
 

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 14. 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. studenoga, 2015. godine  

Vrijeme održavanja: 11.00 sati 

 

Prozivkom je utvrđeno da su: 

Nazočni:  

1. Iva Ljubotina 

2. Slobodan Mratinović  

3. Stipo Šegović 

4. Pavao Crljen - Westercom  

5. Vatren Pekić  

6. Zoran Rašić  

7. Željko Nožica 

 

Zapisničar: 

Antonija Prišlić 

Izočni; 
 

8. Ivo Šegović  

9. Milivoj Herceg 

 

Gosti; -  
Vlatko Mratović, 

Načelnik Općine Janjina 

(nazočan) 

Tonći Nožica, Zamjenik 

Načelnika Općine Janjina 

(nazočan) 

 

Građanin 

Boris Mendeš 

Sjednici predsjedava zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Stipo Šegović 

 

Nakon prozivke utvrđena je nazočnost većine vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke nakon čega je 

jednoglasno usvojen predloženi  

 

D N E V N I  R E D 
 

1. PRIJEDLOG PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, 

MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OPĆINE 

JANJINA 

2. PRIJEDLOG KUPNJE ZGRADE KNEŽEVOG DVORA U JANJINI 

3. PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP 

INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE 

JANJINA 

4. RAZNO 
 

 

1. PRIJEDLOG PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, 

MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OPĆINE 

JANJINA 
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća je zamolio načelnika da pobliže obrazloži ovu točku 

dnevnog reda nazočnim vijećnicima. 

Prema riječima načelnika, kako bi poštovali zakonsku obvezu propisanu Zakonom o zaštiti i 

spašavanju, Općinsko vijeće je u obvezi usvojiti Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša Općine Janjina. Prijedlog procjene je izradilo ovlašteno trgovačko 

društvo Alfa atest d.o.o. iz Splita. Temeljem navedene procjene se izrađuje Plan zaštite i spašavanja 

i Plan civilne zaštite. Između dana početka izrade Prijedloga do dana predlaganja istog Općinskom 

vijeću na usvajanje, došlo je do donošenja novog Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, 

82/15). Po usvajanju prijedloga ove Procjene i Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite 

morati će se odmah pokrenuti izrada Procjena rizika od velikih katastrofa. 
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Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. U raspravi 

nitko od nazočnih vijećnika nije sudjelovao. 

 

Glasovanjem je utvrđeno da je jednoglasno donesena 

Odluka 

o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,  

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Janjina 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

2. PRIJEDLOG KUPNJE ZGRADE "KNEŽEVOG DVORA" U JANJINI 
Načelnik je nazočne vijećnike izvijestio o postignutom u pregovorima između vlasnika i Društva 

prijatelja dubrovačke starine. Ponuda Društva za otkup je bila 50.000,00 €, a jedna od četvero 

vlasnica je tražila 100.000,00€. U razgovorima s nasljednicom dogovorena je cijena od 75.000,00€.  

Uvrštavanjem ove točke u Dnevni red traži se očitovanje i stav vijećnika oko financiranja razlike 

(25.000,00€) od strane Općine Janjina ukoliko Društvo prijatelja dubrovačke starine ne otkupe istu 

u cijelosti.  

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu po ovoj točki. 

Svi nazočni članovi su jednoglasno suglasni, obzirom na visinu investicije sanacije zgrade koju će 

Društvo uložiti, da će se iznos od 25.000,00€ isplatiti vlasnicama iz Proračuna Općine Janjina, 

ukoliko se za navedeno ukaže potreba. 

 

Po završetku svih pregovora s Društvom prijatelja dubrovačke starine i vlasnica Općinsko vijeće će 

donijeti odluku o financiranju svog udjela. 

 

3. PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP 

INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE 

JANJINA 
Zamjenik predsjednika je zamolio načelnika da bliže pojasni točku o usvajanju predloženog 

Pravilnika. 
Ovim se Pravilnikom o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija 

Općine Janjina uređuju uvjeti pod kojima korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu 

informacija ostvaruje svoje pravo na pristup informacijama a Općina Janjina ispunjava svoju obvezu 

omogućavanja pristupa zatraženoj informaciji te ograničenja prava na pristup informacijama. 

Otvorena je rasprava u kojoj nitko od nazočnih članova nije sudjelovao. 

Jednoglasno je donesen  
 

Pravilnik  

o ostvarivanju prava na pristup informacijama  

i ponovnu uporabu informacija Općine Janjina 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

4. RAZNO 
 

IZGRADNJA I UREĐENJE ŠETNICE (BRATKOVICE – PODGRAD (Levanat)) 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je općini Janjina 350.000,00 kn za 

kandidirani projekt uređenja nogostupa prema Sutvidu. Obveza Ministarstva je sufinanciranje u 

iznosu od 80% projekta, a Općine Janjina 20%. Iznos investicije uređenja nogostupa od zgrade 

Vlastelica – Bodulić do zgrade Levanat je 450.000,00 kn. 

Završetak radova je planiran za 28. studenoga 2015. godine. 
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GEODETSKO SNIMANJE ULICE SRESER - KRAJ RAT I 

Na zahtjev stanara ulice zatraženo je evidentiranje i upis ulice od maslinika u vlasništvu obitelji 

Nožica do zgrade u vlasništvu obitelji Berger, u ZK odjelu i Katastarskom operatu. 

Načelnik je nazočne članove podsjetio na prethodni razgovor te predlaže da se navedena ulica 

imenuje Kraj Rat I. 

U otvorenoj raspravi o Prijedlogu naziva ulice nitko nije sudjelovao. 

Jednoglasno je usvojena 

 

ODLUKA 

 

o određivanju imena ulice na području Općine Janjina 

Članak 1. 

Ulici na području Općine Janjina koja se okomito spaja s ulicom čest. zem. 1010/1 k. o. Sreser (od 

Kraja prema Ratu), a koja obuhvaća katastarske čestice: 110/2, 784/3, 1008/7, 1011/10, 1011/9, 

785/3, 786/4, 786/5, 786/9, 786/10, 786/2 , sve k.o. Sreser, određuje se ime: "Kraj Rat I". 

Članak 2. 

Grafički prikaz ulice iz članka 1. ove Odluke, sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačko 

neretvanske županije". 

 

ELEMENTARNA NEPOGODA POŽAR I NARUŠENI POLJSKI PUTOVI 

Velike kiše koje su padale početkom listopada napravile su očekivane štete na poljskim putovima 

zbog velikih opožarenih površina u k. o. Pijavičini. Najveća šteta i prioritet za sanaciju je asfaltirani 

put kroz Motoružnice od kućice u vlasništvu Željka Prodana do potoka od Mavasije. Kako bi se 

spriječilo daljnje propadanje asfalta na navedenoj dionici je potrebna hitna intervencija kao i na 

dijelovima puta do Krca. 

 

Ponuda će se zatražiti od obrta Krtica za sanaciju i betoniranje rubnih dijelova ceste za odvodnju 

oborinske vode. 

 

 

ZAHTJEV ZA RASPRAVU GOSPODINA BORISA MENDEŠA IZ SRESERA 

Nazočnim vijećnicima su podijeljene preslike zahtjeva. Načelnik je usmeno pročitao zahtjev Borisa 

Mendeša iz Sresera. Zahtjev se odnosi na držanje domaćih životinja u naselju Sreser (perad u 

vlasništvu Pava Crljen – Westercoma). Zahtjev je priložen zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Nakon čitanja zahtjeva načelnik je zamolio nazočnog podnositelja istog da se usmeno očituje o 

pročitanom.  

Otvorena je rasprava o predmetnom zahtjevu u kojoj su sudjelovali svi nazočni vijećnici. Držanje 

domaćih životinja u što se ubraja i perad je oduvijek bilo sastavni dio seoskog života i većina 

vijećnika nije za donošenje Odluke o zabrani držanja domaćih životinja u naseljima naše Općine. 

Stav vijećnika je da je potrebno poštivanje sanitarnih, higijenskih i ostalih uvjeta.  

Prozvani vijećnik Pavao Crljen Westercom je izvijestio o posjeti sanitarnog inspektora kada je 

vršeno čipiranje koza. Prema njegovim riječima za držanje domaćih životinja ne treba imati OPG. O 

držanju peradi, koja je predmet rasprave, isti napominje da mu je rečeno da može držati perad koja 

je 20 m udaljenja od susjeda, u ograđenom prostoru. 

Vijećnik i Predsjednik Mjesnog odbora Sreser, Slobodan Mratinović, predložio je da se ova dva 

susjeda pokušaju dobrosusjedski dogovoriti riješiti problem, za koji je Boris Mendeš tražio 

razgovor na vijeću.  

Boris Mendeš je pojasnio da predmetni kokošinjac nije takav kakav se prikazuje i na adekvatnoj 

udaljenosti koju je prozvani vijećnik naveo. Kokoši ne izgledaju zdravo i ne stoje stalno u 

ograđenom, već šetaju po selu. 
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Odluka o komunalnom redu postoji, ali nema propisanog načina držanja domaćih životinja. 

Načelnik je predložio da se na jednoj od narednih sjednica donese nova odluka o komunalnom redu 

i odluka o držanju domaćih životinja kojima bi se utvrdili kriteriji i uvjeti držanja domaćih 

životinja. Nazočni vijećnici su se složili s predloženim. 

 

PREPORUKA MJESNOG ODBORA SRESER, VIJEĆNIK SLOBODAN MRATINOVIĆ 

Vijećnik Slobodan Mratinović ponovno je iznio problem bespravnog kampiranja u kamp kućicama i 

sličnim objektima koji nisu građenje, a koji iziskuje uvođenje reda u prostor, odnosno, 

zapošljavanje komunalnog redara putem kojega bi mogli provoditi zakonske odredbe i odredbe 

Prostornog plana uređenja Općine. 

Načelnik je izvijestio kako su u tijeku razgovori s susjednim Općinama koje imaju komunalnog 

redara (Općine Slivno i Orebić). Komunalni redar Općine Orebić nije prihvatio prijedlog za 

suradnju i rad na Ugovor o djelu za Općinu Janjina. U razgovoru s načelnikom Općine Slivno 

dogovoreno je da će obaviti razgovor sa svojim komunalnim redarom ukoliko je isti voljan vršiti 

takvu uslugu za našu Općinu. Povratnu informaciju još nemamo, te ukoliko bude negativna, na 

sljedeću sjednicu Općinskog vijeća bit će stavljen prijedlog natječaja za komunalnog redara Općine 

Janjina. 

 

Budući su iscrpljene sve teme za raspravu, Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća je zatvori 

sjednicu u 12.20 sati 

 

 

Potpis zapisničara              Potpis zamjenika predsjednika 

 

Antonija Prišlić, v.r.               Stipo Šegović, v. r. 


