
 

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 4. sjednice Općinskog vijeća 

O P Ć I N E   J A N J I N A 

 

Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica 

Datum održavanja: 01. veljače, 2018. godine 

Vrijeme održavanja: 10.30 do 11.20 sati 

 

Prozivkom je utvrđeno da su: 

Nazočni:  

1. Milivoj Herceg 

2. Iva Ljubotina 

3. Matko Ćudina 

4. Slobodan Mratinović 

5. Stipo Šegović 

6. Željko Nožica 

 

Izočni; 

7. Stipan Đuretić 

8. Anto Šegović 

9. Vinka Kučer 

 

Gosti; -  

Vlatko Mratović, Općinski načelnik (nazočan) 

Željko 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. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA 

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIO RAZGRADIVOG 

KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG 

PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, TEKSTILA I KRUPNOG 

(GLOMAZNOG) OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA 

3. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI 

POSLOVNOG PROSTORA  
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. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA 

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIO RAZGRADIVOG 

KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG 

PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, TEKSTILA I KRUPNOG 

(GLOMAZNOG) OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA 

3. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI 

POSLOVNOG PROSTORA  
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1. AKTUALNI SAT 
Općinski Načelnik otvara aktualni sat sa razlogom održavanja sjednice, a to su rokovi u kojima se 

moraju donijeti određene odluke i izmjene. U ovom slučaju radi se o odluci vezanoj za prikupljanje 

otpada.  

Načelnik poziva sve članove na svečanu sjednicu Općinskog Vijeća povodom dana Općine Janjina i 

zaštitnika sv. Vlaha. Kod održavanja i organizacije došlo je do jedne promjene, a to je da će 

domjenak ove godine raditi poduzeće Pećina iz Ploča. 

Uz navedene informacije načelnik navodi i da se Općina javila na dva natječaja raspisana od strane 

ministarstva MRRFEU za dovršenje pješačke staze od naselja Drače do Sresera i za asfaltiranje  

nerazvrstanih ulica i putova na području naše općine. 

Uz  donošenje odluke o upravljanju otpadom omogućeno je i javljanje na natječaje za nabavku 

kompostera te kontejnere za razvrstavanje otpada za domaćinstva, te su u uredu i na stranicama 

Općine dostupne ankete o zainteresiranosti za nabavku kompostera. Kod nabavke omjer 

sufinanciranja će biti 15% Općina Janjina i 85% fond. 

 

VIJEĆNIČKO PITANJE: Vijećnik Slobodan Mratinović postavlja pitanje o 

rješavanju problema kamp kućica 
Općinski vijećnik postavlja pitanje na temu uklanjanja nedopušteno postavljenih kamp kučica na 

području naselja Sreser i u kojoj su fazi postupci. Općinski načelni odgovara da se i dalje radi na 

uklanjanju, ali zbog žalbi stranaka se proces oduži. Navodi da će se svakako proces i dalje provoditi 

dok se ne uklone sve kamp kučice. 

 

VIJEĆNIČKO PITANJE: Vijećnik Željko Nožica postavlja pitanje da li će se vršiti 

radovi na vodovodu do ljeta. 
Vijećnik Željko Nožica postavlja pitanje o planiranim radovima na vodovodu i hoće li se do 

početka turističke sezone zamijeniti vodovodna cijev od prekidne komore do Ćusovice. Općinski 

načelnik izvješćuje nazočne da će do početka turističke sezone biti promijenjena cijev fi 110 u 

dužini od 400 m'.  

Ujedno izvješćuje o izvedenim radovima na ispitivanju gubitaka u cjevovodu na cijelom području 

Općine i u Luci Dubrava. Usluga je naručena kod poduzeća Rudan d. o. o. iz Labina. Sanirana su 

sva mjesta koja su stvarala gubitke i cjelokupni vodovodni sustav je stabilan i bez gubitaka. 

 

IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA POPIS IMOVINE OPĆINE JANJINA U 2017. GODINI I 

PRIJEDLOG ODLUKE O OTPISU 

Općinski načelnik je nazočnim vijećnicima podijelio dodatak materijalima svog prijedloga odluke o 

otpisu i rashodu osnovnih sredstava, sitnog inventara, potraživanja i obveza po prijedlogu 

Povjerenstva za godišnji otpis imovine. Objasnio je sve stavke iz prijedloga. 

Otvorena je rasprava o Prijedlogu. 

U raspravi nije sudjelovao nijedan od vijećnika. 

Prijedlog odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno je usvojena 

odluka 

o otpisu i rashodu osnovnih sredstava, sitnog materijala, potraživanja i obveza 

 

 

1. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA 

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIORAZGRADIVOG 

KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG 

PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, TEKSTILA I KRUPNOG 

(GLOMAZNOG) OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA 
Općinski Načelnik predstavlja novu odluku koju je potrebno donijeti radi novog zakona o 

gospodarenju otpadom. Rok donošenja odluke je 01.02. te su određene velike kazne ukoliko se 
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odluka ne donese. Primjena iste odluke će biti teška, ali se mora pronaći najefikasniji način 

izvršenja. Potrebno je izvršiti dodjeljivanje kanti za razvrstavanje iako je trenutno neizvedivo 

prikupljati otpad na taj način zbog ulica u kojih vozila ne mogu ulaziti. Rješenje se vidi u nabavci 

manjeg kamiona ili nabavci čipiranih kontejnera. Uz navedene opcija moguća je i opcija naplate 

odlaganja otpada po članu domaćinstva u paušalnom iznosu po jedinici litre napravljenog otpada. 

Po pitanju razvrstavanja otpada predviđa se reciklažno dvorište u Orebiću te će se postaviti zeleni 

otoci po mjestima gdje će se morati odvajati otpad. Kada se formira županijski centar za 

gospodarenje otpadom očekuje se bolji i kvalitetniji proces upravljanja, a do tada je bitno prilagoditi 

stanovništvo na promjene 

 

Otvorena je rasprava. Nitko od nazočnih vijećnika nije sudjelovao u raspravi. 

Odluka je dana na glasovanje. Jednoglasno je prihvaćena. 

 

1. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI 

POSLOVNIH PROSTORA  

 
Općinski Načelnik navodi da je po pitanju Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora došlo 

do izmjene zbog greške u izračunu kvadrature, a samim time i naplate. Kod prostora restorana uzet 

je krivi broj kvadrata te se predlaže da se početna cijena od 100,00 kuna smanji na 70,00 kuna kako 

bi se dobila realna tržišna cijena mjesečnog najma. 

Dana 29.01.2018. je završio natječaj o davanju u zakup trgovine u Sreseru.  

Na natječaj se javilo samo poduzeće Studenac d.o.o. te se planira potpisivanje ugovora s istim 

 

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

Izmjena i dopuna Odluke je stavljena na glasovanje.  

Jednoglasno je usvojena. 

 

 

Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća: 

   

   

Mirna Kiriđija  Milivoj Herceg 

 


