
REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO – NERETVANSKA 
ŽUPANIJA  
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJE ĆE 
 
Klasa: 023-01/14-02/7 
Urbroj: 2117/07-01/14-01-01 
 
 
                                                               Z A P I S N I K 
                                         sa 7. (sedme) sjednice Općinskog vijeća 
 
                                                      O P Ć I N E   T R P A N J 
 
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica, 
Datum održavanja:    16. studeni   2014. godine . 
Vrijeme održavanja: od  17,00 h do 18,30 h 
 
Predsjednik Vijeća Bruno Koludrović  pozdravlja i utvrđuje da su sjednici 
 
NAZOČNI  : Bruno Koludrović, Tonči Jelaš, Made Mačela,  Marko Veić, Snježana 
Holovka,Tonči Vodopić ,Nenad Tomić  
 
IZOČNI :  Diones Srhoj ,Jakov Begović 
 
OSTALI NAZOČNI : Jakša Franković, općinski načelnik,  Morana Raguž, Romana Šegetin  
 
Predsjednik OV predlaže slijedeći  
 
 

D N E V N I      R E D  
 

1. Aktualni sat  
2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća 
3. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Trpanj 

na dan 30. 06. 2014. god. 
4. Razmatranje inicijative o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Pelješac 
5. Razmatranje zahtjeva Župnog ureda sv. Petra i Pavla – Trpanj 

 
Snježana Holovka predlaže da se u dnevni red uvrsti točka : 

- Razmatranje zahtjeva HEP-a o povezivanju visokoenergetskog kabela Dekovići – spoj 
Gornja Vrućica  

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen Dnevni red kao i predloženi dodatak 
tako da dnevni red sada glasi : 
 

1. Aktualni sat  
2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća 
3. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Trpanj 

na dan 30. 06. 2014. god. 



4. Razmatranje inicijative o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Pelješac 
5. Razmatranje zahtjeva Župnog ureda sv. Petra i Pavla – Trpanj 
6. Razmatranje zahtjeva HEP-a o povezivanju visokoenergetskog kabela 

Dekovići – spoj Gornja Vrućica  
 

 
 
Ad1.) Aktualni sat   
 
Općinski načelnik Jakša Franković upoznaje nazočne sa trenutnim stanje radova na području 
Općine Trpanj. Ističe kako je završena sanacija velikog i malog krovišta na Domu kulture 
Gornja Vrućica, te također i izmjena otvora (dva prozora) sa istočne strane  na samom domu.  
Ističe kako su osigurana sredstva iz Ministarstva kulture za sanaciju oltara u crkvi Gospe od 
Milosrđa i Sv.Jurja na Gornjoj Vrućici. U ovom trenutku smo dobili transfer umanjen za iznos 
PDV-a, što nam je nejasno , te smo u tom smislu poslali zahtjev Ministarstvu za pojašnjenje, 
obzirom na to da su drugi iznosi ugovoreni . 
Ističe kako je za iznos od 15 000,00 kuna odrađeno čišćenje Gradine.Gradina je očišćena od 
niskog raslinja i grmlja, a čišćenje je obavila  firma iz Žrnova.  U ovom slučaju također smo 
od Ministarstva dobili iznos umanjen za PDV , te smo u tom smislu kako je i ranije rečeno , 
poslali dopis za objašnjenje.Nakon čišćenja će se napraviti Konzervatorski elaborat , koji će 
za nas odraditi tvrtka Geographica iz Splita.     
Investicija koja je pred Ugovorom je rekonstrukcija državne ceste na potezu Dekoviće – 
skretanje prema Gornjoj Vrućici.  Izvođenje radova će izvesti tvrtka iz Varaždina koja je 
dobila posao na natječaju. 
U tijeku je izmjena rasvjetnih tijela u naselju Trpanj. Izmjena se odnosi na uklanjanje starih i 
postavljanje novih energetski učinkovitih tijela. Izmijenit će se 65 tijela u  ulicama  Žalo, 
Kralja Tomislava , Zasaca i Donje kuće. Energetski certifikat mora napraviti Općina. Bit 
ćemo praćeni, te ukoliko ne pratimo trendove (smanjenje onečišćenja) bit ćemo sankcionirani. 
Od Ministarstva regionalnog razvoja, „IZVOR“ d.o.o. dobio je odluku kojom smo 
obaviješteni da je zadovoljen prvi kriterij vezano za izradu tehničke dokumentacije opskrbe i 
odvodnje ( anglomeracije) Trpanj uz 85% financiranja. 
Nadalje načelnik upoznaje kako su stigli kontejneri koji su nabavljeni sukladno Uredbi o 
učinkovitom gospodarenju otpadom. Općina Trpanj će morati oformiti 6 zelenih otoka na 
kojima će biti postavljeni kontejneri za razdvojeni otpad plastika-staklo-papir-tekstil. Do 
2018. morat će biti otvoren Centar za gospodarenjem otpadom. U našoj županiji će to biti 
Lučino razdolje, a reciklažno dvorište vrijedno cca 10 000 000 kuna, planirano je u Orebiću. 
Predsjednik Općinskog vijeća pita goste Romanu Šegetin i Moranu Raguž da postave pitanje 
ukoliko ga imaju. Nazočne zahvaljuju i odgovaraju kako nemaju pitanja, tu su samo 
informativno.  
 
Ad.2.) Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća  
 
Predsjednik Bruno Koludrović stavlja Zapsinik sa 6. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
 
Uz jedan glas „suzdržan“ usvaja se Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća. 
Ad.3.) Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Trpanj na dan 
          30. 06. 2014. god. 



 
Načelnik Jakša Franković detaljno  pojašnjava stavke izvještaja. Naglašava kako je u prvih 
šest mjeseci proračun u „negativi“, ali pošto se proračun puni u ljetnoj sezoni odnosno u 
drugih šest mjeseci, te se to na koncu izjednači. Upoznaje kako je ove godine dosta sredstava 
investirano u informatički program koji je bio neophodan . 
Nakon podnesenog izviješća donesen je slijedeći  
 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se usvaja polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj na dan 30. 
06. 2014. god. 
 
 
Ad.4.) Razmatranje inicijative o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Pelješac 
 
Načelnik Jakša Franković upoznaje kako je pokrenuta inicijativa DVD-a Kuna i DVD-a 
Orebić za osnivanje Javne vatrogasne postrojbe Pelješac. Takva inicijativa je podržana od sva 
tri načelnika općina, ali kao i svugdje pojavio se problem financiranja. Takve jedinice se 
financiraju iz proračuna Općina koje puni Državni proračun. Takva postrojba godišnje košta 
cca 2,5 milijuna kuna. To ne bi značilo da se ukida DVD općine, već bi na području Pelješca 
postojao paralelni sustav koji djeluje zasebno.  
Predlaže da se inicijativa podrži. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK: 
Općinsko vijeće Općine Trpanj podržava inicijativu o osnivanju javne vatrogasne postrojbe 
Pelješac. 
 
Ad. 5.) Razmatranje zahtjeva Župnog ureda sv.Petra i Pavla – Trpanj 
 
Načelnik upoznaje sa zahtjevom ističući kako je prije nekih 10-tak godina Općina Trpanj 
Biskupskom ordinarijatu poklonila izgorenu kuću u Selu i mali skladišni prostor s ciljem 
rješavanja stanara u zajedničkoj zgradi sa župnim uredom. 
Biskup Mate Uzinić je u pregovorima sa stanarima da se obavi zamjena i stanari isele u 
renovirani objekat u Selu kako bi se mogla renovirati kompletna kuća i župni ured. Stanari bi 
dobili nove stanove u renoviranoj kući u Selu dok bi se, prema prijedlogu načelnika, u 
zamjenu za preostali prostor u vlasništvu općine Trpanj od cca 11 sa pripadajućom okućnicom 
ispred objekta, općina postala valsnik jednog stana i skladišnog prostora iza u novom objektu 
u Selu. O konačnom prijedlogu i dogovoru sa Biskupijom načelnik će obavijestiti Općinsko 
vijeće čim se prijedlog utvrdi. 
 
ZAKLJU ČAK: 
Općinsko vijeće podržava inicijativu Župnog ureda , te se ostavlja načelniku da nastavi 
pregovore s Biskupskim ordinarijatom. 
 
 
Ad.6.) Razmatranje zahtjeva HEP-a o povezivanju visokoenergetskog kabela Dekovići – 
spoj Gornja Vrućica  



Snježana Holovka upoznaje kako bi bilo potrebno kod rekonstrukcije državne ceste na dionici 
Dekoviće   - skretanje za Gornju Vrućicu u trup ceste položiti visokoenergetski kabel . 
Potrebno je HEP –u  ODS i Elektrojug-u Dubrovnik  uputiti zahtjev za navedenu radnju. 
ZAKLJU ČAK:  
Obvezuje se općinski načelnik da HEP-u  uputi zahtjev za polaganje visokoenergetskog 
kabela, a prilikom skore rekonstrukcije državne  ceste na dionici Dekoviće – „Orah“ - 
skretanje za Gornju Vrućicu  
 
 
 
Sjednica je završila u 18,30 . 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila     Predsjednik Općinskog vijeća 
Ivana Jelaš v.r.     Bruno Koludrović v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


