
 

 

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13 i 137/15 – pročišćeni 
tekst) i članka 47. Statuta Općine Trpanj („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije “ 
broj 06/13), podnosim Općinskom vijeću Općine Trpanj 

 

I Z V J E Š Ć E 

o radu općinskog načelnika Općine Trpanj  

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine  

 

I.  

1. UVODNI DIO 

 

Člankom 35.b stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 (u daljnjem 
tekstu: Zakon) utvrđeno je da općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o 
svom radu predstavničkom tijelu sukladno odredbama statuta jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave. 

 
Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to 
osobito poslove koji se odnose na:  

 

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo,  
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje,  
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu i civilnu zaštitu. 
- promet na svom području te 
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 



 

Sukladno zakonskim ovlastima , Statutom općine Trpanj je precizirana nadležnost općinskog vijeća 
i nadležnost općinskog načelnika.  

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Trpanj  u okviru svog djelokruga, obavljao je 
izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Trpanj  koji su mu povjereni zakonom, 
utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, izvršavao i osiguravao izvršavanje 
općih akata Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, 
upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine,  
usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog 
djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonima, Statutom 
Općine i aktima Općinskog vijeća. 

Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao kroz  sastanke, konzultacije, radne 
dogovore sa direktorima komunalnih tvrtki, sudjelovanjem na sastancima po pozivu župana i ostalih 
institucija od važnosti za općinu Trpanj, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela. 

Kroz nadležnosti načelnika u obavljenju poslova iz zakonom određenog samoupravnog djelokruga 
u nastavku ovog izvješća daje se pregled izvršenih i planiranih poslova koji se odnose na:  uređenje 
naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, 
socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu 
i sport, zaštitu i unaprijeđenje životnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet, te ostala 
pitanja u čije je rješavanje bio uključen načelnik kao nositelj izvršne vlasti.  

 

II.  

 

2. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA  

 

Djelovanje općinskog načelnika u prvom polugodištu 2017. godine, odvijalo se je kroz 
samostalni rad i rad Jedinstvenog upravnog odjela koji je osnovna  podrška rada općinskog 
načelnika.  

 

2.1 Uređenje naselja i stanovanje  
Općinsko vijeće općine Trpanj, na svojoj 20 sjednici, održanoj 11. travnja 2017., donijelo je 
Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Trpanj za potrebe prijave 
projekta „Rekonstrukcija poslovne građevine javne namjene u Trpnju“ u okviru natječaja 
za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu“ - provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme 
i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, za uređenje i opremanje poslovne građevine 



javne namjene na č.zem. 144/1 k.o. Trpanj, a čiji se obuhvat nalazi na području Općine 
Trpanj. Sukladno navedenoj odluci općinski načelnik je, uz pomoć razvojne agencije 
Dubrovačko-neretvanske župnanije DUNEA prijavio projekt za financiranje na iznos od 
3.600.000,00 kuna.  

2.2 U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša 

Postojeći PPUO Trpanj koji je na snazi provodi se preko Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
gradnju- Ispostava u Korčuli. Nakon provedene najavljene Izmjene i dopune PPU Dubrovačko- 
neretvanske županije potrebno je sačiniti Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za 
unaprijeđenje stanja u prostoru, razmotriti eventualne pristigle zahtjeve i incijative i pristupiti 
Izmjenama PPU općine Trpanj.  

 

2.3 U području komunalnog gospodarstva  

 

U aktivnostima na pripremi turističke sezone, poticala se  provedba Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2017. godini i  radovi održavanju čistoće koji se odnosi na čišćenje 
javnih površina, na uređenju parkova i sadnja cvijeća, održavanju kanala atmosferskih voda, 
košenje i održavanje groblja,(159.012,38 kuna) održavanje narazvrstanih cesta(7.606,25)  i 
održavanje javne rasvjete (85.754,88 kuna), čišćenje i ravnanje plaža (6.300,00 kuna) 

Na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZO-a u skladu s 
Uvjetima i načinima korištenja sredstava HZZO, Zagreb i općina Trpanj 14.06.2017. skopile su 
Ugovor o sufianciranju zapošljavanja u javnom radu – kontrola čistoće i održavanje plaža i svih 
javnih površina u općini Trpanj za 5 djelatnika u periodu 01.06.2017-31.08.2017. u ukupnom 
iznosu od 51.832,86 kuna.  

Održavanje čistoće i briga o javnim površinama tijekom izvještajnog perioda koji obuhvaća i 
pripremu turističke sezone sa težištem na uređenju parkova i nasada  povjereno je Komunalnom 
Trpanj d.o.o., a po potrebi su angažirane i druge pravne osobe. 

Uz redovno  održavanje javne rasvjete (materijal, usluga  i električna energija) postavljena je nova 
javna LED rasvjeta na dionicama Ulica Žalo obostrano  riva i cesta, zaobilaznica Trpnja Studenac – 
Dekovići, Put od vila hotel Faraon- bivše odmaralište IV BiH, ulice Potok , uz skaline i Marina 
Držića Za navedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju utrošeno je 386.510,00 kn. 

Za provedbu modernizacije javne rasvjete  potpisan je ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja 
i fondova EU o sufinanciranju projekta „Modernizacije javne rasvjete u općini Trpanj primjenom 
mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja“ u iznosu od 475.000,00 kn, od 
čega Ministarstvo sufinancira iznos od  380.000,00 kn a preostali iznos od 95.000,00 kuna Općina 
Trpanj. Za nabavku rasvjetnih stupova na rivi Lučka uprava je osigurala  sufinanciranje u iznosu od 
40.000,00 kuna.  

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije pozitivno je ocijenilo iskaz interesa za 
projekt općine Trpanj pod radnim nazivom „Rekonstrukcija dijela ulice Marina Držića s ulicom 
Potok u Trpnju“ procjenjene vrijednosti 303.000,00 kuna te je 6. travnja 2017. potpisan Ugovor o 



sufinanciranju broj 06-F-I-0335/17-19 na iznos od  227. 000,00 kuna dok će preostali iznos od 
76.000,00 kuna osigurati općina Trpanj.  

Na  asfaltiranje nerazvrstanih cesta na dionici Trpanj riva u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno 
je radova u vrijednosti od 247.981,74 kune. 

Na radove izgradnje i popločavanje mjesne ulice u naselju Donja Vrućica (Šeputi) utrošen je iznos 
od 25.000,00 kuna. 

U suradnji sa Hrvatskim vodama, HEP-om Pijavićino, Izvorom Orah opremljena je (priključak 
struje, pripremni radovi na cjevovodu,pumpa, kontenjer i upravljačka kutija)  bušotina vode Orah i 
voda puštena u vodoopskrbu naselja Trpanj. 

Svakodnevno se pratila provedba isporuke pitke vode naseljima koja nemaju uređenu javnu 
vodoopskrbu (Donja Vrućica i Duba Pelješka) i Ministartvu regionalnog razvoja i fondova europske 
unije ukazalo na nepošten status gospodarstvenika sa tih područja koji nemaju pravo na povlašteni 
prijevoz vode.  

 Na sastanku sa Hrvatskim vodama dogovoreno je i odobreno projektiranje sustava vodoopskrbe 
kroz izgradnju desalinizatora za naselje Duba Pelješka uključujući i uvalu Divna.   

U incijativu općine Trpanj  Županijska uprava za ceste  uklonila je borove uz dionicu ceste  Privor – 
uvala Divna, sanirala urušavanje i obavila čišćenje trase pred protupožarnu sezonu. Proširena je 
opasna krivina niz Divnu. 

Sa ravnateljem ŽUC-a dogovoren je početak na rekonstrukciji mosta u uvali Divna, javljeno je pred 
početak turističke sezone da radovi počinju te su isti dogovorno odgođeni za kraj sezone.   

  

Općina Trpanj prijavila se na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za financiranje 
kapitalnog projekta za poticanje razvoja komunalnog godpodarstva i ujednačavanje konunalnog 
standarda za 2017. godinu sa projektom „Izrada projektne dokumentacije uređenja javnih površina 
u luci Trpanj izvan granica lučkog područja“ Odlukom Ministarstva o dodjeli sredstava kapitalne 
pomoći od 5. travnja 2017. godine općini Trpanj dodjeljen je iznos od 120.000,00 kuna(60% od 
ukupnog planiranog iznosa obzirom na kriterije i III skupinu razvijenosti). 

U suradnji sa HEP d.d Sektor za strategiju i razvoj postavljena je i puštena u rad punionica 
električnih vozila kao druga na poluotoku Pelješcu (Ston)   

U javnim poduzećima u kojima je općina osnivač i vlasnik „Komunalno Trpanj“d.o.o. i „Izvor 
Orah“d.o.o., u svojstvu Predsjednika Skupštine društava, aktivno  sudjelovao u smislu  poboljšanja 
uvjeta rada, bolje učinkovitosti i osiguranja likvidnosti. 

U radu TZ Općine Trpanj  sudjelovao sam u radu sjednica  Skupštine TZ Općine Trpanj i  Vijeća 
TZ Općine Trpanj.  

2.4 U području prometa 

Tijekom izvještajnog razdoblja na redovno održavanje  prometnu infrastrukturu na području Općine 
kroz poziciju održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 7.606,25 kuna. 



Na temelju članka od 123. do 133. Zakona o javnim cestama pokrenut je postupak za izradom 
snimke izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja za ulice Put dubokog doca, Put 
Zaborća i Zasaca kako bi se iste upisale u vlasništvo općine Trpanj i stvorili preduvjeti za  
planiranje projekata na tim dionicama.  

S ciljem osiguravanja što više parkirnih mjesta za stanovnike i njihove goste  općina Trpanj 
potpisala je ugovor sa gosp.Jakovom Begović o najmu zemljišta u predjelu Selo na iznos od 
18.000,00 kuna za ugovoreno razdoblje.    

2.5 U području opskrbe električne energije 

U suradnji s HEP-om razmatrana je mogućnost povećanja presjeka kabela u naselju Duba Pelješka od 
postojeće TS Duba do Porta.  

2.6 U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva 

Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđena je Zakonom o predškolskom odgoju i 
naobrazbi. Navedena djelatnost obavlja se kroz Predskolsku ustanovi Dječji vrti ći Orebić – Dječji vrti ć 
Trpanj i financirana je iz općinskog Proračuna u iznosu od 73.800,52 kune 

Osnovno obrazovanje se provodi u Osnovnoj školi Trpanj. Radovi na uređenju okoliša oko zgrade 
općina Trpanj sufinancirala je iznosom od 33.176,58 kuna. 

 
Osnovnoj školi „Trpanj“ odobren  se iznos od 2.000,00 kuna za sufinanciranje logopedskih 
usluga djece s problemima na području općine Trpanj. 

2.7 U području sustava zaštite i spašavanja 

Tijekom izvještajnog razdoblja usklađivani su postojeći planovi zaštite i spašavanja i civilne zaštite. 

Općinsko vijeće općine Trpanj na svojoj 19. sjednici održanoj 12. siječnja donijelo je Plan zaštite i 
spašavanja i Plan civilne zaštite općine Trpanj, usvojilo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
civilne zaštite na području općine Trpanj za razdoblje os 4 godine (2017.-2020.), donijelo Odluku o 
osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene i Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa 
za sustav cicilne zaštite na podrulju općine Trpanj. Za izradu navedenih dokumenata utrošen je 
iznos od 11.125,00 kuna 

Temeljem nevedenih planova i odluka proveo sam popunu postrojbe civilne zaštite opće namjene 
(15 pripadnika), imenovao povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, donio Plan vježvi civilne 
zaštite za 2017. godinu i  donio Odluku o osnivanju i  imenovanju Stožere civilne zaštite sukladno 
članku 24. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

Na temelju točke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2017. godini na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Trpanj u donio sam i 
proslijedio na postupanje nadležnima Plan operativne provedbe aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara na području općine Trpanj za 2017. godinu.  

Financijska sredstva kaja je Općina Trpanj izdvojila iz općinskog proračuna za DVD Trpanj  u 
prvih šest mjeseci iznosi 87.299,75 kuna 



 

2.8 Donacije udrugama i ostale donacije 

 

Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja športskih i kulturnih 
događanja na području Općine.  

 Kroz financijske potpore nužnim za nesmetani rad udruga, zaključcima je transferirano: 

- sport        14.600,00 kuna 

- kultura     10.000,00 kuna 

 

2.9 U području socijalne skrbi i zdravstva 

Na ime provođenja programa socijalne skrbi, koji se odnosi  na podmirenje troškova stanovanja, 
jednokratne novčane potpore, sufinanciranje autobusnog prijevoza učenicima i studentima, 
jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, nakande za ogrijev  u izvještajnom periodu 
utrošen je iznos od 19.768,85 kuna. 

U području zdravstva sufinanciran je rad dodatnog medicinskog tima u turističkoj sezoni u 
ambulanti Trpanj u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna dok je Dubrovačko-neretvanska županija za 
ove potrebe osigurala iznos od 51.200,000 kuna. 

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti utvrđuje zakonsku obvezu proveđenja obvezatne 
preventivne dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije (DDD mjere). Općina Trpanj je sa ovlaštenom 
tvrtkom Cian d.o.o. Split potpisala ugovor o provedbi četiri tretmana larvicidne dezinsekcije 
komaraca(travanj, svibanj, lipanj i srpanj) odnosno prema uputama općine Trpanj i Zavoda za javno 
zdravstvo umjesto jednog tretmana deratizaciju kritičnih mjesta, staništa glodavaca. Ukupna 
vrijednost ugovora iznosi 10.000,00 kuna 

Nadzor nad provedbom ovih mjera obavlja Zavod za javno zdravstvo Dubrovnik.   

2.10. Ostali poslovi sukladno posebnom zakonu 
 

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 
broj 158/03,100/04,141/06,38/09, 123/11 i 56/16), članka 5. Uredbe o postupku davanja 
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04,63/08,133/13 i 
63/14) članka 45. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 
br. 6/13.)   i potvrde na prijedlog Godišnjeg plana od Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i 
energetiku Dubrovačko-neretvnakse županije  donio sam Godišnji plan upravljanja 
pomorskim dobrom na podrulju općine Trpanj za 2017. godinu.  

Utvrđen je i Općinskom vijeću dostavljen na usvajanje prijedlog Strateškog razvojnog 
programa općine Trpanj za razdoblje 2015-2020.   



Uspješno su provedeni lokalni izbori u svibnju 2017. godine za vijećnike općinskog vijeće i 
izbor načelnika i njegovog zamjenika. Do 30.06.2017. godine sa pozicije proračuna isplaćeno 
je 42.946,32 kune.  

2.1 U području financija  

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju brinuo o izvršavanju Proračuna, koordinirao i 
nadzirao rad na izradi propisanih  izvješća u svezi s izvršenjem Proračuna, vođenja računovodstva 
Proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini te o 
drugim poslovima i aktivnostima vezanih za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz 
ovlaštenja utvrđenih Zakonom, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Trpanj. 

Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja Proračuna 
izdvajam: 

Prihodi 

U periodu siječanj- srpanj  2017. godine  prihodi od poslovanja su iznosili 1.513.978,20 kuna ili 
51,67%  izvornog plana, prihodi o prodaje nefinancijske imovine 10.606,77 kuna ili 53,03% plana,  

U istom razdoblju rashodi poslovanja iznosili su 957.313,05 kuna ili 45,89% plana dok su  rashodi 
za nabavku nefinancijske imovine iznosili 469.960,00 kuna ili 54,39% plana. Tendencija djelovanja 
usmjerena je na podizanju stupnja odgovornosti svih fizičkih i pravnih osoba za podmirenje 
financijskih obveza prema Općini. 

Likvidnost 

Posebnu pozornost posvetio sam likvidnosti Općine. Nastojali smo sve obveze podmiriti u 
ugovorenim rokovima. Žiro-račun Općine nije ni u jednom trenutku bio blokiran. 

III. 

3. Z A K L J U Č A K 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Trpanj za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2017. godine, sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti općinskog načelnika kao 
izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. 

Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog upravnog odjela , a u 
okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju 
obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije 
zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine, te je nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti 
svoju obvezu. 

 
S poštovanjem, 

                                                                                                                     Općinski načelnik 

                                                                                                                      Jakša Franković v.r. 


