REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JANJINA
OPĆINSKO VIJEĆE

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Općinskog vijeća
OPĆINE JANJINA

Mjesto održavanja: Zgrada općine Janjina, Vijećnica
Datum održavanja: 22. svibnja, 2018. godine
Vrijeme održavanja: 11.00 do 11.45 sati
Prozivkom je utvrđeno da su:
Nazočni:
1. Milivoj Herceg
2. Iva Ljubotina
3. Vinka Kučer
4. Željko Nožica
5. Stipan Đuretić
6. Stipo Šegović

Izočni:
1. Anto Šegović
2. Matko Ćudina
3. Slobodan Mratinović

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

DNEVNI RED
1. AKTUALNI SAT
2. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2017.
3. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U OPĆINI JANJINA
ZA 2017.
4. PLAN MOTRENJA ČUVANJA I OPHODNJE POVRŠINA ZA KOJE
PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA
POŽARA
5. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE JANJINA ZA 2018.
6. SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE OPĆINE JANJINA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2021.
Predloženi Dnevni red je dan na glasovanje te je jednoglasno usvojen.
Zapisnik sa 6. sjednice je dan na glasovanje te je jednoglasno prihvaćen.
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1. AKTUALNI SAT
Općinski načelnik otvara aktualni sat izvješćem o aktivnostima između dvije sjednice vijeća.
SUDSKI SPOR RH - OPĆINA JANJINA
Završen je sudski spor u kojem je tužitelj Republika Hrvatska po pitanju oduzimanja vlasništva
zemljišta u vlasništvu Općine Janjina. Spor je trajao oko 12 godina i Hrvatske šume su dobile veći
dio spora u kojem traže povrat zemljišta, šuma, u svoje vlasništvo. Neke čestice su ostale u
vlasništvu Općine Janjina jer se za njih moglo dokazati da su nekada bile dio građevinske zone
prema planu bivše Općine Dubrovnik iz 1993. godine.
GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
Prethodna dva tjedna je na području Općine Janjina bila prisutna građevinska inspekcija zbog
građevina u dijelovima Općine koje nisu dio građevinske zone, cijeli teren je pregledan i
napravljene su prijave za bespravno izgrađene objekte.
REVIZIJA POSLOVANJA PRORAČUNA 2017.
U tijeku revizija proračuna za 2017. godinu koju provodi Državni ured za reviziju.
KANDIDIRANI PROJEKT UREĐENJA ULICA I PUTOVA NA PODRUČJU OPĆINE
JANJINA
Na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kandidirali smo projekt asfaltiranja
ulica i poljskih putova u iznosu od 750.000,00 kn, a po pozivu nam je odobreno 100.000,00 kn.
Uz odobreni iznos sufinanciranja općina Janjina će utrošiti još 100.000,00 kn vlastitih financijskih
sredstava sa posebnog računa pri HBOR-u. Međutim, kako 200.000,00 kn nije dovoljno za
realizaciju cijelog projekta općinski načelnik predlaže da se kao prioriteti asfaltiraju dionica Dol
Jasprićko i trokut ispod obiteljske kuće Pleho. Prijedlog je prihvaćen od strane svih nazočnih
vijećnika.
KAPELA SV. TROJSTVA U POPOVOJ LUCI
Radovi na kapeli sv. Trojstva napreduju. Riješeni su problemi u temeljima zgrade kapele budući je
ista izgrađena bez temelja te su bušene rupe u zidovima. Rupe su se injektirale posebnom
tekućinom koja postepeno hermetički zatvara temelje. Krov na kapeli je završen.
Strop kapele je oslikan u središnjem dijelu stoga će Konzervatorski odjel dati naputak na koji način
restaurirati istog.
PROJEKT UREĐENJA SREDIŠNJEG DIJELA NASELJA DRAČE
Pristigao je poziv za potpisivanje ugovora o odobrenim financijskim sredstvima za projektnu
dokumentaciju uređenje središnjeg dijela naselja Drača, pri MRRFEU. Odobreno je 180.000,00 kn
te slijedi raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.
OTVARANJE LJEKARNE U JANJINI
Ljekarna Roko Essert je nakon dužeg vremena uspjela ishoditi dozvolu resornog ministarstva za
otvaranje ljekarne u Janjini u prostoru zgrade koja je u vlasništvu obitelji Vasić. U tijeku su
građevinski radovi na unutrašnjem uređenju prostora za potrebe ljekarne (prizemlje i kat zgrade).
Općinski načelnik navodi da već dugi niz godina lobira za otvaranje ljekarne u Janjini, međutim nije
bilo zainteresiranih za pokretanje projekta. Prije tri godine je u Slanom otvorena ljekarna od strane
društva iz Zagreba. Općinski načelnik navodi da je predložio vlasniku slanske ljekarne da razmotri
mogućnost otvaranja ljekarne i u Janjini. U međuvremenu je vlasnik ljekarne iz Stona doznao za
pregovore te ne želeći konkurenciju na svom području dao ponudu za otvaranje svoje ljekarne u
Janjini.
Janjina, 22. svibnja 2018. godine
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Planira se otvaranje 1. srpanja 2018. iako postoji problem sa zapošljavanjem jer ne postoji
odgovarajuća radna snaga na tržištu rada na našem prostoru.
VIJEĆNIČKA PITANJA
- Vijećnik Stipo Šegović smatra da su već velika sredstva uložena u obnove crkvi na području
Općine te da ne bi trebalo više izdvajati u te svrhe. Općinski načelnik odgovara da su crkve
kulturno povijesna baština Općine i nasljeđe naših predaka i da se ne može dozvoliti
propadanje. Ministarstvo osigurava financijska sredstva preko natječaja tako da se ne
izdvajaju financijska sredstva iz Općinskog proračuna za kapitalne projekte obnove
zaštićenih kulturnih dobara.
- Vijećnica Vinka Kučer smatra da je potrebno riješiti problem sa klupama uz obalu u naselju
Sreser, smatra da je potrebno osvježiti boju na klupama. Predsjednik Općinskog vijeća
odgovara da je to u nadležnosti Mjesnog odbora Sreser.
- Vijećnica Vinka Kučer smatra da je projekt uređenja obale na pomorskom dobru ispred
zgrade Cvrlje veći nego što je trebao biti i kako je prezentirano. Načelnik odgovara da je
inspekcija na terenu po prijavi i da će provjeriti je li investitor odstupio od Idejnog projekta.
- Vijećnik Stipan Đuretić postavlja pitanje o mijenjanju vodovodne cijevi od preljevne komore
do Čusoviće. Općinski načelnik odgovara da su naručeni znakovi upozorenja za reguliranje
prometa na Državnoj cesti, te se očekuje početak radova u petak ili srijedu idućeg radnog
tjedna. Do prekida vode neće doći, osim pola sata na kraju radova zamjene cijevi u trnutku
prospajanja cjevovoda.

2. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2017.
Općinski načelnik pojašnjava da se radi o zakonskoj obvezi izvještavanja izvršenja proračuna. Radi
se od godišnjem obračunu koji treba biti usvojen do 01.06. a do 01.09. slijedi analiza za 2017 tj.
usporedba proračuna 2016. godine u odnosu na 2017. godinu.
Obračun dan na glasovanje. Jednoglasno usvojen te je donesena
odluka
o godišnjem obračunu proračuna za 2017. godinu.

1. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U OPĆINI JANJINA
ZA 2017.
Općinski načelnik pojašnjava analizu stanja sustava CZ u Općini. Radi se o analizi civilne zaštite za
2017. godinu
Otvorena je rasprava.
Analiza dana na glasovanje. Jednoglasno je usvojena
Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Janjina za 2017. godinu

1. PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE POVRŠINA ZA KOJE
PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA
POŽARA
Općinski načelnik pojašnjava Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara.
Otvorena je rasprava.
Plan dan na glasovanje. Jednoglasno donesen
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

2. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA
PODRUČJU OPĆINE JANJINA ZA 2018.
Janjina, 22. svibnja 2018. godine

CIVILNE

ZAŠTITE
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Općinski načelnik pojašnjava Plan razvoja sustava CZ na području Općine Janjina za 2018..
Otvorena je rasprava.
Plan dan na glasovanje. Jednoglasno je donesen
Plan razvoja sustava CZ na području Općine Janjina za 2018.

3. SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE OPĆINE JANJINA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2021.
Kao i prethodno, Općinski načelnik pojašnjava smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ.
Otvorena je rasprava.
Smjernice dane na glasovanje. Jednoglasno su usvojene
smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Općine Janjina za razdoblje od 2018. do 2021.

Janjina, 22. svibnja 2018. godine
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