
REPUBLIKA HRVATSKA                                                    
DUBROVAČKO – NERETVANSKA      
ŽUPANIJA  
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJE ĆE         
Klasa: 023-01/17-02/19                                      
Urbroj: 2117/07-01/17-01-19 
 
 
                                                             Z A P I S N I K                       
                                     sa 19. (devetnaeste) sjednice Općinskog vijeća 
 
                                             O P Ć I N E   T R P A N J 
 
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica, 
Datum održavanja:   12.siječnja    2017. godine . 
Vrijeme održavanja: od  10,00 h do 11,00 h 
 
Predsjednik Općinskog Vijeća Bruno Koludrović (u daljnjem tekstu: predsjednik)    
pozdravlja i utvrđuje da su sjednici Općinskog Vijeća ( u daljnjem tekstu :Vijeće)  
 
NAZOČNI  : Bruno Koludrović, Made Mačela,Nenad Tomić, Tonči Jelaš ,Marko Veić. 
IZOČNI : Jakov Begović, Tonči Vodopić, Snježana Holovka, Diones Srhoj 
 
OSTALI NAZO ČNI : Jakša Franković – načelnik Općine Trpanj, Nada Ivanković, pročelnica 
JUO Općine Trpanj, Ante Miloslavić, direktor Komunalnog Trpanj d.o.o. 
 Predsjednik Vijeća predlaže slijedeći  
 

D N E V N I      R E D 
 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća 
3. Donošenje Plana zaštite i spašavanja općine Trpanj 
4. Donošenje Plana civilne zaštite općine Trpanj 
5. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite na području općine Trpanj za razdoblje od 4 godine ( od 
2017. do 2020. godine) 

6. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 
namjene općine Trpanj 

7. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite na području općine Trpanj 

 
Nakon predloženog dnevnog reda, provedeno je glasovanje, te je dnevni red  jednoglasno 
usvojen . 
 
Ad.1.) AKTUALNI SAT  
 
Vijećnik Nenad Tomić pita nazočnog dir. Komunalnog poduzeća zašto jučer nije očišćen 
snijeg i zašto nije došla ralica. Ispred pošte i ambulante je bio neočišćeni led. Pita, do koliko 
sati se radilo jučer, gdje su bili svi radnici? Traži konkretan odgovor.  



Ante Miloslavić odgovara kako je jedan od radnika  bio na godišnjem odmoru, a ostali su 
radili kao i obično, te očistili što i koliko su mogli učiniti. 
Bruno Koludrović se slaže s vijećnikom Tomićem, te traži konkretan odgovor. 
Načelnik Franković dodaje kako „Komunalno“ Trpanj nezadovoljavajuće izvršava svoje 
obveze i to je očito. Ante Miloslavić ne može biti direktor i „Komunalnog“ Trpanj i „Izvora 
Orah“. Ante je prezazuzet poslovima oko „Izvora Orah“, te se oko ovoga mora konkretno 
sjest i dogovorit, pod broj jedan imenovati novog direktora “Komunalnog“ Trpanj d.o.o., a 
ako se to ne dogodi, Komunalnom Trpanj prijeti stečaj. 
Nakon rasprave jednoglasno je donesen  
  
ZAKLJU ČAK: 
Do sredine ožujka potrebno je sukladno zakonu izabrati novog direktora „Komunalnog“ d.o.o. 
 
Tonči Jelaš predlaže da se sjednice Vijeća održavaju popodne jer u jutarnjim satima tijekom 
radnog dana nije u mogućnosti prisustvovati.  
Prijedsednik dodaje kako on želi da sjednice budu ujutro.  
Nenad Tomić govori kako on također preferira da su sujednice popodne. 
Načelnik predlaže da se kontaktira vijećnike telefonski, te se dogovori teremin kad svima 
odgovara .  
Nazočni su se slažili s prijedlogom Načelnika. 
 
Ad.2.) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJE ĆA 
 
Predsjednik stavlja zapisnik na glasovanje, te je nakon provedenog glasovanja donesen 
slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK:  
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 18. sjednice Općinskog Vijeća Općine Trpanj. 
 
 
Ad.3.) DONOŠENJE PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE TRPANJ 
 
Načelnik objašnjava u uvodnoj riječi kao je sukladno Zakonu potrebno nužno donijeti Plan, te 
detaljno pojašnjava obveze Općine, te mjere zaštite od raznih nepogoda.  
Nakon kraće diskusije i provedenog glasovanja jednoglasno je donesen   
 
ZAKLJU ČAK:  
Donosi se Plan zaštite i spašavanja Općine Trpanj. 
 
 
Ad.4.) DONOŠENJE PLANA CIVILNE ZAŠTITE OP ĆINE TRPANJ 
 
Načelnik Jakša Franković u uvodnom izlaganju upoznaje nazočne kako se ovim Planom 
definiraju snage tj. određuju se timovi, povjerenici i zamjenici. Donio je Rješenje o 
imenovanju povjerenika već prošle godine, a sada će se donijeti i odluka o članovima tima, 
povjerenici i zamjenici.  
Napominje kako će te ljude biti potrebno poslati na obuku i pribaviti za njih potrebnu opremu 
( odjeću i ostalo ). 
Naglašava da su odabrani i stožer i postrojba sukladno zakonu. 
Nakon rasprave, provedeno je glasovanje te je jednoglasno donesen  



  
ZAKLJU ČAK:  
Donosi se Plan civilne zaštite Općine Trpanj. 
 
Ante Miloslavić zbog obveza napušta sjednicu Vijeća . 
 
Ad.5.) DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ  SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRU ČJU OPĆINE TRPANJ ZA RAZDOBLJE OD 4 
GODINE ( OD 2017. DO 2020. GODINE) 
 
Općinski načelnik u uvodnom izlaganju upoznaje nazočne o smjernicama za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite sukladne Odluci, te pojašnjava navedeno. 
Nakon kraće rasprave  provedeno je glasovanje te jednoglasno donesen 
 
ZAKLJU ČAK: 
Dnose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Trpanj 
za razdoblje od 4 godine ( od 2017. do 2020. god.) . 
 
Ad.6) DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILN E ZAŠTITE 
OPĆE NAMJENE OPĆINE TRPANJ 
 
Načelnik u uvodnom izlaganju upoznaje nazočne kako je nastavno na prethodne odluke 
potrebno donijeti odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene u našoj općini, te 
ukratko upoznaje sa sdržajem iste. 
Nakon kraće diskusije provedeno je  glasovanje i jednoglasno donesen  
  
ZAKLJU ČAK: 
Donosi se Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Trpanj. 
 
 
Ad.7.) DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD 
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRU ČJU OPĆINE TRPANJ 
 
Načelnik u uvodnom izlaganju pojašnjava razloge donošenja ove Odluke, a to je između 
ostalog izmjena Zakona u kojem se kaže da obrti ne mogu biti dio stožera civilne zaštite , te se 
u tom smislu mora izmijeniti.  
Nakon kraće rasprave provedeno je glasovanje te je jednoglasno donesen  
i 
ZAKLJU ČAK: 
Donosi se Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Općine Trpanj. 
 
Sjednica je završila u 11 sati. 
 
Zapisnik sastavila:      Predsjednik Općinskog vijeća: 
Ivana Jelaš v.r.      Bruno Koludrović v.r. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


