REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JANJINA
OPĆINSKO VIJEĆE

ZAPISNIK
sa 06. sjednice Općinskog vijeća
OPĆINE JANJINA

Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica
Datum održavanja: 30. travnja, 2018. godine
Vrijeme održavanja: 11.00 do 11.45 sati
Prozivkom je utvrđeno da su:
Nazočni:
1. Milivoj Herceg
2. Iva Ljubotina
3. Matko Ćudina
4. Vinka Kučer
5. Željko Nožica
6. Stipan Đuretić

Izočni:
1. Anto Šegović
2. Stipo Šegović
3. Slobodan Mratinović

Gosti:
Vlatko Mratović,
Načelnik Općine Janjina
(nazočan)
Tonći Nožica, Zamjenik
Načelnika Općine Janjina
(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

DNEVNI RED
1. AKTUALNI SAT
2. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM
3. IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2017.
Predloženi Dnevni red je dan na glasovanje. Jednoglasno usvojen.
Zapisnik sa 5. sjednice je dan na glasovanje te je jednoglasno prihvaćen

1. AKTUALNI SAT
Općinski načelnik otvara aktualni sat sa predstavljanjem glavnih točaka održavanja današnjeg
vijeća. Na temelju suglasnosti od strane Upravnog odjela za zaštitu okoliša vijeću će se predstaviti
prijedlog odluke o usvajanju plana gospodarenja otpadom kako ne bi propustili rok prijave na
natječaj za nabavu kontejnera, kanti i kompostera. Druga bitna stavka današnjeg vijeća je i Izvješće
o radu turističke zajednice za 2017. Koje će predstaviti predsjednik Turističke zajednice Milivoj
Herceg.
VIJEĆNIČKA PITANJA
- Vijećnik Stipan Đuretić iznosi problem koji postoji na ulici u naselju Drače koja prolazi
između kuća Grkeš i Kalafatović, a koja se koristi za dostavu caffe bara Šegalo. Ulicu je
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potrebno u cijelosti otvoriti ili zatvorit za promet kako automobili ne bi uznemiravali stanare
u kasnim večernjim satima budući se parkiraju odmah pored prozora kuća. Trenutno rješenje
sa rampom ne funkcionira, jer je ljudi ne spuštaju kada prođu, stoga je potrebno utvrditi
treba li se prolaziti automobilima ili ne.
Općinski načelnik odgovara da je i sam svjestan problema te je potrebno fiksirati kugle i
postaviti ključ na rampi.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se ulica zatvori sa rampom odmah na početku te
vlasnicima kuća u ulici da ključ rampe kako bi mogli dolaziti do svojih kuća.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM
Općinski načelnik predstavlja prijedlog Odluke o usvajanju plana gospodarenja otpadom koja
uvažava sve zakonske norme koje je potrebno ispuniti. U planu je definirano gospodarenje otpadom
u periodu 2018. – 2023. godine tj. na koji će se način prikupljati otpad, vršiti naplata odvoza,
oprema koja će se koristiti, cijena opreme i drugi procesi. Plan se dodatno može mijenjati. Bitan
podatak je da je u planu odobreno korištenje kontejnera, a ne kanti, kako bi lakše mogli vršiti
odvoz. Općinski načelnik je pozvan u Agenciju za zaštitu okoliša u Zagrebu gdje bi se raspravljalo
o opciji da se istovar smeća vrši u Pločama, ali još se uvijek radi na planiranju najbolje opcije. Za
sada će se i dalje istovar vršiti u Neumu. Do 20.05.2018. je otvoren poziv na natječaj putem kojeg
bi ostvarili sufinanciranje od 85% Europske Unije za opremu za odlaganje smeća, a u kolovozu se
otvara natječaj za sufinanciranje vozila za odvoz smeća i razvrstavanje otpada. U budućnosti se
očekuju i poticaji za reciklažno dvorište i pretovarne stanice, a u suradnji sa Općinom Trpanj i
Orebić planira se reciklažno dvorište u Orebiću te pretovarna stanica na Vardište kada se formira
županijski centar za gospodarenje otpadom.
Otvorena je rasprava o prijedlogu odluke.
VIJEĆNIČKA PITANJA
- Vijećnik Stipan Đuretić postavlja pitanje o vrsti kontejnera koji će se koristiti po
predstavljenom planu te koja vrsta otpada će se moći odlagati. Općinski načelnik odgovara
da će se koristiti kontejneri za otpad 1.100 l i otvoreni kontejneri od 5 m3 u koji će se moći
odlagati glomazni i rasuti otpad.
- Vijećnik Stipan Đuretić predlaže nabavku drobilice za otpad kao što su grane i sl.. Općinski
načelnik odgovara da se o istome može raspravljati kada se bude planirala nabavka strojeva.
Prijedlog odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno je donesena
odluka
o usvajanju plana gospodarenja otpadom

3. IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2017.
Predsjednik Općinskog vijeća Milivoj Herceg koji vrši funkciju predsjednik Turističke zajednice
Općine Janjina predstavlja izvješće o radu za 2017. godinu te plan i program rada za 2018. godinu.
Predsjednik pojašnjava izvješće za 2017. po stavkama. Utvrđuje da se najveći rashodi odnose na
organizaciju manifestacija te izradu promotivnih materijala. Plan ulaganja u 2018. godine je sličan.
Sve manifestacije su već poznate javnosti jer se duže vrijeme održavaju pa će se iste održavati i u
budućnosti.
Po izlaganju direktora Turističke zajednice otvorena je rasprava o podnesenom Izvješću.
VIJEĆNIČKA PITANJA
- Vijećnica Vinka Kučer smatra da su kante na plažama u jako lošem stanju te da je iste
potrebno obojiti i urediti.
Janjina, 30. travnja, 2018. godine
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Predsjednik Turističke zajednice odgovara da je problem pronaći radnu snagu za radove te
da će se svako uređenje vršiti u skladu sa mogućnostima.
- Vijećnik Matko Ćudina postavlja pitanje o tome tko ima ovlasti za nadzor uvjeta u kojim se
uzgajaju životinje te ima li za isti nadzor ovlast ima komunalni redar.
Općinski načelnik odgovara da komunalni redar može prijaviti sanitarnoj inspekciji
nepravilnosti.
Izvješće o radu je dano na glasovanje. Jednoglasno usvojeno.
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