
REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 
ŽUPANIJA  

OPĆINA TRPANJ  

OPĆINSKO VIJE ĆE  
Klasa: 023-01/17-02/20  

Urbroj: 2117/07-01/17-01-20 
 

 
Z A P I S N I K  

sa 20. (dvadesete) sjednice Općinskog vijeća 

 

           O P Ć I N E         T R P A N J 

 

Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica, 

Datum održavanja: 11. travnja 2017. godine . 

Vrijeme održavanja: od 18,00 h do 20,00 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, 
Jakov Begović, Snježana Holovka, Diones Srhoj 

 

IZOČNI : Tonči Vodopić 

 

OSTALI NAZO ČNI : Jakša Franković – načelnik općine Trpanj, Nada Ivanković, pročelnica 
JUO, Renata Ivandić, dir. Komunalno Trpanj d.o.o., Eni Miljak dir. TZO Trpanj ,  

 

Predsjednik Vijeća predlaže slijedeći  



 

 

D N E V N I R E D 

 

 

1. Dnevni red 
2. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća 
3. Donošenje Strategije razvoja Općine Trpanj 2015. - 2020. 
4. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na  

području Općine Trpanj 

5. Donošenje Godišnjeg obračuna proračuna Općine Trpanj za  

2016. god 

6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture  

u 2017. godini 

7. Donošenje Programa građenja objekata i uređenja  

komunalne infrastrukture u Općini Trpanj u 2017. god. 

8. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne  

građevine na području Općine Trpanj 

9. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova  

Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na području Općine  

Trpanj  

10. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Trpanj  

za 2017. godinu 

11. Donošenje Programa javnih potreba za kulturu za 2017. god 
12. Donošenje Programa financiranja udruga građana i  

institucija za 2017. god. 

13. Donošenje Socijalnog programa za 2017. god. 
14. Razmatranje zahtjeva za otkup zemljišta u k.o. Trpanj 



 

Nakon predloženog dnevnog reda, provedeno je glasovanje, te je jednoglasno usvojen. 

 

Ad.1) AKTUALNI SAT  

Jakov Begović nadalje pita kakva je trenutna situacija vezana za sustav kanalizacije. 

Ante Miloslavić daje iscrpno objašnjenje ističući kako je sva dokumentacija predana u Odjel 
za gospodarski kriminal u Pločama koji će utvrditi eventualne nepravilnosti u postupku, a 
sustav je trenutno pod nadzorom i kontrolom stručnih osoba. 

Snježana Holovka pita što je sa nastavkom projekta Aglomeracija Trpanj. 

Načelnik odgovara kako ugovoreni rok nije ispoštovan , odnosno rok isporuke materijala je 
trebao biti kraj 2016. godine. Utvrđeno je da tvrtka "Eco Ina" nije u mogućnosti odraditi taj 
posao . Izvor Orah d.o.o. je od imenovanih naplatio garancije za neizvršenje posla u roku.  

Jakov Begović pita poduzima li se nešto vezano za rješenje problema poplave dijela naselja , 
strahuje se da eventualne kiše ne naprave istu štetu kao i prošle godine. 

Načelnik odgovara kako su se sve radnje po pitanju iznalaženja idejnog rješenja poduzele, te 
da su Hrvatske ceste napravile projekt sanacije.Na njima je da isti i provedu.  

Jakov Begović pita što je sa radovima na bušotini vode u predjelu Vrućice / Orah.  

Načelnik Franković detaljno obrazlaže radove na bušotinama u Gornjoj Vrućici te da bi 
Hrvatske vode istu trebale opremiti i pustiti u rad do početka turističke sezone. 

Nenad Tomić pita što je sa prijavom na Komunalno Trpanj, a vezano za navodno ostavljanje 
lešina čagljeva na odlagalištu. 

Dir. Komunalnog Trpanj , Renata Ivandić odgovara kako postoje dvije prijave. Inspektori su 
bili na terenu, utvrdili da su prijave neosnovane, također su izvršili inspekcijski nadzor nad 
parpirima Komunalnog poduzeća, te je također utvrđeno da je sve vođeno u redu i sukladno 
zakonskim propisima. Dir. Ivandić upoznaje kako prijave podnosi jedna, te ista osoba, te su 
prijave konstantne i opetovane. 

Jakov Begović apelira kako bi trebalo riješiti problem kanti koje stoje po ulicama, te 
kontejneri također ( Gomila, Donje kuće...). Te kante prvenstveno smetaju, a drugo jako 
neugledno izgledaju. 

Jakov Begović nadalje upoznaje kako Trpanj polako posta zanimljiv kao točka nautičkog 
posjeta. Dio operativne obale treba sačuvati, a drugi dio naše rive stoji neiskorišten. Uređenje 
rive produžava nam sezonu što nam je svima u interesu.  

Načelnik Franković upoznaje kako je ideji projekt rekonstrukcije Luke Trpanj ( dizalica, 
istezalište za manja plovila, proširenje rive, podzemne instalacije za vodu i struju ........) 



Županija je odobrila općini Trpanj iznos od 200.000,00 kuna za sufinanciranje izrade tehničke 
dokumentacije rekonstrukcije luke Trpanj. 

Jakov Begović predlaže da se u plan ucrta benzinska stanica.  

Jakov Begović pita što je sa uknjižbom čestice zemlje 1303 k.o. Trpanj 

Načelnik Jakša Franković odgovara kako je pokrenut vanknjižni postupak na koji su se 
očitovali svi zaintersirani stanovnici ulice Ribarka obala i dijela ulice Kralja Tomislava te ih 
poimenićno navodi. 

Načelnik Jakša Franković upoznaje kako je od Ministarstva odobreno 380.000,00 kuan sa 
PDV-om za uvođenje modernizacije javne rasvjete u općini Trpanj promjeno mjera 
energetske učinkvitosti. 

Jakov Begović pita zašto se gosp. Birkenstocku odgovorilo da se predmetna nekretnina ne 
može prodati.  

Načelnik Franković odgovara kako je potrebno prvo pokrenuti postupak uknjižbe nekretnina 
te nakon toga razgovarati o prodaji. 

Načelnik Franković upoznaje kako je Ministarstvo graditeljstva odobrilo 120 000 kuna za 
uređenje rive i prometnice na potezu od trajektnog pristaništa do kraj a ulice Žalo.Općina 
mora osigurati sufinanciranje sa 80 000 kuna. 

Načelnik nadalje upoznaje kako će se pristupiti sanaciji ulice Marina Držića na križanju sa 
ulicom Potok jer je Ministastarstvo reginalnog razvoja odobrilo iznos od 280.000 kuna sa 
PDV-om dok su obveze općine Trpanj 70.000,00 kuna. 

Nada Ivanković apelira na oštećenja te prometnice koja predstavljaju opasnost. 

Nada Ivanković napušta sjednicu.  

Jakov Begović apelira na problem manjka parking mjesta u Trpnju iističe zainteresiranost 
njegove tvrtke za parking prostor ispred hotela Faraon. 

Načelnik odgovara kako će to biti posao našeg komunalnog poduzeća, odnosno ako ima više 
zaintersiranih za prostor raspisati natječaj.  

Renata Ivandić napušta sjednicu . 

 

Ad.2.) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJE ĆA 

Predsjednik Bruno Koludrović stavlja zapisnik na glasovanje. 

Nakon provedenog glasovanja donosi se slijedeći  

 



ZAKLJU ČAK.  

Uz tri suzdržana glasa usvaja se zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Vijećnik Jakov Begović napušta sjednicu. 

 

Ad.3.) DONOŠENJE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE TRPANJ 2015. - 2020. 

Načelnik upoznaje kako je Strategija prijavljena na mjeru 7.1.1., te je tvrtka UHY iz Splita na 
temelju snimke terena izradila imenovanu Strategiju.Ona se uvijek može dopunjati i mijenjati 
, ali je bitno da je imamo ne samo iz razloga razvoja javnog sektora , već i zbog mogućnosti 
apliciranja privatnih poduzetnika na mjere EU fondova.  

Nakon provedenog glasovanja donosi se 

 

ZAKLJU ČAK:  

Jednoglasno se donosi Strategija razvoja Općine Trpanj 2015 – 2020. 

 

Ad.4.) DONOŠENJE ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA 
PODRUČJU OPĆINE TRPANJ  

Načelnik Jakša Franković upoznaje kako se treba donijeti odluka o apliciranju uređenja 
zgrade Dingač-a , na mjeru 7.4.1., EU fondova. Za nas to radi DUNE-a , te pratimo njihove 
naputke.  

Nakon kraće diskusije i provedenog glasovanja donosi se  

 

ZAKLJU ČAK  

Jednoglasno se donosi Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Trpanj. 

 

Ad.5.) DONOŠENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ 
ZA 2016.GOD. 

Načelnik daje uvodnu riječ ističući kako je situacija gotovo identična prošlogodišnjoj. 
Rashodi i prihodi su vrlo slično izrealizirani. Nadalje ukratko obrazlaže bitne stavke. 



Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 

 

ZAKLJU ČAK  

Jednoglasno se donosi Godišnji obračun proračuna Općine Trpanj za 2016. god. 

Ad.6.) DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE U 2017. GOD. 

Načelnik Jakša Franković ukratko obrazlaže Program.  

Snježana Holovka postavlja pitanje vezano uz naplatu kazni komunalne tematike, apelira na 
iznalaženje rješenja za zapošljavanje komunalnog redara. 

Nakon provedenog glasovanja donesen je  

ZAKLJU ČAK  

Jednoglasno se donosi Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. god. 

 

Ad.7) DONOŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I URE ĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OP ĆINI TRPANJ U 2017. GOD.  

Načelnik Jakša Franković obrazlaže kako je ukupna vrijednost programa 770 000,00 kuna. 
Odnosi se na ceste, modernizaciju javne rasvjete i javne površine.  

Nakon provedenog glasovanja donosi se  

ZAKLJU ČAK  

Jednoglasno se donosi program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini 
Trpanj u 2017. god. 

 

Ad.8.) DONOŠENJE ODLUKE O PRIKLJU ČENJU NA KOMUNALNE VODNE 
GRAĐEVINE NA PODRUČJU OPĆINE TRPANJ  

Načelnik Jakša Franković ukratko pojašnjava Odluku . 

Nakon glasovanja donosi se  

ZAKLJU ČAK  

Jednoglasno se donosi Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području 
općine Trpanj. 



 

Ad.9.) DONOŠENJE RJEŠENJA O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU 
ČLANOVA VIJE ĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA 
PODRUČJU OPĆINE TRPANJ  

Načelnik Jakša Franković pojašnjava kako je kap. Ivo Cibilić dao ostavku na članstvo, te je 
Lučka Uprava predložila novog člana Žarka Dragojevića kojeg Općinsko vijeće treba 
potvrditi. 

Nakon glasovanja donesen je  

ZAKLJU ČAK  

Jednoglasno se donosi Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova vijeća za davanje 
koncesijskog odobrenja na području Općine Trpanj. Potvrđuje se prijedlog da novi član bude 
gosp. Žarko Dragojević iz Trpnja. 

 

Ad.10.) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE 
TRPANJ ZA 2017. GOD. 

Načelnik Franković pojašnjava kako su sredstva preraspoređena na sportske klubove prema 
realnim potrebama, odnosno na temelju projekcije od ranijih godina. 

Nakon provedenog glasovanja donesen je 

ZAKLJU ČAK  

Jednoglasno se donosi program javnih potreba u sportu Općine Trpanj za 2017. g. 

 

Ad.11) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA KULTURU  ZA 2017. 
GOD. 

Načelnik Jakša Franković ukratko obrazlaže ističući kako je jedina aktivna Udruga Vrućiški 
bali, koja za svoj redovan rad povlači sredstva sukladno planu. 

Nakon provedenog glasovanja donesen je  

ZAKLJU ČAK  

Jednoglasno se donosi Program javnih potreba za kulturu za 2017. god. 

 

 



 

Ad.12.) DONOŠENJE PROGRAMA FINANCIRANJA UDRUGA GRA ĐANA I 
INSTITUCIJA ZA 2017. GOD.  

Načelnik Franković pojašnjava ističući kako je ostavljeno 10 000,00 kuna da se može 
podijeliti nekome po zahtjevu, te ostali potrebiti npr. Crveni križ , HGSS ... 

Nakon provedenog glasovanja donesen je 

ZAKLJU ČAK  

Jednoglasno se donosi program financiranja udruga građana i institucija za 2017. god. 

Ad.13.) DONOŠENJE SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2017. GOD. 

Načelnik Jakša Franković pojašnjava prijedlog Socijalnog programa za 2017. g. Planirano je  

55 000,00 kuna . Najviše iz te pozicije odlazi na prijevoz djece i studenata, naknade za 
novorođeno dijete i jednokratne pomoći. 

Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 

ZAKLJU ČAK  

Jednoglasno se donosi Socijalni program za 2017. god. 

Ad.14.) RAZMATRANJE ZAHTJEVA ZA OTKUP ZEMLJIŠTA U K .O. TRPANJ 

Načelnik Jakša Franković pojašnjava zahtjeve gđe. Mie Begović i gđe.Dubravke Trosman o 
otkupu zemljišta. To su prostori koji se i sad koriste kao parking, s tim da bi ih Općina trebala 
otkupiti. Načelnik apelira kako bi trebalo utvrditi točne gabarite terena , odnosno zatražiti da 
se dostavi geodetska podloga navedenih čestica. 

ZAKLJU ČAK:  

Potrebno je zatražiti geodetsku podlogu,odnosno iskoličenje terena koji je predmet prodaje, te 
će se nakon toga pristupiti dogovoru oko kupoprodaje. 

Sjednica je završila u 20,05 h 

 

Zapisnik sastavila¸     Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivana Jelaš v.r.     Bruno Koludrović v.r. 

 

 



 

 

 
 


