
REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO – NERETVANSKA 
ŽUPANIJA  
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJE ĆE 
 
Klasa: 023-01/14-02/6 
Urbroj: 2117/07-01/14-01-01 
 
 
                                                               Z A P I S N I K 
                                         sa 6. (šeste) sjednice Općinskog vijeća 
 
                                                      O P Ć I N E   T R P A N J 
 
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica, 
Datum održavanja:    18. kolovoza  2014. godine . 
Vrijeme održavanja: od  19,00 h do 20,00 h 
 
Predsjednik Vijeća Bruno Koludrović  pozdravlja i utvrđuje da su sjednici 
 
NAZOČNI  : Bruno Koludrović, Tonči Jelaš, Made Mačela,  Marko Veić, Snježana Holovka,,  
 
IZOČNI : Jakov Begović, Diones Srhoj , Nenad Tomić, Tonči Vodopić 
 
OSTALI NAZOČNI : Jakša Franković, općinski načelnik, Nada Ivanković , pročelnica JUO  
 
Predsjednik OV predlaže slijedeći  
 
 

D N E V N I      R E D  
 
 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća  
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o financiranju politi čkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću i nezavisnih vijećnika 
4. Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz 

radnog odnosa i njegovog zamjenika 
5. Donošenje rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova vijeća za 

davanje koncesijskog odobrenja na području Općine Trpanj 
6. Razmatranje žalbe Branka Ivandića u predmetu komunalni doprinos 

 
 
Jednoglasno je prihvaćen predloženi dnevni red.  
 
 
 
Ad.1.) Aktualni sat  
 



Načelnik Jakša Franković upoznaje nazočne sa „tekućom“ problematikom, najviše vezano uz 
trenutna dugovanja i potraživanja Općine Trpanj. 
Nadalje upoznaje nazočne sa trenutnom situacijom dugovanja Komunalnog „Trpanj“ prema 
tvrtki „Bilan“, isti čući kako je postignu dogovor o podmirenju duga tijekom naredne tri 
godine. Istaknuto je kako je sezona , što se tiče isporuke vode, prošla zadovoljavajuće, 
obzirom da nije bilo prekida isporuke. 
Načelnik upoznaje kako je uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša , naručeno pet „Zelenih 
otoka“ koje će služiti za odvojeno prikupljanje otpada. 
Made Mačela pita kad će se započeti sa sanacijom groblja u Gornjoj Vrućici. 
Načelnik Jakša Franković odgovara kako je u Proračunu za 2014. godinu prihvaćena sanacija 
krovišta na domu u i sanacija starog groblja u Gornjoj Vrućicite. Planira se početak radova na 
sanaciji krovišta  a nakon toga sanacija groblja.  
Made Mačela upoznaje kako bi bilo potrebno iznaći mogućnost izgradnje stepenica na 
početku plaže u Dubi jer je na plažu sa te strane nemoguće pristupiti. 
Načelnik Jakša Franković se obvezuje sagledati mogućnost izrade stepenica za pristup plaži 
Duba . 
Nada Ivanković upoznaje nazočne sa trenutnom situacijom vezanom uz sudski postupak 
tužiteljica Dragičević i Stamoran protiv Općine Trpanj, radi „neosnovanog bogaćenja“. 
Podsjeća vijećnike da su tužiteljice tužbom od 18. listopada 2004.godine, od tuženika  
potraživale iznos od 225.000 EUR-a odnosno 45.000 EUR-a godišnje, po osnovu, kako tvrde 
„neosnovanog bogaćenja“ korištenjem dijela nekretnine tužiteljica (čest.zem.2850) „za 
odlaganje komunalnog otpada“. Ukratko upoznaje vijećnike sa dosadašnjim tijekom postupka, 
te o činjenici da je u sudskom postupku obavljen očevid kojimje utvrđeno, da je komunalnim 
otpadom pokriven samo dio čest.zem. 2850, vlasništo tužiteljica,  i to cca 800 m2. Ističe da je 
2010.godine, od strane tužiteljica dostavljen prijedlog za nagodbu, tako što su tuženice 
predlagale da im se „od dana 01.studenog 1999. do 01.09.2010.godine, isplati tužiteljicama 
mjesečno 13.305 (svakoj po ½) što bi za navedeni period iznosilo 1.729,650,00 kn, a od 
01.09.2010.g. predlažu da se s tužiteljicama zaključi ugovor o najmu po kojem bi 
tužiteljicama Općina Trpanj isplaćivala 13.305,00 kn mjesečno. Ovakav prijedlog nije 
prihvaćen, pa je nastavljen sudski postupak. Općinski sud Korčula je 15. Svibnja 2012.godine 
donio međupresudu kojom je priznao postojanje pravnog osnova iz tužebenog zahtjeva, pa su  
i Općina i Komunalno Trpanj, na istu uložili žalbu. Drgostupanjski sud je žalbu odbio, pa je 
prema presudi Županisjkog suda u Dubrovniku, potrebno da Općinski sud u Korčuli utvrdi 
visinu naknade. Naglašava da su tužiteljice u svom tužbenom zahtjevu po osnovu 
neosnovanog bogaćenja potraživale od tuženika - Općine Trpanj i Komunalnog d.o.o.- isplatu 
za period od 5.godina u iznosu od  (od 1.studenog 1999.g. do do 01.listopada 2004.g.), a 
presudom Županijskog suda je odlučeno da im to pravo pripada za period od studenog 1999.g. 
pa do početka 2001.godine.  Dana 16.lipnja 2014.godine, održana je rasprava pred Općinskim 
sudom u Korčuli, kojom prigodom su i tuženi i tužiteljice ostali u svemu pri ranijim navodima 
isticanim tijekom ovog sudskog postupka, a Sud je donio rješenje da će pribaviti mišljenje 
Porezne uprave u svrhu utvrđenja visine „koristi od uporabe spornog zemljišta u utuženom 
razdoblju, tj. od studenog pa do početka 2001.godine“. Ujedno podsjeća da je u više navrata 
pokušavano postići nagodbu s tužiteljicama ali da se u tome nije uspjelo, pri tome detaljnije 
opisujući slijed pregovora. Slijedeće ročište zakazano je za 27. Kolovoza 2014.godine. 
Nada Ivanković nadalje upoznaje kako će 21. i 22. kolovoza u Trpnju ispred Caffe bara 
„Trenta“  biti postavljen kombi T- COM-a , u kojem će se moći obaviti sve , jednako kao i u 
T- CENTRIMA. 
 
Ad. 2.) Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća   
 



Predsjednik Općinskog vijeća stavlja zapisnik na glasovanje.  
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća. 
 
Ad. 3.) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o financiranju politi čkih stranaka  
            zastupljenih u Općinskom vijeću i nezavisnih vijećnika  
 
Načelnik  Jakša Franković upoznaje kako je Odluka koja je temeljena na Zakonu o 
financiranju političkih stranaka  zastupljenih u Općinskom vijeću i nezavisnih vijećnika 
izmijenjena u smislu da se iznos „5 600,00“ mijenja i glasi „4 600,00 , te u čl. 6. Odluke iza 
riječi „jednokratno“ dodaje se riječ „godišnje“. 
 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se usvaja Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću i nezavisnih vijećnika.  
 
 
Ad.4.) Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog 
odnosa i njegovog zamjenika  
 
Pročelnica obrazlažu izmjene ističući kako je Odlukom Vlade RH izmijenjena visina osnovice 
za obračun plaće državnih dužnosnika, na način da je ona ranije iznosila 4.630,14 kn,  a sada 
iznosi  4.321,76 kn. U tom kontekstu potrebno je izmijeniti i našu Odluku o plaćama 
dužnosnika.  
Načelnik Jakša Franković dodaje kako je po pitanju sredstava za plaće poštuje uredba o 
utrošku maksimalno  20% vlastitih prihoda proračuna 
Nakon vrlo kratke rasprave i glasovanja , donesen je slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se donosi Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa 
i njegovog zamjenika. 
 
Ad.5.) Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova vijeća za davanje 
koncesijskog odobrenja na području Općine Trpanj 
 
Načelnik Jakša Franković upoznaje kako je Rješenje o imenovanju članova vijeća za davanje 
koncesijskog odobrenja na području Općine Trpanj potrebno izmijeniti iz razloga što je 
dosadašnji član kap. Baldo Antunović otišao u mirovinu, te ga je zamijenio kap. Ivo Cibili ć. 
Predlaže da se u tom smislu izmijeni Odluka. 
Napominje da su  ove godine do sada izdata dva rješenja o Koncesijskom odobrenju i to Hotel 
„Faraon“ (kajaci)  i  Noćni bar „Plavi“ ( ležaljke).  
 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK:  



Jednoglasno se donosi Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova vijeća za davanje 
koncesijskog odobrenja na području Općine Trpanj.   
 
Ad.6.) Razmatranje žalbe Branka Ivandića u predmetu komunalni doprinos 
 
Nada Ivanković pojašnjava kako je gospodinu Branku Ivandiću obračunat komunalni 
doprinos za legalizaciju bespravno izgrađene građevine, te je imenovani nakon toga uložio 
žalbu.Imenovani se žali na način obračuna. Dodaje kako svaka osoba koja ima prijavljen 
boravak na području Općine Trpanj tri godine i više, može ostvariti pravo umanjenja iznosa 
komunalnog doprinosa za 50%.Gospodin Branko Ivandić nema pune tri godine u kontinuitetu, 
već isprekidano. On zaista tu živi , obustavljen mu je i porez na kuću za odmor, te predlaže da 
se njegova žalba prihvati i riješi pozitivno.  
 
Nada Ivanković dodaje i još jedan prijedlog za razmatranje, a radi se o našem  mještaninu 
Darijo Rašić koji ima sagrađenu pomoćnu zgradu  „ostavu“ u polju na zemljištu koje je 
dijelom na njegovoj zemlji,a dijelom  u vlasništvu Općine Trpanj. On to sada želi legalizirati, 
a pročelnica predlaže da se po ovom pitanju regira na način da se zatraži izrada  geodetske 
izmjere , te ustanovi kolikim je dijelom imenovani na zemljištu Općine Trpanj, nakon čega će 
se odlučiti kako dalje.  
 
Nakon kraće rasprave donesen je slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK: 
- Usvaja  se Žalba Branka Ivandića, te mu se odobrava popust od 50 % na plaćanje  
        komunalnog doprinosa. 
- Od ovlaštenog geodeta potrebno je zatražiti izmjeru čestica zemlje u polju na kojoj je  
      Dario Rašić sagradio pomoćni objekt ( područje gdje je bilo staro smetlište ). 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila     Predsjednik Općinskog vijeća 
Ivana Jelaš v.r.     Bruno Koludrović v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


