
 

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 11. sjednice Općinskog vijeća 

O P Ć I N E   J A N J I N A 

 
Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica 

Datum održavanja: 8. ožujka 2019. godine  

Vrijeme održavanja: 11.00 do 11.55 sati 

Prozivkom je utvrđeno da su: 

Nazočni:  

1. Milivoj Herceg  

2. Stipan Đuretić  

3. Vinka Kučer 

4. Iva Ljubotina 

5. Slobodan Mratinović 

6. Željko Nožica  

7. Stipo Šegović 

8. Anto Šegović 

 

Izočni: 

9. Matko Ćudina 

 

Gosti:  

Vlatko Mratović, Općinski načelnik 

(nazočan) 

Tonći Nožica, Zamjenik Općinskog 

načelnika (nazočan) 

 

Zapisničar: 

Valentina Miletić 
 

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), predsjednik Milivoj Herceg predlaže sljedeći dnevni red: 
 

D N E V N I  R E D 

1. AKTUALNI SAT 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA 

PRORAČUNA ZA 2018. GODINU 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O DOZVOLJENOM PREKORAČENJU PO 

POSLOVNOM RAČUNU PRORAČUNA OPĆINE JANJINA 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH 

NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE JANJINA 

5. ODLUKA O UKIDANJU ODLUKE O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE 

ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE JANJINA 

6. PRIJEDLOG SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT 

„UREĐENJE MRTVAČNICE, PLATOA I PJEŠAČKE STAZE NA 

GROBLJU U JANJINI“ 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA 

8. PRIJEDLOG CIJENIKA USLUGE VLASTITOG POGONA 

9. PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE 

NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA 

UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE 

JANJINA 

10. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN 

KOMUNALNE NAKNADE 

12. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

13. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 
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Predloženi Dnevni red je dan na glasovanje. U raspravi nije sudjelovao nitko od nazočnih vijećnika. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu i pozvao načelnika da o prvoj točci iznese izvješće 

o radu u proteklom razdoblju. 

 

1. AKTUALNI SAT 
Izvješće Općinskog načelnika o radu u razdoblju od prethodne sjednice Općinskog vijeća: 

 

PROJEKT UREĐENJA RIVE SRESER 

Općinski načelnik je nazočne izvijestio  o projektu uređenja kamenim popločenjem rive u naselju 

Sreser, za koji smo ostvarili sredstva prijavom na natječaj pri Ministarstvu regionalnog razvoja i 

fondova EU u iznosu od 600.000,00 kn, a procijenjena vrijednost je 1.100.000,00 kn. Radovi su 

odobreni od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju. 

U narednom tjednu će nabava radova biti objavljena na javno savjetovanje, nakon koje će uslijediti 

postupak javne nabave radova. Javna nabava radova završava potpisivanjem ugovora, nakon čega će 

uslijediti uvođenje izvođača u posao. Nadamo se da će uskoro krenuti radovi u tom dijelu Sresera. 

 

OBNOVA KAPELE SV. TROJSTVA U POPOVOJ LUCI 

Na natječaj pri Ministarstvu kulture je ponovno prijavljen projekt obnove kapele sv. Trojstva u 

Popovoj Luci u nadi da ćemo s odobrenim novcima moći završiti obnovu kapele u cijelosti. 

 

NABAVKA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA 

Kandidirali smo spremnike na još jedan natječaj. 

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada će doći u narednom razdoblju. Ugovor s Fondom je 

potpisan. O tim spremnicima će trebati skrbiti s posebnom pozornošću. 

 

PROJEKT UREĐENJA MRTVAČNICE I PLATOA OKO KAPELE SV. STJEPANA 

Ukoliko bi bilo rezervnih financijskih sredstava pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU i 

ovaj će projekt biti ostvaren u ovoj radnoj godini, naime, isti je prijavljen na isti natječaj s Rivom 

Sreser, ali su sredstva odobrena samo za projekt kamenog popločavanja Rive. 

Ovaj projekt ćemo pokušati prijaviti i na mjeru 7. Europske Unije, putem LAG 5. 

 

PROJEKT AGLOMERACIJE NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA 

Projekt aglomeracije Općine Janjina se odnosi na razvoj i izgradnju kanalizacije i unaprjeđenja 

vodoopskrbnog sustava, Ugovor je potpisan u Hrvatskim vodama, u procesu je izrada Idejnog 

projekta. 

 

KNEŽEV DVOR 

2.2.2019. godine Društvo prijatelja Dubrovačke starine je potpisalo Ugovor s izvođačem radova. 

Radovi bi trebali uskoro započeti, a rok je 3.2.2020. 

Kada radovi započnu kroz Janjinu se neće moći jednostavno prometovati kao u ovom trenutku, već 

za gornje selo zaobilazno preko „Krajevog puta“. 

 

LJEKARNA ESSERT ROKO, JANJINA 

5.3.2019. upriličeno je svečano otvaranje Ljekarne u Janjini. Na otvaranju je bio i otac biskup budući 

se u danom trenutku zatekao u Janjini na Dekanskom sastanku pelješkog dekanata. 

 

PROJEKT ZAŽELI 

Početkom siječnja je nositelj projekta potpisao ugovor za provedbu projekta Zaželi. Nositelj projekta 

je Općina Ston. Općine Janjina i Trpanj imaju svoje administratore koji će s voditeljem projekta 

administrirati projekt.  

Općina Janjina je kandidirala tri radna mjesta za „gerontodomaćice“ tj. radnice za pomoć u kući 

starim i nemoćnim osobama. Zaposlene osobe imaju svoj popis poslova koje mogu obavljati za svoje 
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štićenike, a cilj projekta je da osim pomoći starim i nemoćnima, zaposlene osobe dobiju adekvatnu 

izobrazbu i certifikat za gerontodomaćicu. 

Po okončanju natječaja na isti će biti primljene tri osobe za područje, a započeti će s radom 1.5.2019. 

 

JAVNI RADOVI 

I ove godine bi na šest mjeseci zaposlili radnu grupu trajno nezaposlenih osoba u suradnji s 

Hrvatskim zavodom za zapošljavanje iz Dubrovnika. U postupku smo pripreme dokumentacije. 

Željko Nožica inzistira da ukoliko radnu grupu uspijemo aktivirati ista treba prvo očisitit tamarise u 

naseljima. 

 

PROJEKT UREĐENJA SREDIŠNJEG DIJELA NASELJA DRAČE 

Projektni ured Ivanishin Kabashi iz Zagreba će do sljedećeg vijeća dostaviti idejni projekt uređenja 

središta Drača, isti je prezentiran pred par dana od strane projektanta te je sada na doradi kod 

izrađivača. 

Projekt će nakon izlaganja pred Općinskim vijećem biti dan na javno savjetovanje i izlaganje. 

 

PROJEKT IZGRADNJE POS STANOVA 

U postupku smo nadopune dokumentacije pri Ministarstvu koje će predmet oblikovati i dostaviti na 

sjednicu Vlade RH. Državno odvjetništvo provodi uknjižbu neproknjiženog Rješenja kako bi Vlada 

prvo raspolagala zemljištem u ovom trenu. 

 

PRIJEDLOG KUPNJE ZGRADE, ČEST. ZGR. 463, K. O. JANJINA (LANKOVA KUĆA) 

Budući je nećakinja pok. Lorete i Ane Jasprica nova vlasnica Lankove kuće, Svjetlana Jelavić iz 

Dubrovnika objavila prodaju zgrade s pripadajućom okućnicom, načelnik je s istom obavio razgovor. 

Prodavateljica bi pričekala da se Općina konsolidira s financijskim sredstvima te da Općina kupi 

nekretninu u cijelosti s pripadajućom okućnicom. Ne postoje projektni natječaji pri resornim 

ministarstvima putem kojih bi Općina mogla kupiti zgradu, već jedino obnavljati. Zgrada bi se 

koristila za potrebe matičnog ureda, arhive, DVD, udruga i sl. 

Općinski načelnik je dao prijedlog o kupoprodaji zgrade. Za kupoprodaju bi bilo neophodno uzeti 

kredit pri HBORu i to s počekom. Za kreditno zaduženje jedinice lokalne samouprave potrebno je 

ishoditi odobrenje Vlade RH. 

Otvorena je rasprava o prijedlogu. 

Vijećnik Slobodan Martinović smatra da se socijalni problemi ne mogu rješavat kupovinom zgrada, 

150.000,00e su prevelika materijalna sredstva na koja treba dodatno ulagati u obnovu kako bi zgrada 

imala svrhu. Predlaže da se o ovoj odluci još razmisli o ovoj odluci, ali ga zanima i kako će se 

koristiti Knežev dvor. Općinski načelnik je izvijestio da će u prizemlju biti lapidarij (muzejski 

prostor), a na katu reprezentativni prostor koji će se koristiti za potrebe Općine. U lapidarijskom 

prostoru bi bila zaposlena osoba. Mišljenje istog vijećnika je da je jedini opravdani način kupnje je da 

zgrada bude obnovljena iz drugih financijskih izvora. 

Vijećnik Stipan Đuretić smatra da je zgrada s okućnicom kako se nudi savršena za potrebe udruga, a 

posebno za rad i razvoj DVDa za rješavanje ureda i izgradnju garaža za kamion i druga vozila. 

Prijedlog kupnje zgrade je dan na glasovanje. Jednoglasno je usvojena  

odluka 

o kupoprodaji zgrade u Janjini, čest. zgr. 463 k. o. Janjina 

 

VJEĆNIČKA PITANJA 

PITANJE ODLAGANJA GLOMAZNOG OTPADA, VIJEĆNIK SLOBODAN MRATINOVIĆ 

Slobodan Mratinović traži da se uvede malo reda oko prikupljanja glomaznog otpada. Predlaže da se 

na javnoj površini uz odbojkaško igralište ogradi i uredi prostor za odlaganje otpada 

Predloženo je da se glomazni otpad prikuplja jednom tjedno, na što smo već usmjerili pučanstvo. 

Glomazni otpad se ostavlja nedjeljom navečer, a prikuplja se ponedjeljkom. 

Općinski načelnik je ustvrdio da će navedeno biti riješeno u skladu s predloženim.  



Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća općine Janjina 

Janjina, 8. ožujka 2019 godine 4 

Slobodan Mratinović također moli da se uredi ulica prema Bililu, gdje su oborinske vode oštetile 

ulicu. Općinski načelnik je potvrdio da je zatražio ponudu od Krtice za radove sanacije tog dijela 

ulice. 

Slobodan Mratinović je također ukazao i na potrebu uređenja plaže prema ratu, gdje bi učinkovito 

bilo pokupit veće kamenje za vrijeme oseke i nasuti žala i na taj način kultivirati i osposobiti prostor 

koji se sada ne koristi na nikakav način za kupanje. 

Slobodan Mratinović je ukazao i na problem juga i šetnice, kada jaka južina s oplimom podigne svu 

tamponsku masu i nanese je na prostor šetnice. Poželjno je naći trajno rješenje. 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA 

PRORAČUNA ZA 2018. GODINU 
Općinski načelnik je kod rebalansa proračuna za 2018. godinu detaljno sve stavke analizirao i ukazao 

na prihode i rashode stoga je ovo samo prikaz stvarnog stanja o kojem se raspravljalo na prethodnoj 

sjednici. 

Prijedlog odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno je usvojena 

Odluka  

o usvajanju završnog izvješća Proračuna za 2018. godinu 

 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O DOZVOLJENOM PREKORAČENJU PO 

POSLOVNOM RAČUNU PRORAČUNA OPĆINE JANJINA 
Budući je izdvojena iz Vlastitog pogona i predana usluga vodoopskrbe koja je u ovom dijelu godine 

nerijetko pokrivala dio troškova poslovanja Općine Janjina prihodi Općine su drastično smanjeni, a 

neophodno je pratiti troškove i učešća u projektima i povremeno bi se mogla ukazati potreba za 

dozvoljeno prekoraćenje. 

Otvorena je rasprava. U raspravi nije sudjelovao nijedan nazočni vijećnik. 

Prijedlog je dan na glasovanje. Jednoglasno je usvojena  

Odluka 

o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna Općine Janjina 

 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH 

NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE JANJINA 
Zakonom je određena obveza izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Janjina. 

Na ovu procjenu se nadovezuje sljedeća točka dnevnog reda jer je procjena ukazala da nemamo 

velikih ugroza i nema potrebe za postrojbom civilne zaštite opće namjene. Postrojba svake godine 

mora imati vježbu, a izostanak vježbe je kažnjiv i prema općini i prema Općinskom načelniku. 

Postrojba DVD je dovoljna za ugroze koje prijete Općini Janjina. 

Otvorena je rasprava. U raspravi nije sudjelovao nijedan vijećnik. 

Odluka je dana na glasovanje. Jednoglasno je usvojena 

Odluka 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Janjina 

 

5. ODLUKA O UKIDANJU ODLUKE O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE 

ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE JANJINA 
Budući je izrađena Procjena kojom se utvrdilo da nije potrebno postrojbe civilne zaštite opće 

namjene u Općini Janjina Općinski načelnik je donio prijedlog o ukidanju Postrojbe. Za povjerenike 

će se imenovati Bruno Borović i Ivica Baždarić. 

Otvorena je rasprava o prijedlogu. U raspravi nije sudjelovao nijedan nazočni vijećnik. 

Odluka je dana na glasovanje. Jednoglasno je usvojena 

Odluka 

o ukidanju Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Janjina 
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6. PRIJEDLOG SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT 

„UREĐENJE MRTVAČNICE, PLATOA I PJEŠAČKE STAZE NA 

GROBLJU U JANJINI“ 
Za potrebe prijave projekta ,,Uređenje mrtvačnice, platoa i pješačke staze na groblju u Janjini'“ u 

naselju Janjina neophodna je suglasnost za provedbu ulaganja u projekt. 

Otvorena je rasprava o prijedlogu. Nitko nazočnih vijećnika nije sudjelovao u raspravi. 

Odluka je dana na glasovanje. Jednoglasno je usvojena 

Odluka 

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ,,Uređenje mrtvačnice, platoa i pješačke staze na 

groblju u Janjini'“ u naselju Janjina 

 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA 
Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 68/18. i 110/18.) 

jedinice lokalne samouprave su dobile rok za usklađenje akata iz oblasti komunalnog gospodarstva. 

Prijedlog akta je donio Općinski načelnik i isti je objavljen na javnu raspravu na internet stranici 

općine Janjina. U javnoj raspravi nije sudjelovala nijedna zainteresirana stranka do isteka od petnaest 

dana. 

Otvorena je rasprava o prijedlogu nove Odluke o komunalnoj naknadi. U raspravi nije sudjelovao 

nijedan vijećnik. 

Prijedlog Odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno je usvojena 

Odluka  

o osnivanju Vlastitog pogona 

 

8. PRIJEDLOG CJENIKA USLUGE VLASTITOG POGONA 
Općinski načelnik je izradio Prijedlog cjenika i istog dostavio Općinskom vijeću. U skladu s 

cjenikom na prostoru Općine Janjina će se otpad prikupljati u zajedničke spremnike, a nekadašnja 

razlika u cijeni između dvije kategorije stanovnika se izjednačava i jednaka je za sve vlasnike 

stambenih prostora. Cijena za poslovne prostore ostaje ista kao i do sada. Po prethodnoj cijeni  

ekonomski je usluga prikupljanja i odvoza otpada svaki mjesec bila u minusu, a razlika se 

nadoknađivala iz usluge vodoopskrbe. 

Vijećnicima je predan obračun fiksnih troškova Vlastitog pogona iz kojega je jasno vidljiva obaveza 

izjednačavanja cijene. 

Do daljnjega se neće obračunavati varijabilni dio cijene usluge koji se obračunava po ubacivanju. 

Otvorena je rasprava o cjeniku. 

Cjenik je dan na glasovanje te je jednoglasno dana 

suglasnost na cjenik i način plaćanja javne usluge gospodarenja otpadom  

za kategoriju kućanstava, gospodarskih, obrazovnih, zdravstvenih i ugostiteljskih te ostalih 

objekata prema njihovoj namjeni 

 

9. PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE 

NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA 

UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE 

JANJINA 
Jedinice lokalne samouprave dužne su u skladu s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“, broj 94/13. i 73/17.) donijeti akt o mjerama za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na svom području. Odlukom se 

utvrđuju mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš. Nepropisno odbačenim otpadom smatra se otpad odbačen u okoliš na lokacijama 

koje za to nisu predviđene. 
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Prijedlog akta je donio Općinski načelnik i isti je objavljen na javnu raspravu na internet stranici 

općine Janjina. U javnoj raspravi nije sudjelovala nijedna zainteresirana stranka do isteka od petnaest 

dana. 

Otvorena je rasprava o prijedlogu Odluke. U raspravi nije sudjelovao nijedan vijećnik. 

Prijedlog Odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno je usvojena 

odluka 

o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada na području Općine Janjina 

 

10. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 
Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 68/18. i 110/18.) 

jedinice lokalne samouprave su dobile rok za usklađenje akata iz oblasti komunalnog gospodarstva. 

Prijedlog akta je donio Općinski načelnik i isti je objavljen na javnu raspravu na internet stranici 

općine Janjina. U javnoj raspravi nije sudjelovala nijedna zainteresirana stranka do isteka od petnaest 

dana. 

Otvorena je rasprava o prijedlogu nove Odluke o komunalnoj naknadi. U raspravi nije sudjelovao 

nijedan vijećnik. 

Prijedlog Odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno je usvojena 

Odluka  

o komunalnoj naknadi 

 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN 

KOMUNALNE NAKNADE 
Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 68/18. i 110/18.) 

jedinice lokalne samouprave su dobile rok za usklađenje akata iz oblasti komunalnog gospodarstva. 

Prijedlog akta je donio Općinski načelnik i isti je objavljen na javnu raspravu na internet stranici 

općine Janjina. U javnoj raspravi nije sudjelovala nijedna zainteresirana stranka do isteka od petnaest 

dana. 

Otvorena je rasprava o prijedlogu nove Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade. U 

raspravi nije sudjelovao nijedan vijećnik. 

Prijedlog Odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno je usvojena 

Odluka  

o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

 

12. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 
Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 68/18. i 110/18.) 

jedinice lokalne samouprave su dobile rok za usklađenje akata iz oblasti komunalnog gospodarstva. 

Prijedlog akta je donio Općinski načelnik i isti je objavljen na javnu raspravu na internet stranici 

općine Janjina. U javnoj raspravi nije sudjelovala nijedna zainteresirana stranka do isteka od petnaest 

dana. 

Otvorena je rasprava o prijedlogu nove Odluke o komunalnom doprinosu. U raspravi nije sudjelovao 

nijedan vijećnik. 

Prijedlog Odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno je usvojena 

Odluka  

o komunalnom doprinosu 

 

13. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 
Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 68/18. i 110/18.) 

jedinice lokalne samouprave su dobile rok za usklađenje akata iz oblasti komunalnog gospodarstva. 

Prijedlog akta je donio Općinski načelnik i isti je objavljen na javnu raspravu na internet stranici 

općine Janjina. U javnoj raspravi nije sudjelovala nijedna zainteresirana stranka do isteka od petnaest 

dana. 



Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća općine Janjina 

Janjina, 8. ožujka 2019 godine 7 

Otvorena je rasprava o prijedlogu nove Odluke o komunalnom redu. U raspravi nije sudjelovao 

nijedan vijećnik. 

Prijedlog Odluke je dan na glasovanje. Jednoglasno je usvojena 

Odluka  

o komunalnom redu 

 

 

Zapisničar:                Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Valentina Miletić               Milivoj Herceg 


