
                             
 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
DUBROVAČKO - NERETVANSKA 

ŽUPANIJA 
                        OPĆINA TRPANJ 
                      OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 022-05/17-01/01 
U.rbroj: 2117/07-05/02-17-4 
 
 

Z A P I S N I K  
sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

O P Ć I N E   T R P A N J 
 
 
Mjesto održavanja: Prostorije športske dvorane O.Š. Trpanj, 

Datum održavanja:    14. lipnja  (srijeda)  2017. godine . 
Vrijeme održavanja:  19,00 h  
 
Himna Republike Hrvatske 
 
Nakon himne Nada Ivankovć,  koja je od strane predstojnika Ureda državne uprave ovlaštena otvoriti i 
voditi konstituirajuću sjednicu do utvrđenja člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati konstituirajućoj 
sjednici do izbora predsjednika Općinskog vijeća, poziva nazočne da minutom šutnje odaju počast svima 
koji su dali svoj život za slobodu Republike Hrvatske. 
  
Nakon odavanja počasti,  Nada Ivanković otvara konstituirajuću sjednicu i pozdravlja sve nazočne. Navodi  
da je u pozivu kojim je sazvana konstituirajuća sjednica utvrđen slijedeći  dnevni red: 
 
 -  Utvrđivanje kvoruma, 
 1. Izbor Mandatne komisije 
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, 
 -  Utvrđenje članova Općinskog vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom sjednicom do izbora  
                 predsjednika, 
 - Svečana prisega članova Općinskog vijeća 
 3. Izbor Komisije za izbor i imenovanje 
 4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća 
   i  izbor podpredsjednika Općinskog vijeća. 
 
Prije prelaska na točke  dnevnog  reda, utvrđuje  da su na današnjoj  sjednici nazočni slijedeći izabrani 
članovi: 
Nazočni:  

1. Josip Nesanović, 
2. Antonija Mirko, 
3. Dr. Davor Jurišić, 
4. Dijana Grlica, 
5. Tonči Jelaš, 
6. Jakov Milinovi ć, 
7. Joško Mačela, 
8. Jakov Begović i 
9. Nenad Tomić. 

 
 



                 
Ostali nazočni: Jakša Franković, Opć.načelnik 

                   Monika Ivandić, zamjenica        
                   Općinskog načelnika      
                   Nada Ivanković, pročelnica  
                   Jedinstvenog upravnog odjela 
                   Ante Miloslavić, direktor Izvor  
                   Orah d.o.o. Trpanj 
                   Eni Miljak, direktorica TZ 
                   Renata Ivandić, direktorica     
                   Komunalnog d.o.o. Trpanj 
                   Predstavnici udruga i drugi  
                   građani 

  
Nada Ivanković utvrđuje da sjednici nazoče svih 9 vijećnika,  te konstatira da postoji kvorum potreban za 
donošenje pravovaljanih odluka, te prelazi na  
 
TOČKA 1. IZBOR MANDATNE KOMISIJE 
 
Nada Ivanković obavještava da je u pripremi za ovu, konstituirajuću sjednicu održan sastanka s 
predstavnnicima političkih stranaka koji participiraju u Općinskom vijeću, te da su postigli dogovor da se 
za članove  Mandatne komisije predlože slijedeći članovi:  
1. Antonija Mirko, za predsjednika 
2. Dijana Grlica, članica 
3. Jakov Milinović, član 
 
Nada Ivanković otvara raspravu po navedenom prijedlugu predstavnika političkih stranaka pa kako nije 
bilo drugih prijedloga, navedeni prijedlog je stavljen na glasovanje. 
Utvrđuje se da je “ZA” glasovalo 9, “PROTIV” 0 i “SUZDRŽAN” 0, te se utvrđuje da su za Mandatnu 
komisiju jednoglasno izabrani: 
 
  1. Antonija Mirko, za predsjednika 

2. Dijana Grlica, članica 
                        3. Jakov Milinović, član 
 
TOČKA 2. IZVJEŠĆE  MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA ČLANOVA 
OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Nada Ivanković poziva predsjednicvu Mandatne komisije Antoniju Mirko da podnese izvješće o 
provedenim izborima za općinsko vijeće i o izabranim članovima Općinskog vijeća. 
 
Antonija Mirko  podnosi izvješće o provedenim izborima. 
Nada Ivanković utvrđuje da se prima na znanje izvješće Mandatne komisije i konstatira da su u Općinsko 
vijeće izabrani slijedeći članovi: 
 
Ispred Grupe birača: 

1. Josip Nesanović, 
2. Antonija Mirko, 
3.  Dr. Davor Jurišić, 
4. Dijana Grlica. 

 
Ispred koalicije stranaka:HDZ-a, HSS-a i HSP-a dr.Ante Starčević: 
                 
               1. Tonči Jelaš, 
               2. Jakov Milinović i 
               3. Joško Maćela. 



 
Ispred koalicije stranaka:HNS i HSS: 
 

1. Jakov Begović i 
2. Nenad Tomić. 

                
Nada Ivanković, utvrđuje je Josip Nesanović prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše 
glasova, te ga poziva da nastavi s predsjedanjem sjednici do izbora predsjednika Općinskog vijeća. 
 
Josip Nesanović preuzima predsjedanje sjednicom čitanjem prisege, nakon koje svaki pojedinačno prozvani 
vijećnik priseže i potpisuje svečanu prisegu, a poslije čega prelazi na  
 
TOČKA 3. IZBOR KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE 
 
Josip Nesanović  navodi kako su predstavnici političkih stranka u pripremi za ovu sjednicu, postigli 
dogovor da se za Komisiju za izbor i imenovanje predlože slijedeći: 

1. Tonči Jelaš, za predsjednika 
2. Dr.Davor Jurišić, za člana  
3. Nenda Tomić, za člana 

 
Otvara raspravu po navedenom prijedlogu: 
Kako nije bilo drugih prijedloga ovaj prijedlog je stavljen na glasovanje. 
Utvrđuje se da je  jednoglasno izabrana Komisija za izbor i imenovanje u slijedećem sastavu: 

 
1. Tonči Jelaš, za predsjednika 
2. Dr.Davor Jurišić, za člana  
3. Nenda Tomić, za člana 

  
TOČKA 4. IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJE ĆA 
 
Predsjedatelj Josip Nesanović navodi kako su predstavnici političkih stranka u pripremi za ovu sjednicu, 
postigli sporazum da se za predsjednika Općinskog vijeća predloži Josip Nesanović, što potvrđuje i Tonči 
Jelaš kao predsjednik Komisije za izbor i imenovanje. 
 
Nakon iznesenog prijedloga predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako nije bilo drugih prijedloga, navedeni prijedlog je stavljen na glasovanje te je “ZA” glasovalo 9, niko 0 
i  “SUZDRŽANIH” 0. 
Utvrđuje se da je jednoglasno, za predsjednika Općinskog vijeća izabran  
 
    JOSIP NESANOVIĆ  
te se time Općinsko vijeće smatra konstituiranim. 
 
Josip Nesanović, u svojstvu predsjednika Općinskog vijeća nastavlja dalje vođenje sijednice te upoznaje 
nazočne da je na već pomenutom sastanku predstavnika političkih stranka u pripremi za ovu sjednicu, 
postignut dogovor da se za potpredsjednike Općinskog vijeća predlože Tonči Jelaš i Jakov Begović, što 
potvrđuje i Tonči Jelaš kao predsjednik Komisije za izbor i imenovanje. 
Nakon iznesenog prijedloga predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako nije bilo drugih prijedloga, navedeni prijedlog je stavljen na glasovanje te je “ZA” glasovalo 9, niko 0 
i  “SUZDRŽANIH” 0. 
Utvrđuje se da su jednoglasno, za potpredsjednike Općinskog vijeća izabrani: 
   TONČI JELAŠ i 
   JAKOV BEGOVIĆ 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže proširenje dnevnog reda dnevnog reda na način da se dnevni red 
proširi točkama: 
 



5.POLAGANJE PRISEGE OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENICE OPĆINSKOG 
NAČELNIKA. 
6. ZAVRŠNA RIJEČ PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
  
Nakon što je ovaj prijedlog stavljen na glasovanje, jednoglasno je utvrđeno proširenje 
dnevnog reda na predložene dvije točke, te se prešlo na  
 
TOČKA 5. POLAGANJE PRISEGE OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENICE 
OPĆINSKOG NAČELNIKA. 
 
Predsjednik Vijeća čita tekst prisege nakon čega poziva pojedinačno Općinskog načelnika  i 
njegovu zamjenicu, nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, da ustanu i izgovore 
“Prisežem” što su isti i učinili i tekst prisege potpisali, nakon čega se prešlo na slijedeću točku 
dnevnog reda: 
 
TOČKA 6. ZAVRŠNA RIJE Č PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJE ĆA 

 
Josip Nesanović apelira da  je vrijeme da svi zajedno radimo na dobrobit i napredak  naše 
Općine, počevši od načelnika, Općinskog vijeća pa preko poduzeća u vasništvu Općine, i svih 
gospodarskih subjeklata, a  na kraju i svih žitelja Općine. Navodi da kroz slijedeće 4 godine 
trebat će se rješavati problemi: Prostorni plan i razvoj općine Trpanj, Strategija turizma od 
kojeg ova Općina živi, razviti bolju suradnju sa Hotelom Faraon i  iznajmljivačima, nastojati 
urediti imovinsko pravne odnose što se tiče imovine Općine Trpanj kako bi se moglo više 
kandidirati u EU fondove, nastojati riješiti problem pomorskog dobra te problem ulaza u 
Trpanj, nastojati staviti u funkciju kanalizaciju Trpanj, bolje se povezati sa susjednim 
općinama, LAG-om i ostalima. Potrebno je oformiti Mjesne odbore kako bi što više mogli 
sudjelovati u razvoju Općine. Cilj je da sva eventualna pitanja koja su unosila razdor i 
nesuglasice budu rješena transparentno. Sjednice vijeća treba otvoriti za javnost  što do sada 
nije bila praksa. Za kraj ističe kako se dogovori moraju ispunjavati, a za sezonu treba početi 
pripremati puno ranije, a ne da to krene tek 15.06. Već sad se kasni, jer, dogovoreno je s 
načelnikom da će se pročelje zgrade Općine (bivšeg Dingač-a) urediti i ispred postaviti  dva 
štanda koji su nam odobreni iz „Sanitata“ kako bi se isti iznajmili zainteresiranim i 
uprihodovali. Ništa od toga još nije urađeno.  
Prije Dana Općine bit će održana sjednica Vijeća na kojoj će načenik podnijeti polugodišnje 
izviješće o svom radu, te će se na toj sjednici moći postavljati pitanja i tražiti odgovori. 
Tendencija je da se kroz otvorene sjednice Vijeća i Mjesne odbore, rasprave po kafićima i po 
ulici svedu na minimum te da se krene u jednu zajedničku borbu za bolji Trpanj. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje današnju sjednicu. 
 
Dovršeno u 19,45 sati 
 
Zapisnik sačinila 
Nada Ivanković      
 
 Predsjedatelj                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                     
_________________                                           ___________________ 
(Nada Ivanković)                                     (Josip Nesanović) 
     

 



 


