REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JANJINA
OPĆINSKO VIJEĆE
ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća
OPĆINE JANJINA
Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica
Datum održavanja: 24. svibnja 2019. godine
Vrijeme održavanja: 11.00 do 12.15 sati
Prozivkom je utvrđeno da su:
Nazočni:
Izočni:
1. Milivoj Herceg
2. Stipan Đuretić
3. Vinka Kučer
4. Iva Ljubotina
5. Boris Mendeš
6. Slobodan Mratinović
7. Željko Nožica
8. Stipo Šegović
9. Anto Šegović

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:

IZVJEŠĆE MANDATNOG ODBORA
DNEVNI RED
1. AKTUALNI SAT
2. IZVJEŠĆE O GODŠNJEM OBRAČUNU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
3. PRIJEDLOG IDEJNOG PROJKTA UREĐENJA SREDIŠNJEG DIJELA
DRAČA
4. IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE
5. PRAVILNIK O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA
6. ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I
NAČINU
POSTUPANJA
S
NAPUŠTENIM
I
IZGUBLJENIM
ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
Predloženi Dnevni red je dan na glasovanje. U raspravi nije sudjelovao nitko od nazočnih vijećnika.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
IZVJEŠĆE MANDATNOG ODBORA
Predsjednica Mandatnog odbora, Iva Ljubotina, pročitala je izvješće Mandatnog odbora temeljem
kojega prestaje mandat vijećnika Matka Ćudine, a temeljem čl. 81. Zakona o lokalnim izborima
(Narodne novine, br. 144/12.) započinje mandat Borisa Mendeša.
Predsjednik Općinskog vijeća pročitao je Prisegu novom vijećniku koju je isti usmeno potvrdio te
vlastoručno potpisao.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je sjednicu i pozvao načelnika da o prvoj točkii iznese izvješće
o radu u proteklom razdoblju.

1. AKTUALNI SAT
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Izvješće Općinskog načelnika o radu u razdoblju od prethodne sjednice Općinskog vijeća:
PROJEKT ZAŽELI
Od 1. svibnja imamo kroz projekt Zaželi zaposlene tri ženske osobe i to dvije s područja općine Janjina, a
jedna s područja susjedne općine Ston budući nije bilo zainteresiranih s područja Općine Janjina, a koje su
ispunjavale uvjete. Sve tri su zaposlene na razdoblje od dvije godine. Cilj projekta je pomoć i osobama starije
životne dobi biti što je moguće samostalnijima i aktivnijima u zajednici, a izvan institucija. Svaka zaposlenica
ima maksimalno sedam štićenika.
PROJEKT JAVNIH RADOVA U SURADNJI S HZZ, DUBROVNIK
U suradnji s HZZ već nekoliko godina Općina Janjina zapošljava trajno nezaposlene osobe na rok koji
odobrava projekt pri HZZ. Cilj projekta je unaprjeđenje života u zajednici poboljšanjem uvjeta i načina
korištenja javnih površina, uređenosti naselja i prohodnosti protupožarnih i poljskih putova.
U ovoj poslovnoj godini ostvareno je zaposlenje za četiri osobe, a iste će biti zaposlene od 1. svibnja do 30.
listopada.
PROJEKT FREE WIFI4EU
Budući smo ostvarili prava na voucher od 15.000 € prošli tjedan su nas posjetili zastupnik i kooperanti T-coma, jedinog ponuđača koji može ponuditi izradu i postavljanje infrastrukture koja zadovoljava zadane standarde
u zadanim financijskim okvirima.
Potrebno je postaviti 10 pristupnih točki u različitim naseljima povezanih s jednom baznom, dakle optimalno
iskoristiti pristupne točke i međusobnu vidljivost, a što će za Općinu Janjina biti moguće na sljedeći način:
- naselje Janjina – zgrada Općine do raskršća,
- naselje Drače – Plaža Bratkovice ispred obiteljske zgrade Škrabalo do parkirališta ispred obiteljske
kuće Poluta u naselju Drače (obalni dio naselja),
- naselje Sreser – od početka Bilila do same ponte Rata (obalni dio naselja).
PROJEKT UREĐENJA OBALE U NASELJU SRESER
Financijska sredstva u iznosu od 800.000,00 kn koja smo ostvarili na natječaju Ministarstvu regionalnog
razvoja i fondova EU za projekt uređenja rive u naselju Sreser nismo još realizirali. Na prvi javni natječaj za
izvođenje radova nije se javio nitko od zainteresiranih ponuđača. U tijeku je ponovljeni javni natječaj.
OBNOVA KNEŽEVOG DVORA
Obnova je započela prošlu subotu, a izvođač očekuje završetak radova do 3. veljače 2020. godine.
PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
Ugovorena je nova procjena rizika, jer je stara istekla, a nova je ugovorena u zajednička s Općinom Ston za
obje općine, a s ciljem smanjenja troškova
JAVNA RASVJETA ZA NASELJE OSOBJAVA
Javna rasvjeta za naselje Osobjava je u cijelosti promijenjena u LED, čime se ostvaruje ušteda.
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA U NASELJU SRESER
Obavljeno je u potpunosti saniranje šteta na javnim površinama nastalih izbivanjem podzemnih voda u naselju
Sreser (betoniranje dijela ulice na Bililu, dio ulice ispred restorana te je zatvoren i izbetoniran prostor istezala
za barke uz pristan).
VIJEĆNIČKO PITANJE; VIJEĆNICA VINKA KUČER, UREĐENJE OBALE U PREDJELU RAT,
NASELJE SRESER
Vijećnica Vinka Kučer ponavlja da je obalni predio Rata od obiteljske kuče Lazić do same ponte Rata ruglo za
cijelo naselje Sreser, budući je isto ostalo neuređeno, a uređenje joj je obećano još s prvom sjednicom
Općinskog vijeća u ovom sazivu. Ljudi koji obitavaju na prostoru Rata se osjećaju podcijenjeno i manje
vrijedno, a postoje i iskustva otkazivanja smještaja zbog pozicije zgrade u neuređenom dijelu naselja. Općinski
načelnik je obrazložio problem financiranja radova u nerečenom prostoru budući je u razdoblju od 2017.
godine do danas prvo iznenadno prošao projekt obalne šetnice od Drača do Sresera u što je uložen dio
općinskih financijskih sredstava, a što su u naravni bila dijelom i financijska sredstva namijenjena za uređenje
dijela Rata kako je bilo dinamikom planirano.
Janjina, 24. svibnja 2019 godine
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Vijećnica predlaže da se uređenjem obuhvati i predio do samog rta Rat povremenim betoniranjem kako bi i taj
prostor imao svrhu plaže. Općinski načelnik je upozorio da navedeno neće biti izvedivo jer je prošle godine
zbog sličnih radova na rivi u naselju Osobjava bio na DORH-u, zbog zabranjenih radova na pomorskom
dobru..
Prije dva dana je zaprimljena i peticija potpisana od strane stanara i vlasnika kuća, stanova i zemljišta s
područja Rata, međutim nasipanjem riječnim oblutkom se ne može ništa riješiti jer će prvom neverom more
sve svojim radom izbaciti na ulicu.
Vijećnik Slobodan Mratinović, a ujedno i predsjednik Mjesnog odbora Sreser, je protiv nasipanja riječnim
oblutkom, jer su to samo privremena rješenja.
Stoga Općinski načelnik predlaže da se za prostor Rata (od Lazića do ponte Rata) izradi projektna
dokumentacija te po potrebi ishodi građevinska dozvola uređenja ovog obalnog prostora. Cilj je povećati
kupališne kapacitete, olakšati pristup moru i pridonijeti ljepšem dojmu cjelokupnog naselja. Svi nazočni
viječnici su se složili s navedenim prijedlogom.
VIJEĆNIČKO PITANJE; VIJEĆNIK STIPAN ĐURETIĆ, IZMJENE ODLUKE O SUBVENCIJAMA
BRAKOVA I NOVOROĐENE DJECE NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA
Vijećnik Stipan Đuretić je zatražio da se do sljedeće sjednice iznese novi prijedlog Odluke o sufinanciranju
brakova i novorođene djece na području Općine Janjina.
Općinski načelnik je svakako mislio traženo predložiti za prihvatljivu izmjenu u skladu s proračunskim
mogućnostima Općine Janjina u jednoj od naredih sjednica. Ova odluka je još iz vremena Općinskog
poglavarstva kada smo kao prva općina u županiji odrediti poticati natalitet na području naše Općine i iznosi
nisu u skladu s današnjim vremenom.

2. IZVJEŠĆE O GODŠNJEM OBRAČUNU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
Proračun za 2018. godinu je analiziran detaljno već dva puta u dosadašnjim sjednicama stoga Općinski
načelnik predlaže da se samo otvori rasprava da oni koji su zainteresirani mogu postaviti pitanja za stavke koje
nisu dovoljno jasne te da se nakon rasprave Prijedlog da na glasovanje.
Predsjednik otvara raspravu. Na otvorenoj raspravi nije sudjelovao nitko od nazočnih članova Općinskog
vijeća.
Prijedlog je stavljen na glasovanje. Jednoglasno je usvojen
godišnji obračun proračuna za 2018. godinu

3. PRIJEDLOG IDEJNOG PROJKTA UREĐENJA SREDIŠNJEG DIJELA
DRAČA
Financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje središnjeg dijela naselja Drače su
odobrena u iznosu od 250.000,00 kn. Na natječaju je najpovoljnija ponuda bila ponuda projektantskog ureda
Ivanišin Kabashi iz Zagreba. Reference za prethodne projekte su poznate i vidljive i u dubrovačkom kraju.
Projektanti su dužni napraviti idejni projekt, prikupiti uvjete javno pravnih tijela, izraditi Glavni projekt i
potom ishoditi građevinsku dozvolu. Projekt će po ishođenju građevinske dozvole morati biti kandidiran na
jednu od mjera od EU. Ukoliko se to ne realizira u zadanom roku od 2 godine, odobrena financijska sredstva
će biti vraćena.
Idejni prijedlog je poslan vijećnicima u materijalima za sjednicu, a biti će i objavljen na internet stranici
Općine Janjina s namjerom da se o istom što više komentira s zainteresiranom javnošću te prikupi što više
primjedbi i prijedloga u cilju postizanja što efikasnijeg i boljeg uređenja središnjeg dijela naselja Drače.
Uređenje podrazumijeva nasipanje male plaže, popločavanje naselja u jednakoj razini, podizanja paviljona
između kioska i obiteljske zgrade Živkušić, te planirana sadnja prihvatljivog zelenila.
Otvorena je rasprava o prijedlogu
Vijećnica Vinka Kučer predlaže da se jednako planira i razvoj naselja Drača i Sreser.
Projekt Lučke uprave uređenja lokacije Praca je u fazi provjere neophodnosti izrade Studije utjecaja na okoliš
za predviđeni zahvat u prostoru.
Idejni projekt je dan na glasovanje. Jednoglasno je usvojen Idejni prijedlog uređenja središnjeg dijela naselje
Drače i daje se na javnu raspravu.

4. IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE
Direktor Turističke zajednice odnio je izvješće o radu TZ za 2018. godinu te detaljno obrazložio
financijsko izvješće, prihode i rashode bilance.
Janjina, 24. svibnja 2019 godine
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5. PRAVILNIK O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA
Općinski načelnik je nazočnim članovima pojasnio potrebu za ovim pravilnikom koja je propisana
Zakonom po ustroju Vlastitog pogona.
Otvorena je rasprava o prijedlogu pravilnika.
Provedeno je glasovanje i utvrđuje se da je jednoglasno usvojen Pravilnik o poslovanju Vlastitog
pogona.

6. ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I
NAČINU
POSTUPANJA
S
NAPUŠTENIM
I
IZGUBLJENIM
ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
Općinski načelnik je nazočnim članovima pojasnio zakonsku potrebu za usvajanjem ove Odluke.
Otvorena je rasprava o prijedlogu Odluke.
Provedeno je glasovanje i utvrđuje se da je jednoglasno usvojena Odluka o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.
Zapisničar:

Predsjednik Općinskog vijeća

Valentina Miletić

Milivoj Herceg

Janjina, 24. svibnja 2019 godine
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