
REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Klasa:023-01/14-02/5  
Urbroj: 2117/07-01/14-01-01 
 
Trpanj,20. svibnja 2014. 
 
 
 
       Z A P I S N I K 
                                          sa 5. (pete) sjednice Općinskog vijeća 
 
        O P Ć I N E      T R P A N J 
 
Mjesto održavanja : Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica 
Datum održavanja : 20. Svibnja 2014. god. 
Vrijeme održavanja : od 18,00  do 19,30 sati 
 
Predsjednik vijeća Bruno Koludrović pozdravlja i utvrđuje da su sjednici  
 
NAZOČNI : Bruno Koludrović, Tonči Jelaš, Snježana Holovka, Nenad Tomić, Made Mačela, 
Marko Veić 
OSTALI NAZOČNI : Jakša Franković općinski načelnik, Nada Ivanković pročelnica JUO, 
Ante Miloslavić, direktor Komunalnog Trpanj 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže slijedeći  
 
 
    D N E V N I    R E D 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika sa 4. Sjednice Općinskog vijeća  
3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2013. godinu 
4. Usvajanje Izviješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2013. godinu. 
5. Usvajanje Izvješća o realizaciji Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu 
6. Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu 
7. Usvajanje Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2013. Godinu. 
8. Usvajanje Izvješća o izvršavanju Programa financiranja udruga građana i institucija za 

2013. godinu 
9. Program financiranja udruga građana i institucija za 2014. godinu 
10. Pokretanje inicijative za promjenom cestovne signalizacije na križanju državne ceste 

D-415 i ulice Potok. 
 
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red. 
 
 



 
 
Ad.1.) Aktualni sat 
Bruno Koludrović predlaže da općinski načelnik upozna nazočne sa situacijom u DVD 
Trpanj. 
Jakša Franković upoznaje kako je zapovijednik vatrogasne postrojbe Igor Šundrica , podnio 
neopozivu ostavku. Prošli tjedan na Skupštinu je pozvano 80 osoba. Nije bilo kvoruma te se 
Skupština nije održala. Potrebno je revidirati članstvo, na čemu se sad radi. Dok se ne 
konsolidira  DVD-a Trpanj, dogovoreno je da nas pokriva DVD Kuna i Orebić. 
Nada Ivanković dodaje kako bi bilo potrebno sa Igorom Šundricom obaviti razgovor i 
upoznati ga kako nije u redu da podnese ostavku pred turističku sezonu. Bilo bi potrebno i 
moralno da odradi turističku sezonu te da se onda razgovara o ostavci.  
Snježana Holovka predlaže da se mimo toga sastavi tijelo na čelu s načelnikom koje će 
održavati DVD do ponovnog ustrojstva .  
 
Općinski načelnik nadalje upoznaje kako su riješeni imovinsko pravni odnosi na trasi  na 
dionici zaobilaznica Trpnja- Gornja Vrućicao od strane Hrvatskih cesta. U tijeku je  priprema 
se troškovnik i tendera te bi se na jesen trebao raspisati natječaj i  započeti s radovima.  
 
Što se tiče zadnjeg zaključka vezano za krovište Doma u Gornjoj Vrućici, čeka se da ministar 
Hajdaš Dončić potpiše Ugovor o sufinancirnju. Također čekamo Ugovore Ministarstva 
kulture , te ćemo tada odlučiti o veličini ulaganja u odnosu na odobrena sredstva (oltar u crkva 
Sv. Jure 20.000,00 kuna-procjenjena vrijednost radova 37.000,00 kuna ,oltar Gospe od 
Milosrđa 30.000,00 kuna- procjenjena vrijednost radova 166.000,00 kuna  i Arheološki 
lokalitet gradina  Crkva 45.000,00 kuna – procjenjena vrijednost radova 90.000,00 kuna).  
 
Načelnik izvještava nazočne i o tome kako su završeni radovi na niskonaponskoj mreži i 
javnoj rasvjeti  u ulici Zasaca. Radovi su izvršeni u suradnji s Hep-om. 
 
Načelnik i Ante Miloslavić izvještavaju  kako je razdvojeno poduzeće Komunalno Trpanj i 
Orah d.o.o., te su počeli računi ići odvojeno od 01. 04.  
 
Snježana Holovka podsjeća kako treba što prije započeti sa rješavanjem problematike 
održavanja groblja. Nada Ivanković dodaje kao se na tome već radi . 
Snježana Holovka pita što se planira po pitanju smeća / na nivou Županije. 
Načelnik Jakša Franković odgovara kako je u planu razvoj regionalnog centra Lučin razdolje , 
a na lokalnom planu  pregovaramo s Općinom Orebić da idemo zajedno u projekt izgradnje 
reciklažnog dvorišta Podvlaštica. 
 
 
 
Ad. 2.) Usvajanje zapisnika sa 4. Sjednice Općinskog vijeća 
 
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja zapisnik na glasovanje. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 4. Sjednice Općinskog vijeća. 
 
 



Ante Miloslavić napušta sjednicu. 
 
Ad.3.) Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2013. 
god. 
Općinski načelnik usmeno obrazlaže stavke Izvještaja (ostvarenje i planirano) . 
Načelnik se obvezuje kako će vijećnicima dostaviti stanje duga Općine Trpanj analitički .  
Nakon rasprave provedno je glasovanje te je donesen slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK:  
Jednoglasno se usvaja Godišnje izviješće o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2013. god. 
 
 
Ad.4.) Usvajanje Izviješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture  
            za 2013. god. 
Općinski načelnik detaljno pojašnjava Izvješće Programa održavanja komunalne 
infrastrukture . Stavku po stavku raspravlja s vijećnicima objašnjavajući sve što je nejasno.  
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se usvaja Izviješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture.  
 
 
Ad.5.) Usvajanje Izvješća o realizaciji Programa građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2013. god. 
Kao i u prošloj točki dnevnog reda općinski načelnik Jakša Franković  i pročelnica Nada 
Ivanković detaljno obrazlažu Program, s tim da se najviše osvrću na prihod od komunalnog 
doprinosa. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno je usvojeno Izviješće o realizaciji Programa građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2013. god. 
  
Ad.6.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2013. God. 
Načelnik Jakša Franković upoznaje kako je Program realiziran, te je iskorišten 100%.  
Osvrće se na BK Gornja Vrućica koji je u prošloj godini dobio najmanje, te se ove godine za 
njih planiralo nešto više sredstava.  
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se usvaja izviješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2013. god  
 
Ad.7.) Usvajanje Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2013. 
godinu. 
 
Načelnik pojašnjava kako je kroz ovaj program realiziran u potpunosti ,  plus dodatno  
3 500,00 kuna i to sve za Udrugu Trpanj Odma i TZ Općine Trpanj. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
 
 
ZAKLJU ČAK: 



Jednoglasno se usvaja Izviješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2013. god. 
 
 
Ad.8.) Usvajanje Izvješća o izvršavanju Programa financiranja udruga građana i 
institucija za  2013. god. 
Načelik Jakša Franković detaljno obrazlaže stavke Izviješća. Ističe kako je po ovom Programu 
utrošeno jako malo sredstava jer Udruge nisu podnosile nikakve zahtjeve.  
Osvrće se na Crveni Križ koji redovito šalju svoje zahtjeve za financiranjem, a ništa ne nude 
na našem području. 
Snježana Holovka dodaje kako je to nepošteno jer Crveni križ je gradsko udruženje  
( Dubrovnika i Korčule) i neka se njima i obrate za financijske potpore. Ističe kako nama ništa 
ne daju , a traže financijska sredstva. 
 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se usvaja Izviješće o izvršavanju Programa financiranja udruga građana i 
institucija za 2013. god.  
 
 
Ad.9.)  Program financiranja udruga građana i institucija za 2014. God. 
Načelnik Jakša Franković upoznaje kako je u poziciji plana za 2014. planirano 40 000,00 
kuna. Predlaže da se Udruzi Trpanj Odma odobri 22 000,00 kuna, Lovačka Udruga Dubrava 
G. Vrućica 8 000,00 kuna, Crvenom križu dubovnik  i HGSS po 2 500,00 kn , te 5 000,00 
kuna za one udruge koje će se pojaviti kroz godinu prema posebnom zaključku načelnika.  
 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se usvaja Program financiranja udruga građana i institucija za 2014. god.  
 
 
Ad.10.) Pokretanje inicijative za promjenom cestovne signalizacije na križanju državne  
              ceste D-415 i ulice Potok 
Općinski načelnik daje uvodnu riječ ističući kako je potrebno izvršiti promjenu vertikalne i 
horizontalne signalizacije na ulici Potok i D 415. Signalizacija je nejasna na dijelu koji kod 
kuće Agustinović ide u ulicu Potok i prema trgovini Studenac. Potrebno je ukinuti pješački 
prijelaz i uvesti  mjesto sa znakom STOP kako bi se propustili auti na glavnoj cesti i tek onda 
uključilo u promet prema ulici Potok. 
Hrvatske ceste i Dubrovnik ceste su spremne odmah po donošenju zaključka obaviti promjenu 
signalizacije.  
 
ZAKLJU ČAK: 
Donosi se zaključak da se izvrši promjena cestovne vertikalne i horizontalne signalizacije na 
križanju državne ceste D 415 i ulice Potok prema prijedlogu. 
 
Sjednica je završila u 19,30 sati. 
 
Zapisnik sastavila:     Predsjednik Općinskog vijeća : 
Ivan Jelaš v.r.                 Bruno Koludrović v.r. 
 


