REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JANJINA
OPĆINSKO VIJEĆE
ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća
OPĆINE JANJINA
Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica
Datum održavanja: 19. rujna 2019. godine
Vrijeme održavanja: 11.00 do 12.15 sati
Prozivkom je utvrđeno da su:
Nazočni:
Izočni:
1. Milivoj Herceg
2. Iva Ljubotina
6. Anto Šegović
3. Nikša Pekić
7. Slobodan Mratinović
4. Željko Nožica
8. Vinka Kučer
5. Stipo Šegović
9. Stipan Đuretić

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. POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
3. ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNI DAR ZA
NOVOSKLOPLJENI BRAK I NOVOROĐENO DIJETE
4. PRIJEDLOG O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KORIŠTENJU JAVNIH
POVRŠINA
5. PRIJEDLOG O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
6. PRIJEDLOG O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ
NAKNADI
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 Borisa Mendeša, a temeljem čl. 81. Zakona o lokalnim izborima
(Narodne novine, br. 144/12.) započinje mandat Nikše Pekića.
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 točki iznese izvješće
o radu u proteklom razdoblju.
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1. AKTUALNI SAT
CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE JANJINA
U tijeku su pripremne radnje za provođenje postupka izvođenja ciljanih izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Janjina.
U tijeku je javna rasprava za utvrđivanje potrebe izrade studije utjecaja na okoliš povodom izrade
izmjena i dopuna PPUOJ.

POSTUPAK OZAKONJENJA ASFALTIRANE ULICE U NASELJU ZAPOJE
Građevinska dozvola za put kroz Zapoje, kojim se otvara kružni tok kroz naselje Drače i olakšava
prometovanje vozilima je pri izdavanju i time bi bio okončan postupak.
Ujedno je dogovoreno s vlasnicima da put izmjestimo u rub čestice zemlje uz granicu susjeda Dasena
Jasprice čest. zem. 1848/6 k. o. Sreser, i umanjimo štetu prolaska po čest. zem. 1842/1, k. o. Sreser.

SANACIJA RIVE U NASELJU SRESER
Ugovor s izvođačem radova je potpisan, ali izvođač nije uveden u posao. Priprema kamena u
bračkom kamenolomu je u tijeku

RADOVI NA SANACIJI KAPELE SV. TROJSTVA U NASELJU POPOVA
LUKA
Očekujemo uskoro nastavak radova na održavanju kapele sv. Trojstva u Popovoj Luci U planu je
uređenje fasade i bojadisarski unutarnji radovi.
Radove će izvršiti MGA nekretnine d. o. o. iz Metkovića. Ministarstvo kulture odobrilo je za ovaj
projekt 100.000,00 kn.

ARHITEKTONSKI PROJEKT DRAČE – CENTAR
Idejni projekt je uobličen, predan je na postupak ishođenja uvjeta za izradu glavnog projekta.

PROMETNO UREĐENJE JANJINE I NASELJA DRAČE
Željko Nožica je upozorio da je u prethodnih 45 dana došlo do 12 prometnih nezgoda u naseljima
Janjina i Drače.
S Hrvatskim cestama su dogovorena tri projekta prometnih uređenja: Drače, Janjina i raskršće Sreser.
Naselje Drače ne može dobiti pješački, ali se s MUPom dogovara smanjenje ograničenja brzine i
postavljanje kamere kroz naselje Drače.
Parking ispred dućana u Janjini će se okrenuti u odnosu na današnji način ulaska i izlaska radi bolje
preglednosti i sigurnijeg prometovanja i sama parkirališna mjesta će se drugačije ocrtati. Naručen je
projekt.

2. POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
Općinski načelnik je nazočnima temeljito iznio poslovanje Polugodišnji obračun za prvih šest
mjeseci ukazuje na smanjenje prihoda u odnosu na prvih šest mjeseci prethodne godine, a zbog
vodovodnih prihoda kojih više nemamo zbog predaje vodovodna NPKLM d. o. o. iz Korčule.
U otvorenoj raspravi nije sudjelovao nijedan vijećnik.
Polugodišnji obračun proračuna za 2019. dan je na glasovanje.
Jednoglasno je usvojen Polugodišnji obračun Proračuna za 2019.

3. ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNI DAR ZA
NOVOSKLOPLJENI BRAK I NOVOROĐENO DIJETE
Općinski načelnik je obrazložio način
Prijedlog je dan na raspravu.
Nije bilo zainteresiranih vijećnika za raspravu.
U Janjini, 19. rujna 2019.
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Predsjednik je prijedlog dao na glasovanje. Jednoglasno je usvojena
odluka
o ostvarivanju prava na jednokratni dar za novosklopljeni brak i novorođeno dijete

4. PRIJEDLOG O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KORIŠTENJU JAVNIH
POVRŠINA
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni se odnosi na način reguliranja korištenja javnih površina od
strane humanitarnih udruga. U skladu s ovim prijedlogom humanitarne udruge će se oslobađati od
obveze plaćanja javnih površina.
Prijedlog je dan na raspravu.
Nije bilo zainteresiranih vijećnika za raspravu.
Predsjednik je prijedlog dao na glasovanje. Jednoglasno je usvojena
Odluka
o izmjeni i dopuni odluke o korištenju javnih površina.

5. PRIJEDLOG O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu odnosi se na tehničke pojedinosti
vezane za postupak uklanjanja kamp prikolica i drugih objekata koji nisu građenje.
Prijedlog je dan na raspravu.
Nije bilo zainteresiranih vijećnika za raspravu.
Predsjednik je prijedlog dao na glasovanje. Jednoglasno je usvojena
Odluka
o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu.

6. PRIJEDLOG O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ
NAKNADI
Prilikom primjene Odluke o komunalnoj naknadi uočeno je da je istu neophodno prilagoditi
programskim mogućnostima.
Prijedlog je dan na raspravu.
Nije bilo zainteresiranih vijećnika za raspravu.
Predsjednik je prijedlog dao na glasovanje. Jednoglasno je usvojena
Odluka
o izmjeni i dopuni odluke o korištenju javnih površina.
Zapisničar:

Predsjednik Općinskog vijeća

Valentina Miletić

Milivoj Herceg

U Janjini, 19. rujna 2019.

