
REPUBLIKA HRVATSKA                                                    
DUBROVAČKO – NERETVANSKA 
ŽUPANIJA  
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJE ĆE 
 
Klasa: 023-01/15-02/10                                      
Urbroj: 2117/07-01/15-01-10 
 
 
                                                             Z A P I S N I K                       
                                         Sa 10. (desete)  sjednice Općinskog vijeća 
 
                                                      O P Ć I N E   T R P A N J 
 
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica, 
Datum održavanja:    22. travnja   2015. godine . 
Vrijeme održavanja: od  18,00 h do 19,30 h 
 
Predsjednik Vijeća Bruno Koludrović  pozdravlja i utvrđuje da su sjednici 
 
NAZOČNI  : Bruno Koludrović, Tonči Jelaš, Made Mačela, Snježana Holovka,Marko Veić, 
Diones Srhoj, Jakov Begović,Nenad Tomić 
 
IZOČNI :   Tonći Vodopić 
 
OSTALI NAZOČNI : Jakša Franković – načelnik općine Trpanj, Nada Ivanković, pročelnica 
JUO, dr.Dijana Bošnjak 
 
Predsjednik OV predlaže slijedeći  
 
 

D N E V N I      R E D 
 

1. Aktualni sat  
2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća 
3. Donošenje odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine 

Trpanj za razdoblje 2016. – 2020. god. 
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj 

naknadi  
5. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za obračunvisine komunalne 

naknade 
6. Donošenje zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na 

području Općine Trpanj 
7. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2014. godini za djelatnostiz članka 22. stavak 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu 

8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. 
godini 



9. Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2014. god. 

10. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Trpanj za 2015. godinu 

11. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Trpanj za 
2015. god. 

12. Donošenje Programa javnih potreba za kulturu za 2015. god. 
13. Donošenje programa financiranja udruga građana i institucija za 

2015. god. 
 
Nenad Tomić predlaže da se točka pod rednim brojem 5. premjesti nakon točke pod rednim 
brojem 9. 
Pročelnica Nada Ivanković kojoj se pridružuje i Snježana Holovka pojašnjavaju da je 
predloženi redosljed dnevnog reda doba iz razloga što su navedena točke dnevnog reda, 4 i 5 
usko povezane i nadovezuju se jedna na drugi pa je logično i svrsishodno da se i raspravljaju 
jedna za drugom.  
 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK 
Uz jedan glas SUZDRŽAN usvaja se  predloženi dnevni red. 
  
 
Ad.2.) AKTUALNI SAT 
 
Jakov Begović dodaje kako bi trebalo sjednice Općinskog vijeća prenositi uživo putem 
interneta.  
Načelnik Jakša Franković napominje kako prvo treba provjeriti što o tome govori  Poslovnik 
o radu Općinskog vijeća. Sjednice jesu javne, ali treba provjeriti postoji li po Poslovniku 
mogućnost audio prijenosa.  
Nada Ivanković dodaje kako je Poslovnikom utvrđeno da su sjednice Vijeća i po Poslovniku  
javne, te kako će se do slijedeće sjednice Općinskog vijeća vidjeti i o tome i dati odgovor na 
pitanje na slijedećoj sjednici.  
Made Mačela pita hoće li se napraviti stepenice za spuštanje na plažu u Dubi, te da li će se 
nastaviti radovi na uređenju ceste dalje od Donje Vrućice. 
Načelnik odgovara kako je po prvom pitanju izvođačima poslao upite za ponudu izrade 
stepenica, te će o tome izvijestiti vijećnike pravovremeno. Vezano za drugo pitanje ,  
pojašnjava kako je sada u tijeku rješavanje imovinsko pravnih problema. Poziva svih na 
razumijevanje dok se navedeno ne riješi.   
Snježana Holovka pita tko je bio nadzor nad poslovima koje je odradila tvrtka „Lasić“. Jakša 
Franković odgovara kako je to bila tvrtka „Denmar“ iz Zadra .  
Snježana Holovka dodaje kako je došlo do kvara na el. instalacijama  u ulici Potok, te je 
prilikom otkrivanja kvara i otkopavanja kablova pronađena šahta koja je prekrivena betonom i 
asfaltom . Kablovi su visokog napona, a na njima leži teret betona i asfalta .Poslovi od strane 
tvrtke „Lasić“ po svemu sudeći  izvedeni su jako  loše.  
Jakov Begović pita od kad je počeo teći garantni rok za izgrađeni  kanalizacijski sustav.  
Direktor komunalnog poduzeća Ante Miloslavić nije imao odgovor na postavljeno pitanje. 
Vijećnik Jakov Begović inzistira da navedeno uđe u zapisnik. 



Ante Miloslavić upoznaje vijećnika Begovića kako mu je donio materijale ( dio ponude sa 
troškovnikom ) koje je zatražio na prethodnoj sjednici, a odnose se na odvoz viška materijala 
iz iskopa kanalizacije Trpanj. 
Diones Srhoj pita što je sa ponudom gosp. Birkenstock-a . Jakša Franković odgovara kako je 
predmet predao procjenitelju. Kad dobijemo materijale Općinsko vijeće će donijeti odluku.  
Jakov Begović pita da li se riješio problem odvodnje kod kuće Slejko. Jakša Franković dodaje 
da su Hrvatske ceste od tvrtke  „Traser“iz Dubrovnika naručile projekt uređenja oborinske 
odvodnje kraj navedene kuće.   
Made Mačela pita postoji li mogućnost uređenja predulaza ( čempresi )  na groblje u Gornjoj 
Vrućici.  
Jakša Franković dodaje kako se prvo treba vidjeti da li je taj dio u vlasništvu Općine Trpanj ili  
Crkve, pa tek onda razgovarati o radovima na tom dijelu. 
Nenad Tomić pita da li će se dobiti sredstva za oltare u crkvi Gospe od Milosrđa. 
Načelnik odgovara kako je odobreno 50 000,00 kuna za nastavak radova na oltaru Gospe od 
Milosrđa i 50.000 za oltar sv. Ane u crkvi Gospe od Milosrđa. Ugovori još nisu stigli, ali 
sredstva su planirana u poziciji Ministarstva kulture za 2015.  
Jakov Begović pita što je poduzeto po pitanju uknjižbe trpanjske zajednice. 
Načelnik Jakša Franković dodaje kako je dokumentacija i punomoć predana odvjetniku 
Ljubomiru Vranješu kako za uknjižbu , tako i za rješavanje problema komunalnog odlagališta 
. 
 
Ad. 2.) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJE ĆA 
 
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja Zapisnik sa 9. - te sjednice Općinskog vijeća na 
usvajanje.  
 
ZAKLJU ČAK 
Usvaja se zapisnik sa 9. –te sjednice Općinskog vijeća uz dva glasa „SUZDRŽAN“.  
 
 
Ad.3.) DONOŠENJE ODLUKE O IZRADI STRATEŠKOG RAZVOJN OG 
PROGRAMA OPĆINE TRPANJ ZA RAZDOBLJE 2016. – 2020. GOD. 
 
Načelnik Jakša Franković upoznaje kako je ovo Odluka koju Općinsko vijeće mora donijeti, 
kako bi se moglo aplicirati u  Ministarstvo poljoprivrede, odnosno u EU fondove.  
Pri izradi Strategije održavati će se sastanci u kojima će sudjelovati cjelokupno pučanstvo 
Općine sa svojim prijedlozima i primjedbama. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK 
Jednoglasno se donosi Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Trpanj za 
razdoblje 2016. – 2020. god. 
 
 
Ad.) 4.) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA OD LUKE O 
KOMUNALNOJ NAKNADI 
 
Nada Ivanković upoznaje kako je smisao donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o komunalnoj naknadi iznalaženje mogućnosti kako isfinancirati programe komunalne 
infrastrukture.  



Nadalje dodaje kako je u privitku materijala za ovu sjednicu Vijeća, dostavila i objasnila 
razloge za izmjene i dopune predmetne Odluke, koja nije mijenjana od 2002.godine, pa ju je 
valjalo i uskladiti sa zakonskim promjenama. Dodaje kako je došlo do pogreške, odnosno 
brisat će se članak 27. iz prijedloga, jer je jednak članku 5 a, predložene odluke.  Nadalje 
Nada Ivanković upoznaje kako su načelnik kao predlagatelj ove Odluke, iz obveze plaćanja 
komunalne naknade predlaže, izuzimanje zaseoci, Ženjevka i Veji Vrh. Sve to iz razloga što ti 
zaseoci nemaju adekvatnu pristupnu cestu, odnosno nisu ostvarene sve pretpostavke iz članak 
22. Zakona o kom. gospodarstvu.  
Snježana Holovka se protivi takvom prijedlogu obrazlažući kako ta naselja imaju električnu 
energiju, te tamo žive ljudi koji koriste komunalnu infrastrukturu na drugim mjestima u 
Općini ako ne u svom zaseoku. Nenad Tomić se pridružuje mišljenju Snježane Holovke da se 
u obvezi plaćanja ostave zaseoci Ženjevka i Veji Vrh.  
Nakon provedenog glasovanja, s jednim glasom „SUZDRŽAN“, usvaja se  prijedlog Snježane 
Holovka i Nenada Tomića, te se zaseoci Donje Vrućice, Ženjevka i Veji vrh ostavljaju u 
obvezi plaćanja komunalne naknade.  
Nakon još nekih napomena i dopuna Nade Ivanković koje se odnose na predloženu Odluku, 
provedeno je glasovanje i donesen slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK 
Uz jedan glas „SUZDRŽAN“ usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnoj naknadi. 
 
 
Ad.5.) DONOŠENJE ODLUKE O VRIJEDNOSTI  BODA ZA OBRA ČUN VISINE 
KOMUNALNE NAKNADE  
 
Nada Ivanković upoznaje kako se visina komunalne naknade utvrđuje množenjem 
koeficijenta namjene x koeficijenta zone  x  bod. Vrijednost boda je predložena 2,60 
kn/m2/godišnje,  za sve prostore. U odnosnu vrijednost boda to bi bilo povećanje oko 30 % 
čime bi bila i komunalna naknada povećana za 30 %. Ukoliko se usvoji ova Odluka , 
usvojeno će biti primjenjeno u obračunu za 2015. godinu.  
Nenad Tomić konstatira kako je potrebno pokrenuti prisilnu naplatu, a ne povećavati visinu 
boda kako bi uprihodovali više sredstava.  
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun visine 
komunalne naknade na glasovanje.   
Nakon provedenog glasovanja donosi se slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK 
Jednoglasno se donosi Odluka o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade . 
 
Ad. 6.) DONOŠENJE ZAKLJUČKA O DODJELI SUGLASNOSTI ZA DOHRANU 
PLAŽA NA PODRUČJU OPĆINE TRPANJ 
 
Jakša Franković upoznaje kako se u dogovoru s Lučkom kapetanijom odlučio na prijedlog 
donošenja ovog zaključka.  
Radi se konkretno o dohrani plaže od „Bijavka“do plaže „Luka“  koju je potrebno dohraniti 
kamenim agregatom. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK 



Uz jedan glas „SUZDRŽAN“ donosi se zaključak o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na 
području Općine Trpanj. 
 
Ad. 7.) IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA K OMUNALNE 
INFRASTRUKTURE U 2014. GOD. ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1. 
ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU  
  
Načelnik Jakša Franković detaljno pojašnjava Izvršenje programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2014. god. ističući kako je planirano 430 000,00 kuna , utrošeno je 532 
000,00  kuna,  i to iz komunalne naknade i drugih izvora proračuna. Pri tome je dijelom  
pomogla i županija.  
Snježana Holovka pita da li su to sredstva koja se prebacuju Komunalnom Trpanj , te oni 
odrađuju taj dio posla.  
Načelnik odgovara potvrdno osim onog dijela koji se odnosi  na račune za utrošak javne 
rasvjete. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2014. god. za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 
Ad.8.)DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI 
 
Načelnik Jakša Franković detaljno obrazlaže i upoznaje nazočne s predloženim programom  
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je donesen slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK 
Usvaja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godine.  
 
Ad. 9.) IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRA ĐENJA OBJEKATA I 
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GOD. 
 
Načelnik Jakša Franković daje detaljno obrazloženje o tome odakle su osigurana sredstva po 
pojedinim stavkama. Upoznaje kako je stavka modernizacije javne rasvjete od strane Fonda 
za energetsku učinkovitost odbijena. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK 
Jednoglasno se usvaja Izvještaj o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2014. god. 
 
 
Ad. 10.) PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I URE ĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE U OPĆINI TRPANJ U 2015. GODINI 
 
Načelnik  Jakša Franković upoznaje kako ovaj Program definira procjenu vrijednosti onoga 
što je doneseno  Proračunom.   
Nadalje detaljno upoznaje nazočne sa Programom.  
Nakojn provedenog glasovanja donesen je slijedeći  



 
ZAKLJU ČAK 
Jednoglasno se usvaja Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Trpanj u 2015. god. 
 
Ad. 11.) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE 
TRPANJ ZA 2015. GODINU 
 
Načelnik Jakša Franković upoznaje nazočne s predloženim Programom. Napominje kako se 
program može mijenjati u slučaju potrebe usljed eventualno promjenjenih okolnosti i 
nepravilnosti. 
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je donesen  slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK  
Donosi se Program javnih potreba u sportu Općine Trpanj za 2015. godinu. 
 
Ad.12.) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA KULTUR U ZA 2015. 
GOD. 
 
Načelnik kratko obrazlaže Program ističući kako su sredstva planirana proračun u okviru 
mogućnosti , te da se korisnici mogu obratiti i ostalim institucijama za financijsku potporu u 
radu.  
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je donesen slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK 
Donosi se Program javnih potreba za kulturu za 2015. godinu. 
 
Ad.13.) DONOŠENJE PROGRAMA FINANCIRANJA UDRUGA GRA ĐANA I 
INSTITUCIJA ZA 2015. GOD. 
 
Općinski načelnik ukratko pojašnjava Program financiranja Udruga građana i institucija . 
Snježana Holovka predlaže da se u Program uvrsti i Liga protiv raka – ogranak Trpanj u visini 
od 3 000,00 kuna. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK 
Jednoglasno se donosi Program financiranja udruga građana i institucija za 2015. god. 
Usvaja se prijedlog Snježane Holovke da se u Program uvrsti i 3 000,00 kuna za Ligu protiv 
raka- ogranak Trpanj 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,30 sati. 
 
 
Zapisnik sačinila     Predsjednik Općinskog vijeća 
Ivana Jelaš v.r.     Bruno Koludrović v.r. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


