansa proračuna za 2017. godinu 

 

3. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE JANJINAZA 2018. GODINU 

Općinski načelnik objašnjava da se Proračun svake godine formira po rebalansu. Svake godine se 

okvirno znaju prihodi i troškovi, osim natječaja koji se procjenjuju ovisno o financiranju 

Ministarstva. Jedina stavka koja se razlikuje su kapitalne pomoći županije te kapitalna ulaganja iz 

EU sredstava od 1.000.000,00 kn zbog završene dokumentacije vezane za kameno popločenje 

glavne ulice u Janjini. Taj projekt će se kandidirati na Mjeru 7 te se očekuje prolazak projekta 

Dodatno pojašnjava stavke tekuće pomoći županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog 

proračuna, ulaganje u asfaltiranje te završetak pješačke staze Drače Sreser. 

Istaknuti rashodi se odnose na povećanje plaća zbog radne grupe na javnim radovima, ostale usluge 

održavanja, radovi na crkvi u Popovoj Luci te nabavka kontejnera za komunalni otpad. 

Prijedlog troška je i kupnja polovnog osobnog automobila za Općinu sa predviđenim troškom 

160.000,00 kn, a zbog dotrajalosti i nepouzdanosti trenutnog vozila te plan pomoći Zadruzi za 

izgradnju degustacijske sale 20.000,00 kn.  
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Otvorena je rasprava o prijedlogu Proračuna za 2018. godinu. 

- Vijećnica Vinka Kučer daje prijedlog za uređenje naselja u Općini. Smatra da se treba više 

pažnje posvetiti hortikulturalnom uređenju svih naselja i postavlja pitanje što je sa 

uređenjem obale od kuće Mazić do Male plaže. Općinski načelnik obrazlaže prijedlog 

vijećnice o planu ulaganja Mjesnog odbora Sreser u kojem su zatraženi radovi na sanaciji 

plaže, šetališta u Sreseru - Kraj Rat (potez Mazić – Mala plaža) te komunalno građevinski 

radovi na održavanju plaža šetališta, lučica, groblja, poljskih putova te ulaganje u nove 

hortikulturne projekte. Općina će pratiti prijedlog Mjesnog odbora u skladu s mogućnostima 

Proračuna. 

 

- Vijećnik Matko Ćudina postavlja pitanje o planu ulaganja u popločanje glavne ulice u 

Janjini. Zanima ga je li svrha samo estetska ili i funkcionalna? Općinski načelnik odgovara 

da je plan Projekt popločavanja glavne ulice u Janjini kandidirati na Mjeru 7., te na taj način 

povući financijska sredstva za ostvarenje istog. Projekt je planiran zbog dotrajalosti betona 

na glavnoj ulici, a budući je planirano kameno popločenje ulica oko Kneževog dvora u 

sklopu projekta obnove Dvora od strane DPDSa, nastavak popločavanja ulice do raskršća s 

Državnom cestom bi se izvrsno uklopio. 

 

 

Prijedlog proračuna je dan na glasovanje. Jednoglasno je usvojen te je donesena 

odluka 

o usvajanju Proračuna za 2018. godinu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu o Odluci o izvršenju Proračuna Općine Janjina.  

U raspravi nije sudjelovao nitko od vijećnika. 

Jednoglasno je usvojena 

odluka 

o izvršenju Proračuna Općine Janjina 

 

4. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVE ROBA, 

USLUGA I RADOVA ZA 2017. GODINU 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara točku dnevnog reda o donošenju odluke o izmjenama i 

dopunama planom nabave za 2017 godinu u kojoj se mijenjaju dvije stavke. Uvodi se stavka 

sanacije crkve sv. Trojstva u Popovoj Luci i uređenje obale u naselju Sreser, Drače i Osobljava. 

 

Odluka je dana na glasovanje. Jednoglasno je usvojena i donesena 

odluka 

o izmjenama i dopuna plana nabave za 2017. godinu 

 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE JANJINA 
Općinski načelnik iznosi podatak da se na poslijednjoj sjednici Općinskog Vijeća donijela odluka o 

Općinskim porezima Općine Janjina zbog aktualng poreza na nekretnine. U međuvremenu je Vlada 

odustala od poreza na nekretnine i donesen je rok u kojem se moraju odluke vratiti na prethodno 

stanje. Ovim prijedlogom se Odluka o Općinskim porezima vrača na prethodno stanje. 

Otvorena je rasprava o Prijedlogu. 

Prijedlog je dan na glasovanje.  

Jednoglasno je prihvaćen te je donesena 

odluka 

o općinskim porezima Općine Janjina 
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6. PRIJEDLOG ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 

VODOOPSKRBI I CIJENI VODE VLASTITOG POGONA OPĆINE 

JANJINA 
Općinski načelnik  iznosi podatak da je potrebno imati navedenu odluku uz nadogradnju odredbe o 

usklađenju s odredbama Hrvatskih voda o naknadama za korištenje i za zaštitu vode. Iznos naknade 

se plaća Hrvatskim Vodama, a visinu naknade određuje Vlada Republike Hrvatske. 

 

Otvorena je rasprava o Prijedlogu. 

Prijedlog je dan na glasanje, Jednoglasno je prihvaćena i donesena 

odluka 

o izmjeni i dopuni odluke o vodoopskrbi i cijeni vode Vlastitog pogona Općine Janjina 

 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 

KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I 

VLASTITOG POGONA 
Općinski načelnih iznosi potrebu za novim usklađenjem sa postojećom odlukom. Mjesto broj dva 

odluke se ukida, a dodaje se radno mjesto broj 3 na kojem se nalazi mjesto administrativnog 

referenta. 

 

Otvorena je rasprava o Prijedlogu. 

Prijedlog je dan na glasovanje. Jednoglasno je prihvaćen, te je donesena  

odluka 

o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona 

 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA 

U VLASNIŠTVU OPĆINE JANJINA 
Općinski načelnik predstavlja novi zakon koji je stupio na snagu o upravljanju nekretninama u 

vlasništvu jedinica lokalne samouprave gradova i općina. Kupljen je program za registar nekretnina 

Općine Janjina u  koji se moraju unijeti sve nekretnine u vlasništvu Općine. Potrebna je izrada plana 

i programa tj. strategije upravljanja tim nekretninama. Stratrgija je u izradi. Uz sve navedeno 

potrebno je donijeti niz odluka, npr, novu odluku o korištenju javnih površina, odluku o zakupu i 

kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Janjina i sl.. Po donošenju i stupanju na snagu 

ove odluke Općinski načelnik će raspisati natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora, trgovine i 

skladišta u naselju te prostora ugostiteljskog objekta u zgradi Mjesnog odbora u naselju Sreser. 

 

Otvara se rasprava o Prijedlogu odluke. 

- Vijećnica Vinka Kućer postavlja pitanje o zimskom periodu rada trgovine. Smatra da je 

potreban rad trgovine i u zimskom periodu. Općinski načelnik utvrđuje da Mjesni Odbor u 

Sreseru donosi odluku po tom pitanju. 

 

Prijedlog Odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno je prihvaćena i donesena 

odluka 

o 

zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Janjina 

 

9. PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA 

NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA 
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Općinski načelnik razlaže problem sa složenim predmetom ishođenja Građevinske dozvole za 

proširenje vodovodne mreže prema Osobjavi i izgradnje vodosprema. Problem u ovom trenutku 

predstavlja rješavanje imovinsko pravnih odnosa na trasi vodovoda i vodosprema koje su 

raspodijeljene na puno vlasnika i nepoklapanje podloga s česticama zemlje. Projektni ured koji je 

radio na projektu rješava taj problem te se rezultati očekuju uskoro Trošak ovog usklađenja 

projektne dokumentacije i postupak nepotpunog izvlaštenja dodatno će opteretiti proračun Općine i 

vrijednost investicije. Jedan dio vodovodne trase se proteže po česticama zemlje na pomorskom 

dobru (riva) u naselju Osobljava zbog čega je i potrebna odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja 

na pomorskom dobru (riva) u naselju Osobjava, čest. zem. 207/1, 2921 i 203/7 k. o. Osobjava. 

 

Prijedlog odluke o suglasnosti je dan na glasovanje.  

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te je donesena 

odluka 

o suglasnosti za provedbu ulaganja na pomorskom dobru čest. zem. 207/1, 2921 i 203/7 k. o. 

Osobjava 

 

10.  PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU IMENA ULICE NA 

PODRUČJU OPĆINE JANJINA 
Općinski načelnik predstavlja odluku koja se odnosi na ulicu Zapoje i Zapoje I kojima se treba 

dodijelit ime. Odluke ide na javnu raspravu gdje će se vlasnici po tom pitanju izjasniti. Prema 

Zakonu o cestama iz 2013. godine Općina je obavezna tu cestu upisati kao javno dobro u svoje 

vlasništvo. 

 

Prijedlog odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno je prihvaćen i donesena je  

odluka 

o određivanju imena ulice na području Općine Janjina „Zapoje“ i „Zapoje I“ 

 

 

 

Zapisničarka: 

 

 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća: 

Mirna Kiriđija  Milivoj Herceg 

 

 


