
 

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 15. sjednice Općinskog vijeća 

O P Ć I N E   J A N J I N A 

Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica 

Datum održavanja: 28. prosinca, 2015. godine  

Vrijeme održavanja: 11.00 do 12.40 sati 

 

Prozivkom je utvrđeno da su: 

Nazočni:  

1. Milivoj Herceg 

2. Iva Kalafatović 

3. Stipo Šegović 

4. Željko Nožica  

5. Ivo Šegović 

6. Vatren Pekić 

7. Slobodan Mratinović 

8. Pavao Crljen - Westercom 

9. Zoran Rašić 

Izočni; 
 

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  
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2. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE JANJINA ZA 2015. GODINU 

3. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE JANJINA ZA 2016. GODINU 

4. PRIJEDLOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PLANA CIVILNE 

ZAŠTITE 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE 

U RIBARSTVU 
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ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRIJAM U 
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NA RADNO MJESTO KOMUNALNOG REDARA OPĆINE JANJINA 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU 

SPECIJALIZIRANOG VOZILA ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ 

KOMUNALNOG OTPADA MAN DU603EC 
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1. AKTUALNI SAT 

 

SPAJANJE KOMUNALNOG PODUZEĆA JANJINA D. O. O. S NPKLM D. O. O. 
Vijećnik Željko Nožica postavio je upit kada se očekuje spajanje komunalnog poduzeća Janjina d. 

o. o. s vodovodnim poduzećem NPKLM d. o. o. iz Korčule.  

Načelnik je odgovorio da prema informacijama s kojim raspolaže u danom trenutku, najavljena je 

skupština NPKLM d. o. o. Korčula za lipanj 2016. godine.  

 

ORGANIZIRANJE DANA OPĆINE, SV. VLAHO, 03.02.2016. 
Načelnik je nazočne vijećnike upoznao s ovogodišnjim planom ceremonije proslave Dana Općine 

koji bi trebao pratiti tijek dosadašnjih proslava.  

Po otvorenoj raspravi u kojoj nitko nije sudjelovao jednoglasno je usvojen 

Zaključak 

o proslavi Dana Općine, Sv. Vlaha 

 

1. Ovaj Zaključak se odnosi na organiziranje i proslavu Dana Općine, 03. veljače 2015. godine, 

Sv. Vlaho. 

2. Odobrava se organiziranje domjenka na razini catering usluge restorana Koruna iz Maloga 

Stona, uz prethodno dogovoreni menu. 

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a za njegovo izvršenje zadužuje se Načelnik 

Općine Janjina. 

 

2. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE JANJINA ZA 2015. GODINU 
Načelnik je nazočnim vijećnicima podnio izviješće po svim stavkama Rebalansa Proračuna za 

2015. godinu. Rebalansom Proračuna Općine Janjina korigiraju se prihodi i izdaci Proračuna za 

2015. godinu koji je objavljen u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije broj 10/14 

od 31. prosinca, 2014. godine.  

Rebalansom Proračuna Općine Janjina korigiraju se prihodi i izdaci Proračuna za 2015. godinu: 

Prihodi  12.328.000,00 kuna 

Rashodi  12.328.000,00 kuna 

Bez sudjelovanja ijednog vijećnika u otvorenoj raspravi jednoglasno je usvojen 

Rebalans proračuna za 2015. godinu 

Rebalans proračuna za 2015. godinu je priložen zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

OPĆINE JANJINA ZA 2015. GODINU 

 

Načelnik je nazočne članove vijeća izvijestio o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Općine Janjina za 2015. godinu. Planirana su bila sljedeća investiranja : 

- izgradnja nogostupa u naselju Drače, 250.000,00 kn 

- izgradnja obale i rive u naselju Sreser, 140.000,00 kn 

- izgradnja potpornog zida uz boćalište u Janjini, 40.000,00 kn 

- izvršenje sanacije dijela javne površine (obale) u portu Drače (od zgrade Ivoslava 

Bjelovučića do zgrade Nikše Kalafatovića), 70.000,00 kuna 

- sanacija dijela javne površine (obale) u naselju Osobjava, 20.000,00 kuna 

 

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

- izgradnja nogostupa u naselju Drače, 450.000,00 kn 

- izgradnja obale i rive u naselju Sreser, 15.000,00 kn 

- izgradnja potpornog zida uz boćalište u Janjini, 0,00 kn 
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- izvršenje sanacije dijela javne površine (obale) u portu Drače (od zgrade Ivoslava 

Bjelovučića do zgrade Nikše Kalafatovića), 55.000,00 kuna 

- sanacija dijela javne površine (obale) u naselju Osobjava, 25.000,00 kuna 

 

Nabavljeno je novo specijalizirano vozilo za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. Staro vozilo 

će biti prodano javnim pozivom. Nabavci novog vozila se pristupilo zbog poticajnih sredstva Fonda 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nabavnom novog vozila se smanjuje rizik kvarova na 

starom vozilu koje je devet godina starosti. 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM MJERAMA SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2015. 

GODINU 

Mjerama socijalnog programa Općine Janjina za 2015. godinu utvrđeni su bili slijedeći oblici 

socijalne skrbi: 

a) pomoć obiteljima i kućanstvima slabijeg imovnog stanja u iznosu od 40.000,00 kuna 

b) naknade za novosklopljene brakove i novorođenu djecu u iznosu od 7.000,00 kuna 

c) sufinanciranje cijene prijevoza učenicima u iznosu od 35.000,00 kuna. 

Iz Programa je utrošeno: 

d) pomoć obiteljima i kućanstvima slabijeg imovnog stanja u iznosu od 50.000,00 

e) naknade za novosklopljene brakove i novorođenu djecu u iznosu od 1.000,00 

f) sufinanciranje cijene prijevoza učenicima u iznosu od 32.000,00 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2015. 

GODINU 

Javne potrebe u kulturi Općine Janjina za 2015 godinu za koje se utvrđuje raspored sredstava iz 

Proračuna su: 

a) donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 25.000,00 kuna 

b) donacije udrugama građana u iznosu od 10.000,00 kuna 

 

Iz Programa je utrošeno: 

c) donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 8.000,00 kuna 

d) donacije udrugama građana u iznosu od 8.000,00 kuna 

 

3. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE JANJINA ZA 2016. GODINU 
Predsjednik Općinskog vijeća je zamolio načelnika da nazočnim vijećnicima obrazloži Proračun za 

2016. godinu. 

Kako je rekao načelnik Općine Janjina, poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Janjina u 2016. 

godini financirati će se iz iznosa 3.430.800,00 kuna raspoloživih sredstava. 

Proračun Općine Janjina sastoji se od: 

Račun prihoda i rashoda: Proračun 2016 Projekcija 2017 Projekcija 2018 

- Prihodi i primici:   6.081.400,00 kn 3.893.500,00 kn 4.507.600,00 kn 

- Rashodi i izdaci:  6.081.400,00 kn 3.893.500,00 kn 4.507.600,00kn 

U Proračun su uvršteni sljedeći financijski planovi i programi. 

 

U Proračunu je planiran nastavak projekta izmjene javno rasvjetnih tijela po modelu energetske 

učinkovitosti, uređenje mrtvačnice i nabavka priručnog uređaja za rashlađivanje tijela mrtvaca, 

zadnja etapa projekta uređenje šetnice do Podgrada, asfaltiranje nerazvrstanih ulica i poljskih 

putova 

 

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JANJINA 

Turistička zajednica Općine Janjina u svom financijskom planu i programu rada za 2016. godinu 

zatražila je planiranje financijskih sredstava u iznosu od 120.000,00 kn u proračunu Općine 

Janjina. Sredstva će biti planirana, ali ostvarenje financijskih sredstava će biti u skladu sa 
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mogućnostima Proračuna Općine Janjina za 2016. godinu. Ostvarenje financijskih sredstava će se 

moći vršiti uz pisani zahtjev i prethodni dogovor sa Predsjednikom Općinskog vijeća. 

 

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Janjina je po dostavljenom financijskom planu i programu rada za 

2016. godinu, zatražilo planiranje financijskih sredstava u iznosu od 130.000,00 kn u proračunu 

Općine Janjina za 2016 godinu. Sredstva će biti planirana, ali ostvarenje financijskih sredstava će 

biti u skladu sa mogućnostima Proračuna Općine Janjina za 2016. Ostvarenje financijskih sredstava 

će se moći vršiti uz pisani zahtjev. 

 

PLAN JAVNE NABAVE 

Predsjednik Općinskog vijeća je zatražio od načelnika pojašnjenje predloženog Plana nabave. 

Nakon kraćeg obrazloženja Plana Predsjednik je Plan nabave stavio na raspravu te dao na 

glasovanje. Jednoglasno je, bez rasprave, usvojen  

Plan nabave za 2016. godinu. 

Plan je priložen zapisniku. 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

Predsjednik Općinskog vijeća je zatražio od načelnika pojašnjenje predloženog Programa javnih 

potreba u kulturi. Nakon kraćeg obrazloženja Programa Predsjednik je Program javnih potreba u 

kulturi stavio na raspravu te dao na glasovanje. Jednoglasno je, bez rasprave, usvojen 

Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu. 

Program je priložen zapisniku. 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI 

Predsjednik Općinskog vijeća je zatražio od načelnika pojašnjenje predloženog Programa javnih 

potreba u području socijalne skrbi. Nakon kraćeg obrazloženja Programa Predsjednik je Program 

javnih potreba u području socijalne skrbi stavio na raspravu te dao na glasovanje. Jednoglasno je, 

bez rasprave, usvojen 

Program javnih potreba u području socijalne skrbi za 2016. godinu. 

Program je priložen zapisniku. 

 

PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA I KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE 

Predsjednik Općinskog vijeća je zatražio od načelnika pojašnjenje predloženog Programa 

održavanja objekata i komunalne infrastrukture. Nakon kraćeg obrazloženja Programa Predsjednik 

je Program održavanja objekata i komunalne infrastrukture stavio na raspravu te dao na glasovanje. 

Jednoglasno je, bez rasprave, usvojen 

Program održavanja objekata i komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 

Program je priložen zapisniku. 

 

PROGRAM RADA VLASTITOG POGONA 

Predsjednik Općinskog vijeća je zatražio od načelnika pojašnjenje predloženog Programa rada 

Vlastitog pogona. Nakon kraćeg obrazloženja Programa Predsjednik je Program rada Vlastitog 

pogona stavio na raspravu te dao na glasovanje. Jednoglasno je, bez rasprave, usvojen 

Program rada Vlastitog pogona za 2016. godinu. 

Program je priložen zapisniku. 

 

Nakon rasprave u kojoj se raspravljalo o mjerama naplate potraživanja i poboljšanja prihoda 

jednoglasno je usvojen 

Proračun za 2016. godinu 

Proračun je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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Jednoglasno je donesena i  

Odluka 

o izvršenju Proračuna za 2016. godinu 

 

4. PRIJEDLOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PLANA CIVILNE 

ZAŠTITE 
Predsjednik je otvorio raspravu o Prijedlogu Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite kojeg 

je za Općinu Janjina izradilo poduzeće Alfa atest d. o. o. iz Splita. U raspravi nije sudjelovao 

nijedan vijećnik stoga se glasovalo o usvajanju Plana. Jednoglasno je donesena  

Odluka 

o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite 

 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU LOKALNE AKCIJSKE 

SKUPINE U RIBARSTVU 
FLAG – lokalna akcijska skupina u ribarstvu ima zadatak baviti se razvojem ribarstva i marikulture 

na području djelovanja i doprinijeti povlačenju financijskih sredstava iz EU fondova za razvoj 

ribarstva i marikulture. 

Otvorena je rasprava po Prijedlogu odluke. Nakon rasprave u kojoj su aktivno sudjelovali svi 

vijećnici jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu 

 

Članak 1. 

U svrhu implementacije Lokalnog razvoja pod vodstvom lokalne zajednice u ribarstvu Operativnog 

programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. - 2020. 

godine, Općina Janjina ovom je Odlukom suglasna sudjelovati u formiranju partnerstva 

predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne 

akcijske skupine u ribarstvu, kao jedan od suosnivača.  

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu, koja ima pravni oblik udruge, osniva se radi ostvarivanja 

zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ribarstvenog područja koje obuhvaća Lokalna akcijska 

skupina u ribarstvu, a koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i 

društvenom smislu, te radi izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu. 

 

Članak 2. 

Općinsko vijeće Općine Janjina donosi odluku da će Općinu Janjina u skupštini Lokalne akcijske 

skupine u ribarstvu predstavljati Vlatko Mratović, Načelnik Općine Janjina. U slučaju spriječenosti 

Općinu Janjina će predstavljati Milivoj Herceg, Predsjednik Općinskog vijeća Općine Janjina. 

Članak 3. 

Općinsko vijeće Općine Janjina ovime ovlašćuje predstavnike navedene u Članku 2. na donošenje 

odluka u ime Općine Janjina, kao člana skupštine Lokalne akcijske skupine u ribarstvu.  

 

Članak 4. 

Ova oduka stupa na snagu danom donošenja. 
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6. PRIJEDLOG DRUŠTVENOG UGOVORA OSTREA EDULIS D. O. O. 

ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ 
Dubrovačko neretvanska županija je donijela prijedlog o osnivanju novog društva, čija bi zadaća 

bila nasljedovanje poslova MARIBICa posebno onih poslova vezanih za unaprjeđenje uzgoja 

školjkaša u Malostonskom kanalu i Malom moru. Maribic je u poslovnim poteškoćama i ne može 

povlačiti financijska sredstva iz fondova EU. Županija je dostavila prijedlog Društvenog ugovora o 

osnivanju novog društva s ograničenom odgovornošću Ostrea Edulis d. o. o.. 

U otvorenoj raspravi su sudjelovali svi nazočni članovi Općinskog vijeća. Glasovanjem o 

pristupanju Društvu i potpisivanju Društvenog ugovora izglasano je nepristupanje Društvu i to sa 

četiri glasa protiv, jedan suzdržan i tri za potpisivanje ugovora. 

 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRIJAM U 

SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA POLA RADNOG VREMENA 

NA RADNO MJESTO KOMUNALNOG REDARA OPĆINE JANJINA 
Načelnik Općine Janjina je nazočne članove izvijestio da će Općina Janjina raspisat natječaj o 

zapošljavanju komunalnog redara na određeno vrijeme. Načelnik je napomenuo kako je preduvjet 

raspisivanju ovog natječaja usklađivanje akata Općine te donošenje nove Odluke o komunalnom 

redu. 

U raspravi su sudjelovali aktivno svi nazočni vijećnici iz koje su definirani osnovni podaci za opis 

poslova komunalnog redara te da će se isti referent primiti na određeno vrijeme u skladu s 

zakonskim propisima i pola radnog vremena. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća je predložio načelniku da se do slijedeće sjednice Općinskog vijeća 

napravi prijedlog oglasa za primanje u službu komunalnog redara te prijedlog Povjerenstva za 

provedbu oglasa. Predsjednik je predložio da se u povjerenstvo imenuju Vlatko Mratović i 

Slobodan Mratinović. Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje treba tražiti profesionalnu podršku i 

pomoć za provedbu oglasa, te od iste institucije tražiti imenovanje trećeg člana, ukoliko pravila to 

odobravaju. 

 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU 

SPECIJALIZIRANOG VOZILA ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ 

KOMUNALNOG OTPADA MAN DU603EC 
Načelnik je nazočnim članovima objasnio proceduru prodaje starog vozila. Elaborat procjene 

vrijednosti komunalnog vozila je izradio stalni sudski vještak, ovlašteni inženjer dipl. ing. Ivica 

Hrdalo. Procijenjena vrijednost vozila je 288.977,20 kn. Vozilo će biti prodano putem javnog 

poziva objavljenog u Narodnim novinama, dnevnom javnom glasilu, oglasnim pločama i 

internetske stranice Općine Janjina. 

Predsjednik je otvorio raspravu o prodaji vozila. U raspravi nije sudjelovao nijedan od vijećnika. 

Jednoglasno je donesena 

O D L U K A 

o prodaji rabljenog teretnog vozila  

za prikupljanje, sabijanje i odvoz komunalnog otpada 
 

I 

1.Određuje se prodaja rabljenog teretnog vozila za prikupljanje, sabijanje i odvoz komunalnog otpada u 

vlasništvu Općine Janjina. Prodaja će se provesti javnim natječajem putem prikupljanja zatvorenih 

pisanih ponuda. 
 
2. Podaci o vozilu 
- marka vozila: MAN, zemlja porijekla: Njemačka tip: TGM, 
- stanje vozila: tehnički ispravan i redovito servisiran, registriran i u voznom stanju, 
- model vozila: C-216422  18.280 4X2 BB, boja: BIJELA, 
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- broj šasije: WMAN08ZZX8Y200860, godina proizvodnje:  2007. godine, vrsta motora: 
DIESEL- Euro 4, 
- snaga motora: 206 kw, radni obujam motora: 6871 cm3, prijeđena kilometraža: 167000 km, 
- mjesta za sjedenje: 3, 
- dopuštena nosivost: 7500 kg broj kotača: 6, 
- mjere vozila: dužina 8285 cm, širina 2500 cm, visina 3380 cm 
- početna prodajna vrijednost vozila: 288.977,20 
 
3.Kriterij prodaje 

Najviša ponuđena kupoprodajna cijena. Prodaja će se provesti po načelu „viđeno-kupljeno“. 
 
4.Obveza kupca 
- kupoprodajna cijena plaća se u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, 
- kupac je dužan preuzeti vozilo u roku od 8 dana po uplati ponuđene cijene, 
- prodaja se obavlja po sistemu "viđeno-kupljeno" čime se isključuju naknadni prigovori, 
- sve poreze i pristojbe za kupljeno vozilo snosi kupac. 
 

II 
Za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila imenuje se povjerenstvo u 
sastavu: 
 

1. Vlatko Mratović, predsjednik 
2. Milivoj Herceg, član 
3. Željko Nožica, član 

 
Povjerenstvo je ovlašteno objaviti javni natječaj sukladno bitnim uvjetima utvrđenim u ovoj odluci, 
te propisati ostale uvjete i način provedbe javnog natječaja prikupljanjem zatvorenih pisanih 
ponuda. 
Oglas će se objaviti na oglasnim pločama Općine Janjina, Internet stranici  općine, u oglasniku 
Narodnih novina i Slobodnoj Dalmaciji. 
 

III 
Po provedenom postupku povjerenstvo dostavlja načelniku zapisnik o javnom otvaranju ponuda s 
prijedlogom odluke o prihvatu ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora s ponuditeljem koji je 
dostavio najpovoljniju ponudu. 
 

IV 
Provedba ove odluke nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Janjina vezano za 
isknjiženje iz dugotrajne imovine. 
 

V 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Zapisničar:               Predsjednik Općinskog vijeća: 

Antonija Prišlić, v. r.            Milivoj Herceg, v. r. 


