
 
 

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 05. sjednice Općinskog vijeća 

O P Ć I N E   J A N J I N A 

 

 
Mjesto održavanja:  Zgrada općine Janjina, Vijećnica 

Datum održavanja:  12. travnja, 2017. godine  

Vrijeme održavanja:  11.00 do 12.00 sati 

 

Prozivkom je utvrđeno da su: 

Nazočni:  

1. Milivoj Herceg 

2. Iva Ljubotina 

3. Matko Ćudina 

4. Slobodan Mratinović 

5. Stipan Đuretić  

6. Stipo Šegović 

7. Vinka Kučer 

8. Željko Nožica 

Izočni: 

9. Anto Šegović 

 

Gosti:  

Vlatko Mratović, 

Općinski načelnik 

(nazočan) 

Tonći Nožica, Zamjenik 

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 jednoglasno usvojen predloženi  

 

D N E V N I  R E D 
 

1. AKTUALNI SAT 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

OPĆINE JANJINA 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JANJINA 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA I 

VIJEĆNIKA KOJI SU U VIJEĆE IZABRANI S LISTE GRUPE BIRAČA 

IZ PRORAČUNA OPĆINE JANJINA ZA 2018. GODINU 

6. ZAKLJUČAK O SKLAPANJU UGOVORA O PRUŽANJU KOMUNALNE 

USLUGE I O NADOKNADI TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U 

JAVNOM PROMETU 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA RADOVIMA 

POJAČANOG ODRŽAVANJA NA POMORSKOM DOBRU ČEST. ZEM. 

5993 K.O. JANJINA 
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8. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA RADOVIMA 

POJAČANOG ODRŽAVANJA NA POMORSKOM DOBRU ČEST. ZEM. 

1010/1 K.O. SRESER 

 
Predloženi Dnevni red je dan na glasovanje. Jednoglasno usvojen. 
 

Zapisnik s 4. sjednice je dan na glasovanje te je jednoglasno prihvaćen 

 

1. AKTUALNI SAT 
Općinski načelnik otvara aktualni sat sa slijedećim informacijama: 

- Plan gospodarenja otpadom je napravljen i poslan Upravnom odjelu DNŽ na suglasnost. 

Nakon primljene suglasnosti potrebno je usvojiti plan kako bi se izvršila prijava na poziv 

Ministarstva za nabavu kanti i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada.  

- Podnesena je prijava na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 750.000,00 kn 

za radove asfaltiranja kako bi dovršili radove u ulicama u kojim radovi još nisu dovršeni. 

- Podnesena je prijava na natječaj Ministarstva graditeljstva za konstrukciju vodovoda na 

području Općine Janjina. Projekt bi bio financiran 60% iz fondova, a iznos projekta je 

250.000,00 kn. Projekt podrazumijeva zamjenu svih ventila i implementacija digitalnih 

vodomjera na svim ograncima. Predaja vodovoda poduzeću NPKLM d. o. o. iz Korčule je u 

prostupku te se obavlja detaljna analiza najboljeg modela prebacivanja. Hrvatske vode su 

dobile nalog hitne izrade projekta aglomeracije Općine Janjina kako bi kroz program 

financiranja EU do 2021. dobili sve dozvole te aplicirali na projekt realizacije kanalizacije i 

vodovoda za Općinu Janjina. 

- 04. travnja 2018. izvršena je provjera od strane mjeriteljske inspekcije po pitanju vodovoda te 

je utvrđen rok od 5 mjeseci za zamjenu svih satova starijih od 5 godina te 3 mjeseca za 

prilagodbu uredskog programa. Budući je u planu prebacivanje vodovoda poduzeću NPKLM 

vodovod d.o.o. računalni program se neće mijenjati jer će se u roku od 3 mjeseca vodovod 

prebaciti, ali će se morati izvršiti promjena 350 vodomjera, što je investicija oko 100.000,00 

kn. 

- Sukladno novom zakonu o zaštiti životinja potpisan je ugovor sa poduzećem Eko Adria d.o.o. 

iz Šibenika po pitanju zbrinjavanje napuštenih životinja u iznosu od 6.000,00 kn godišnje bez 

PDV-a uz nadoplatu po zbrinjavanju određene životinje po cjeniku. 

- Dovršen je projekt sa kojim apliciramo na mjeru 7., a radi se o projektu popločenje ulice uz 

Janjinu te se očekuje potvrda Upravnog odjela za prostorno uređenje DNŽ kako bi se projekt 

prijavio na natječaj. 

- Naručena je izrada projekta uređenja groblja, popločenje staze prilaza i platoa oko crkve te 

drugi projekt, proširenje groblja.  

- U izradi je projekt kamenog popločenja rive u naselju Sreser. 

- Prema odluci sa prethodne sjednice po pitanju nabavke automobila raspisan je natječaj za 

leasing na koji se prijavila jedna firma sa kojom je i potpisan ugovor za kupnju automobila 

marke, Mazda 6. Staro vozilo će biti prodano istoj auto kući po sustavu staro za novo. Na 

raspisani natječaj o prodaji vozila se nitko nije javio. 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

- Vijećnica Vinka Kučer postavlja pitanje o radovima prema naselju Kraj Rat. Načelnik 

odgovara da je prioritet dovršavanje radova na šetnici Drače – Sreser te će se shodno 

mogućnostima obaviti i radovi prema naselju Kraj Rat. 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

OPĆINE JANJINA 
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Općinski načelnik pojašnjava da se navedeni prijedlog odluke odnosi na usklađivanje sa izmjenama u 

Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, takozvani „lex šerif“ te je potrebno u roku 

od 2 mjeseca uskladiti statut prema objavljenim izmjenama. 

 

Prijedlog odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno je donesena 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Janjina 

 

3.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JANJINA 

Kao i u prethodnoj točci dnevnog reda radi se o usklađivanju sa izmjenama u Zakonu o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi, takozvani „lex šerif“ te je potrebno u roku od 2 mjeseca 

uskladiti poslovnik prema objavljenim izmjenama. 

 

Otvorena je rasprava o prijedlogu. 

Prijedlog odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno je donesena 

Poslovnička odluka  

o izmjena i dopunama Poslovnika Općine Janjina 

 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA 
Općinski načelnik otvara točku dnevnog reda sa podacima o novoj metodologija davanja površine 

u zakup. Zbog zastarjelosti i neusklađenosti sa svim točkama zakona stare Odluke o korištenju javnih 

površina došlo je do potrebe za donošenjem nove odluke. Cijene najma se nisu mijenjale, ali je 

naplata podijeljena na 3 zone: 1. Drače - Sreser, 2. Janjina, 3. Ostalo. Uz navedeno utvrđen je princip 

naplate za jednodnevno prodaju. 

 

Prijedlog odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno donesena 

odluka  

o korištenju javnih površina 

 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA I 

VIJEĆNIKA KOJI SU U VIJEĆE IZABRANI S LISTE GRUPE BIRAČA IZ 

PRORAČUNA OPĆINE JANJINA ZA 2018. GODINU 
Zbog zakonske regulative o godišnjem donošenju navedene Odluke Općinski načelnik daje prijedlog 

odluke na glasovanje u kojoj je došlo do izmjena jedino po pitanju datuma. 

 
Otvorena je rasprava o prijedlogu. 

Prijedlog odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno donesena 

odluka  

o financiranju političkih stranaka i vijećnika koji su u vijeće izabrani s liste grupe birača iz Proračuna 

Općine Janjina za 2018. godinu 

 

6. ZAKLJUČAK O SKLAPANJU UGOVORA O PRUŽANJU KOMUNALNE 

USLUGE I O NADOKNADI TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U 

JAVNOM PROMETU 
Općinski načelnik otvara točku dnevnog reda sa predstavljanjem ugovora o pružanju komunalne 

usluge i nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu. Kao suvlasnik poduzeća „Libertas 

d.o.o.“ Općina Janjina mora dati suglasnost na novi ugovor o pružanju usluga. Vrijednost ugovora 

iznosi 18.000.000,00 kn uz sufinanciranje grada Dubrovnika od 16.000.000,00 kn, Općine Župa 

Dubrovačka 512.000,00 kn, Općine Konavle 120.000,00 kn, Općine Mljet 120.000,00 kn, Općine 

Ston 200.000,00 kn, Općine Dubrovačko Primorje 210.000,00 kn te Općine Orebić 117.600,00 kn.  
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Trenutne točke ugovora ne uključuju udio sufinanciranja Općine Janjina jer s naše strane nije 

donesena odluka o sufinanciranju, ali se ugovor naknadno može mijenjati ukoliko Općina Janjina 

pristane na subvenciju linije 21: Dubrovnik – Orebić putem koje bi se razmjerno iznosu umanjilo 

sufinanciranje Općine Orebić. Općinski načelnik predlaže da se sukladno mogućnostima pristane na 

subvencioniranje linije u iznosu od 1.000,00 kn/mj tj. 12.000,00 kn godišnje te da se da prijedlog 

odluke koja će biti dana na glasovanje na jednoj od idućih sjednica. 

 
Zaključak o sklapanju ugovora je dan na glasovanje. Jednoglasno je usvojen a za potpisivanje 

Ugovora se ovlašćuje Općinski načelnik. 

 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA RADOVIMA 

POJAČANOG ODRŽAVANJA NA POMORSKOM DOBRU ČEST. ZEM. 

5993 K.O. JANJINA 
Općinski načelnik otvara točku dnevnog reda koja je oblikovana prema zahtjevu gospodina Pera 

Cvrlje iz Dubrovnika, a za radove o vlastitom trošku, na čest. zem. 5993 k. o. Janjina. Radovi se 

odnose na uređenje površine, obnovu mosta, nasipanje žala, ugradnju tuša te hortikulturalno 

uređenjem čestice. Trenutna odluka se odnosi na davanje suglasnosti za navedene radove te ne 

uključuje davanje koncesije za korištenje površine. 

 
Odluka je dana na glasovanje. Jednoglasno donesena 

odluka 

o davanju suglasnosti na radovima  

pojačanog održavanja na pomorskom dobru čest. zem. 5993 k.o. Janjina 

 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA RADOVIMA 

POJAČANOG ODRŽAVANJA NA POMORSKOM DOBRU ČEST. ZEM. 

1010/1 K.O. SRESER 
Zbog potrebe ishođenja dozvola za projekt uređenja obalnog dijela Kraj Rata u Sreseru Općinski 

načelnik predstavlja prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na radovima pojačanog održavanja na 

pomorskom dobru čest. zem. 1010/1 k.o. Sreser. 

Odluka je dana na glasovanje. Jednoglasno donesena 

odluka 

o davanju suglasnosti na radovima  

pojačanog održavanja na pomorskom dobru čest. zem. 1010/1 k.o. Sreser 

 

 
VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

Vijećnica Vinka Kučer postavlja pitanje o uređenje ulice Put Perčevića. Smatra da je potrebno što 

prije očistiti ulicu kako ne bi nesređena dočekala turističku sezonu. Općinski načelnik odgovara da je 

kroz svibanj isplanirano uređenje i čišćenje naselja Drače i Sreser te će radovi svakako biti izvršeni. 

 

Vijećnik Slobodan Mratinović postavlja pitanje o tome tko vodi tj. tko je koordinator radne grupe. 

Općinski načelnik odgovara da je koordinator radne grupe komunalni redar Općine Janjina, 

komunalni redar te da se, ukoliko postoji upit o uređenju, može slobodno kontaktirati ili komunalni 

redar ili Općinska načelnik,  

 

Vijećnik Slobodan Mratinović postavlja pitanje o završetku radova na šetnici Drače - Sreser. 

Općinska načelnik odgovara da će radovi biti gotovi do 01.06.2018. 
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Vijećnik Slobodan Mratinović smatra da se mora jednom godišnje održat tematska sjednica vezana 

za izvještaj o turističkoj sezoni. 

Predsjednik Općinskog vijeća odgovara da je napravljen izvještaj te predlaže da se za iduću sjednicu 

u dnevni red uvede i točka o turističkom izvještaju prethodne sezone i raspravo o pripremi za iduću. 


