REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 023-01/14-02/8
Urbroj: 2117/07-01/14-01-08

ZAPISNIK
sa 8. (osme) sjednice Općinskog vijeća
OPĆINE TRPANJ
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,
Datum održavanja: 23. prosinca 2014. godine .
Vrijeme održavanja: od 17,00 h do 18,00 h
Predsjednik Vijeća Bruno Koludrović pozdravlja i utvrđuje da su sjednici
NAZOČNI : Bruno Koludrović, Tonči Jelaš, Made Mačela,
Vodopić, Diones Srhoj, Jakov Begović

Snježana Holovka,Tonči

IZOČNI: Nenad Tomić, Marko Veić
OSTALI NAZOČNI: Jakša Franković, općinski načelnik,Nada Ivanković pročelnica JUO,
Morana Raguž, Romana Šegetin , Tina Bilušica, Ante Radetić, Iva Ćutuk, dr. Dijana Bošnjak
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira kako niti ovaj put zamjenica načelnika gđa. Kristina
Murina nije nazočna na sjednici.
Predsjednik OV predlaže slijedeći

DNEVNI

RED

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj
za 2014. godinu
4. Donošenje Proračuna Općine Trpanj za 2015. god.
5. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2015. god.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.
Ad.1.) AKTUALNI SAT
Snježana Holovka obavještava kako je iz razgovora sa direktorom HEP –a saznala kako se
za sad odustaje od povezivanja visokoenergetskog kabela Dekovići – spoj Gornja Vrućica

, te predlaže da se u tom smislu odustane i od zaključka donesenog na prošloj sjednici, a
tiče se ove teme.
Jakov Begović pita što je sa uređenjem trotoara na dionici Dekoviće – Gornja Vrućica.
Jakša Franković upoznaje kako je o tome razgovarao sa odgovornima u Hrvatskim
cestama, te kako se u glavnom projektu ne nalazi nogostup do G.Vrućice. Naglašava da bi
bilo dobro, obzirom na sadašnje stanje projekta, da se ostavi širi koridor ceste od
kolničkih traka.
Nadalje Jakov Begović apelira na manjkavosti koje su uočene nakon radova na
kanalizaciji koju je izradila tvrtka Lasić d.o.o, te predlaže da se ne prihvate i ne usvoje
radovi dok se ne poprave sve greške na asfaltnom dijelu.
Jakov Begović pita zašto se ne naplaćuju javne površine na predjelu Žalo Caffe baru
„Veslo“. Smatra da se time oštećuje općinski proračun.
Općinski načelnik napominje kako je na toj čestici zem. 1303, upisana kao vlasnik seoska
zajednica, a ne Općina Trpanj, što stalno ističe vlasnik caffe bara- a „Veslo“.
Nada Ivanković dodaje kako je uz to što je vlasnik predmetne čest.zem. „seoska
zajednica“ ista u naravi predstavlja državnu cestu u dijelu o kojem je riječ. Uz to
državnu cestu se mora poštovati pojas uz cestu od 1,60 m, koliko bi morale biti udaljeni
svi objekti od ceste a što u praksi nije slučaj. Pogotovo naglašava korištenje javnih
površina kao problem na dijelu ceste K.Tomislava, od trajektne luke prema izlazu iz
Trpnja, radi toga što su sa obje strane ceste postavljeni stolovi za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti a što svakako predstavlja opasnost po sigurnost osoba i prometa, posebice ljeti
kad se pri iskrcaju i ukrcaju na trajekt stvaraju „čepovi“ usljed nedostatka manevarskog
prostrora za prometovanje.
Diones Srhoj apelira na rješavanje problema pasa lutalica kojih je sve više i navodi
održani sastanak u Gradu Dubrovniku na tu temu.
Jakša Franković upoznaje kako Općina Trpanj nije pozvana na zadnji sastanak u Gradu
Dubrovniku na ovu temu iz nepoznatog razloga. Prema informacijama iz medija nazočni
su bili predstavnici samo nekih općina iz naše županije.
Pas lutalica se po odluci Grada Dubrovnika ne smije eutanazirati već se udomljava ili drži
u skloništu za životinje do kraja života uz plaćanje mjesečnog troška na teret Grada.Kako
bi se rješilo pitanje pasa lutalica Općina Trpanj će pronaći ovlaštenu tvrtku za obavljanje
ovih poslova.
Nada Ivanković upoznaje kako u Općinu često pristižu pozivi i pritužbe o psima
lutalicama i onima koji imaju vlasnike ali ih vlasnici ne drže na zakonom propisan način,
odnosno puštaju ih na javne i druge površine bez nadzora što je nedopušteno.
Diones Srhoj postavlja pitanje suradnji i sudjelovanju Općine u LAG-u.
Jakša Franković odgovara kako je najvažnije da Općina pripremi adekvatnu projektnu
dokumentaciju. Trenutna dokumentaciju do građevne dozvole je stara zgrada Dingač-a
koja će postati objekat javne namjene.
Jakov Begović pita da li se smanjio dug prema KTD Bilan.
Ante Miloslavić odgovara da je 1/3 duga podmirena a to je cca 400 000,00 kuna.
Diones Srhoj pita da li je Općina uključena u program solara i energetski učinkovitih
fasada.
Jakša Franković dodaje kako je nositelj programa energetske učinkovitosti (fasade i solari)
za 2014. godinu bila Dubrovačko-neretvanska županija.

Ad.2.) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je donesen
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća .

Ad.3.) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE TRPANJ ZA 2014.
Općinski načelnik Jakša Franković detaljno isčitava, obrazlaže i objašnjava pojedinačne
stavke prijedloga Proračuna.
Nakon iscrpnog izlaganja načelnika Jakše Frankovića, predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović stavlja Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za
2014. god. na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donosi Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Trpanj za
2014. god.

Ad.4.) DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA 2015. GODINU
Jakša Franković informira kako je prijedlog Proračuna i rebalans odrađen na 4. razini ,
tako da se do detalja može vidjeti u koju namjenu će se sredstva upotrijebiti. Nadalje
detaljno obrazlaže stavke predloženog proračuna ističući kako bi se obzirom na
odstupanja u travnju uradio rebalans , a iz razloga što se u ovom momentu ne zna točno
kako će izmjena udjela poreza na dohodak odraziti na proračunske prihode..
Naglašava kako je 70 % proračuna limitirano ( npr. komunalni doprinos, komunalna
naknada , vatrogastvo, predškolska ustanova ...) .
Snježana Holovka apelira na to da se ukine naknada zamjeniku načelnika , jer godinama
nitko od vijećnika ne prima takvu naknadu.Zamjenica prima naknadu ,a ni na sjednice
Vijeća ne dolazi.
Bruno Koludrović napominje kako se slaže sa Snježanom Holovkom , te predlaže da se
ova pozicija proračuna ne koristi, tj. da se gđi Kristini Murini ne isplaćuje naknada do
donošenja nove odluke ovog vijeća.
Jakov Begović upoznaje kako imamo priliku za povratak pumpne stanice u Trpanj, te za
završetak pristaništa luke Trpanj. To je vrlo bitna stavka u razvoju Trpnja. Predlaže da se
u ovom Proračunu planiraju sredstva za plansku dokumentaciju sa sanaciju dijela
trpanjske rive.
Nakon izlaganja prijedloga Proračuna, provedeno je glasovanje, te se donosi slijedeći
ZAKLJUČAK:
Sa 5 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“, 1 glas „SUZDRŽAN“ donosi se Proračun Općine
Trpanj za 2015. godinu.
Naknada donačelnici Kristini Murina stavlja se u status mirovanja do donošenja nove
odluke Općinskog vijeća.

Ad.5.) DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ
ZA 2015. GODINU
Općinski načelnik upoznaje kako se radi o Odluci koja prati donošenje Proračuna. Nakon
kratkog upoznavanja sa svrhom Odluke i obrazlaganja pojedinih članaka predsjednik
vijeća stavlja Odluku na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja donosi se slijedeći
ZAKLJUČAK:
Sa 5 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“, 1 glas „SUZDRŽAN“ donosi se Odluka o
izvršenju Proračun Općine Trpanj za 2015. godinu.

Doktorica Dijana Bošnjak upoznaje kako je ovdje prisutna kako predstavnik Javne
ustanove Ambulante, Zubne ordinacije i Lijekarne Trpanj , te je zanima koliko općina
može participirati u sanaciji obnove fasade . Zgrada je u vlasništvu Doma zdravlja i
Ljekarne.
Načelnik odgovara kako je u Proračunu za 2015. osigurano 15 000,00 kuna za pomoći
zdravstvenim ustanovama. Potrebno je napraviti troškovnik kako bi se utvrdila vrijednost
projekta.

Sjednica je završila u 18.00 sati.

Zapisnik sastavila
Ivana Jelaš v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.

