REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:023-01/17-02/04
Urbroj: 2117/07-01/17-01-04

ZAPISNIK
sa 04. (četvrte) sjednice Općinskog vijeća

OPĆINE TRPANJ
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,
Datum održavanja: 9. listopada 2017. godine .
Vrijeme održavanja: od 15,00 h do 18,05 h
Predsjednik Općinskog Vijeća Josip Nesanović (u daljnjem tekstu : predsjednik)
i utvrđuje da su sjednici Općinskog Vijeća ( u daljnjem tekstu : Vijeće)

pozdravlja

NAZOČNI VIJEĆNICI: Josip Nesanović, Jakov Milinović, Nenad Tomić, Antonija Mirko,
Jakov Begović, Dijana Grlica , Joško Mačela,
IZOČNI: Tonči Jelaš i Davor dr.Jurišić.
OSTALI NAZOČNI: Jakša Franković – načelnik općine Trpanj, Nada Ivanković, pročelnica
JUO, Renata Ivandić, dir. Komunalno Trpanj d.o.o., Ante Miloslavić, dir. Izvor orah d.o.o. ,
Eni Miljak, direktorica TZ Trpanj, predstavnici Lučke uprave DNŽ i to ravnatelj Antun
Banovac i gosp. Anto Violić, te nekolicina građana.
Predsjednik Vijeća iznosi predloženi
DNEVNI

RED

1. Aktualni sat
2.Usvajanje zapisnika sa 2. i 3. sjednice Općinskog vijeća
3. Razmatranje problematike u Luci Trpanj
4. Podnošenje izviješća o radu općinskog načelnika Općine Trpanj za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. god.
5. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Trpanj
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. g.
6. Provedba Uredbe o kriterijima , mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge ( Narodne novine 26/15)
te predlaže da se zamjene točke 1. I 3. dnevnog reda iz razloga što su na sjednici nazočni
gosti iz Lučke uprave DNŽ, a nakon toga nastaviti prema predloženom dnevnom redu.
Jednoglasno prihvaćen prijedlog predsjednika.

Ad. 1.) Razmatranje problematike u Luci Trpanj
Predsjednik daje riječ gospodinu Banovcu i gosp. Violiću koji ukratko upoznaje sa trenutnom
situacijom što se tiče naplate vezova u luci Trpanj, te gosp. Banovac također obrazlaže stanje
bazirajući se kako na financijsku situaciju tako i na ulaganjima u Luci Trpanj, ističući kako je
pristup ulaganju i obnavljanju Luke Trpanj kontinuiran. Nadalje upoznaje kako je za slijedeću
godinu Županija osigurala 200 000,00 kuna, te Lučka uprava također 200 000,00 kuna za
ishođenje lokacijske i građevinske dozvole uređenja Luke Trpanj, što znači da bi se kroz
2018. God. završila kompletna dokumentacija i moglo bi se krenuti sa apliciranjem na
sredstva EU fondova. Što se tiče komunalnog veza, ističe da je dugo godina vladala nesređena
situacija, te kako je zakonodavac sada dosta izričit. Potrebno je udovoljiti svim zahtjevima za
komunalni vez, a tek onda odobriti nautičke vezove. Upoznaje da je svim umirovljenicima
odobren popust od 50 % za komunalni vez, i svim osobama koje se bave gospodarskom
djelatnosti također 50 % popusta. Potrudit će se da svaki mještatin koji ima brodicu dobije
svoj komunalni vez sa ugovorom, a novac dobiven od naplate veza reinvestirati će se nazad u
luku.
Jakov Begović pita može li se dobiti na uvid troškovnik radova malog mula na "Ždrilu".
Gosp. Banovac odgovara da može, naravno, te da će biti dostavljan kroz desetak dana.
Predsjednik upoznaje kako je Trpanj do 2015. g. bio u kategoriji od 120,00 kn /metar, a sada
je Trpanj u kategoriji 200 kn/metar. Smatra da Trpanj treba ostati u kategoriji niže tarife.
Smatra da u globalu izgled luke Trpanj nije izmijenjen ( što se ulaganja tiče), a status se
promijenio. Projekt rješenja trajektnog pristaništa u Trpnju nije riješen, u Trpnju ljeti vlada
kaos, pogotovo kad se pojavi problem na graničnom prijelazu Neum.
Načelnik dodaje kako je Trpanj dobio puno u proteklom vremenu. U kontekstu trajekta,
sagrađena je zaobilaznica Trpanj, rekonstruirala se cesta do Gornje Vrućice, dobili smo
vodovod, mali mul je spašen od propadanja. Sada nastavljamo dalje u tom ozračju.
Predsjednik dodaje, da nije EU i "Šengena", ne bi bilo ni trajektne luke ni trajekta, smatra da
Trpanj nije dobio nikakav bonus. Od 2010. g. Trpanj nije dobio ništa.
Predsjednik nadalje dodaje kako je ove godine primjetan povećani iznos naplate od nautičkih
vezova, obzirom na to da gospoda iz Lučke uprave će imati čistu situaciju komunalnih vezova
, moglo bi se već na proljeće znati koliko će mjesta ostati za nautički vez.
Gosp. Banovac napominje da "Nava boats" u petom mjesecu slijedeće godine ističe koncesija
, te da se do tada može pripremiti možda neki novi koncesionar.
Predsjednik pita kakda ističe koncesija za privez trajekta.
Gosp. Banovac odgovara da ističe godinu nakon , znači 2019. g.
Predsjednik upoznaje kako će vijećnicima ( koji to žele) na e-mail dostaviti projekt sanacije
Luke Trpanj.
Predsjednik predlaže da se uz troškovnik izrade mulića na "Ždrilu" vijećnicima dostavi i
izvedbeni plan i projekciju tog mulića, kako bi javnost bila upoznata i izbjegla se razna
dezinformiranja.
Predsjendnik predlaže da se dio starog mula ( kod plaže Pozora) sanira koliko se može jer je
poprilično pohaban. Djelomično zbog sigurnosti, a djelomično zbog izgleda, napominje kako
ima informaciju da bi se mogla dobiti i donacija za ovo saniranje.
Predsjednik dodaje kako ima dosta pitanja iz luke Duba Pelješka, a odnose se na uvođenje
reda komunalnoh vezova u luci. Gosp. Banovac odgovara kako će se i taj dio dovesti u red na
isti način kao i u Trpnju.
Sjednicu napuštaju gosp. Banovac i Gosp. Violić.

Ad. 2.) Aktualni sat
Pročelnica Nada Ivanković podnosi izviješće o sudskom postupku između Lidije Stamoran i
Ane Dragičević kao tuženika i Općine Trpanj i Komunalno Trpanj kao tuženih. Upoznaje da
je Županijski sud u Dubrovniku, postupajući po žalbama svih aktera postupka, donio konačnu
presudu po kojoj su Općina i komunalno dužni solidarno platiti tužiteljicama Ani Dragičević i
Lidiji Stamoran iznos od 103.480,16 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama počev od
01. Studenog 1999.g. zaključno sa 01.veljače 2016.g. Ujedno upoznaje da je istom sudskom
odlukom naloženo tužiteljicama da Komunalnom d.o.o. naknade parnične troškove u iznosu
od 137.268,03 kn. Napominje da je Komunalno Trpanj u ovom postupku zastupao odvjetnički
ured Urban-Laus a da je ona zastupala Općinu. Također napominje da je prvotni tužbeni
zahtjev tužiteljica glasio na 1.695.375,00 kn plus kamate. U tijeku su dogovori oko izvršenja
predmetne presude te će o o ishodu istih Vijeće biti obaviješteno.
Dijana Grlica pita da li se uspjelo aplicirati na mjeru EU za uređenje plaža.
Načelnik odgovara kako su rokovi bili prekratki za ishoditi svu projektnu dokumentaciju .
Predlaže da se do slijedeće godine izradi sva potrebna dokumentacija.
Antonija Mirko podsjeća da je na zaključak sa druge sjednice na kojoj je zaključeno da
direktor Ante Miloslavić ovom vijeću dostavi odgovor , da li je napravljen hodogram
kanalizacije Trpanj.
Ante Miloslavić odgovara kako nije napravljen jer su radovi još u tijeku i to je nemoguće sada
napraviti. Također nije sređena situacija sa Hotelom Faraon.
Predsjednik dodaje kako bi bilo potrebno do slijedeće sjednice ( koja će biti krajem listopada)
, obaviti razgovor sa odgovornima iz Hotela Faraon i dogovori se određeni plan i program
djelovanja.
Načelnik predlaže da se na iduću sjednicu pozove stručna osoba ( Nadzorni inženjer za
sanaciju ) koji sada radi na tom poslu i da nam svima objasni stanje stvari i načine rješavanja
problema.
Jakov Begović pita dir. Miloslavića da li je uložen prigovor u jamstvenom roku ?
Ante Miloslavić odgovara da je prigovor poslan u jamstvenom roku.
Nada Ivanković dodaje kako smatra potrebnim da stručna i kompetentna osoba izvjesti
vijećnike o razlozima nepuštanja kanalizacije u rad, nakon čega će se dobiti objektivnija slika
po ovoj problematici.
Predsjednik predlaže da se to pitanje postavi i nadzornom inženjeru kad dođe na sjednicu.
Jakov Begović pita načelnika iz kojeg razloga je deponija u onako lošem stanju.
Načelnik odgovara da on nije zadužen za deponiju , te pitanje preusmjerava na direktoricu
Renatu Ivandić.
Renata Ivandić odgovara kako je u ljetnom periodu donji dio deponije ostao netaknut iz
razloga što bi u tom slučaju neugodan miris dopirao do kampa i do mjesta. Sada se počinje sa
uređenjem i sanacijom i gornjeg i donjeg dijela deponije, Dir. Ivandić nadalje daje podrobno
objašnjenje o uvjetima odlaganja .
Predsjednik upoznaje kako je u postupku izrada Odluke o komunalnom redu. Na slijedećoj
sjednici će se više o tome razgovarati.
Jakov Milinović dodaje kako bi bilo dobro da LAG u Trpnju ima jedan uredovni dan kad bi
se moglo doći i informirati o eventualnim mogućnostima apliciranja na mjere EU fondova.
Načelnik odgovara kako bi to bilo u redu .
Pročelnica Nada Ivanković odlazi sa sjednice.
Vijećnik Jakov Begović odlazi sa sjednice.

Ad. 3.) Usvajanje zapisnika sa 2. i 3. sjednice Općinskog vijeća
Pogreškom je preskočena ova točka dnevnog reda.

Ad. 4.) Podnošenje izviješća o radu općinskog načelnika Općine Trpanj za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. god.
Načelnik Jakša Franković obrazlaže Izviješće koje je ranije vijećnicima dostavljeno na uvid,
zajedno sa materijalima za sjednicu.
Jakov Milinović pita da se pojasni stavka održavanje cesta, košenje trave i dr.
Načelnik objašnjava kako se taj iznos odnosi na kompletan program te priprema turističke
sezone od 01.01 . - 30.06.
Jakov Milinović podsjeća kako Općina Trpanj svake godine s vijećnikom Begovićem sklapa
ugovor o iznajmljivanju prostora za parking . Pitanje glasi : Zašto druge JLS ostvaruju
proračunske prihode od parking mjesta u svom vlasništvu,dok Općina Trpanj osigurava
novčanu korist privatnim osobama i u čijem je to interesu?
Načelnik odgovara kako je općina dužna osigurati parking mjesto za svoje mještane i njihove
goste. Općini Trpanj je ovo do sada bila najpovoljnija opcija i jedino rješenje kako bi se u
mjestu izbjegao kaos u ljetnim mjesecima.
Predsjednik dodaje kako će se kroz Odluku o parkingu riješiti i taj problem. U interesu nam
je da do slijedeće sezone profunkcionira naplata parkinga i u tom smjeru ćemo raditi.
Nakon kraće diskusije i provedenog glasovanja donosi se slijedeći
ZAKLJUČAK
Jednoglasno se usvaja Izviješćeo radu općinskog načelnika Općine Trpanj za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2017. god.

Ad. 5.) Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine
Trpanj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. god.
Načelnik pojašnjava Izvještaj koji je dostavljan vijećnicima zajedno sa materijalima za
sjednicu.
Predsjednik smatra da bi se izvršenje proračuna u odnosu na plan trebalo razmatrati na način
da vidimo stanje planiranog za 2017. / za prvih 6 mjeseci . Tako da možemo proračun
raščlaniti polugodišnje ako ne i mjesečno. Bilo bi potrebno da se za sljedeću sjednicu u
materijalima dostavi i Plan potraživanja prema ročnosti, kako bi znali kolika je realna
naplativost.
Nakon kraće diskusije i provedenog glasovanja donesen je slijedeći
ZAKLJUČAK
Jednoglasno se donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. g.

Ad. 6.)Provedba Uredbe o kriterijima , mjerilima i postupcima financiranja

i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje
provode udruge ( Narodne novine 26/15)
Načelnik Jakša Franković upoznaje kako se sukladno Zakonu o udrugama, te Provedbi
Uredbe o kriterijima...., potrebno tako ponašati i ispoštovati proceduru. Radi se o jednom
novom pristupu u kojem se mijenja način dodjele sredstava rezerviranih za rad udruga na
području Općine. Uredba se treba primjenjivati , te je potrebno donijeti jedan novi akt,
Pravilnik o dodjeli sredstava iz proračuna udrugama na području Općine Trpanj. Novost je ta ,
da se sve provodi putem natječaja, na koji se udruga javlja, povjerenstvo donosi ocjenu
programa, te odobrava ili ne odobrava sredstva. Postoje i neke iznimke, npr. DVD koji ne
moraju provoditi postupak natječaja.
Predsjednik upoznaje kako je cilj potaknuti udruge na rad . Trenutno je otvoreno 6 natječaja
za financiranje Udruga. Udruge su obvezne napraviti program, koji će povjerenstvo
izanalizirati, te o tome donijeti odluku, te pratiti izvršenje. Ukoliko se sredstva ne budu trošila
namjenski takva udruga neće moći dvije godine podnijeti zahtjev odnosno javiti se na
natječaj.
Donko Grgić predstavlja Nogometni Klub Faraon Trpanj, ističući dugovodišnji predani rad
kao voditelj Kluba. Ističe sve probleme, ističući financijske ,te apelira na poteškoće pri
ispoštivanju zakonske procedure.
Željko Belin predstavlja Vaterpolo klub Trpanj.
Predsjednik obrazlaže eventualne načine kako bi udruge mogle prikupiti određena sredstva
unutar sebe samih, npr. članarina, donacije,javljati se na natječaje ...i sl.
Stijepo Šegetin predstavlja BK Faraon, te predlaže da se sve sportske udruge u Trpnju
objedine u jedan savez sportova , jer smatra da bi se tako lakše povlačila sredstva .Nadalje
moli da se međunarodni turnir koji već tradicionalno početkom srpnja organizira BK Faraon,
uvrsti kao događaj TZ Trpanj, jer je teško da će BK Faraon moći zatvoriti financijsku
konstrukciju, a ovaj turnir je svakako zanimljiv u smislu promocije Trpnja i Općine.
Gorana Lepetić predastavlja Udrugu "Vrućiški bali ", ističući kako je danas teško voditi
udrugu. Nadalje upoznaje kako je bitno prije početka godine napravit i proračun i program sa
svom mogućom dokumentacijom, kako bi se moglo pravovremeno reagirati i aplicirati. Treba
uredno voditi knjigovodstvo i prikupljati dokumentaciju .
Nakon razgovora I kraće rasprave sjednica je zaključena u 18,05 h.

Zapisnik sastavila
Ivana Jelaš v.r.

Predsjednik općinskog Vijeća
Josip Nesanović v.r.

