
REPUBLIKA HRVATSKA                                                    
DUBROVAČKO – NERETVANSKA 
ŽUPANIJA  
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJE ĆE 
 
Klasa: 023-01/15-02/11                                      
Urbroj: 2117/07-01/15-01-11 
 
 
                                                             Z A P I S N I K                       
                                         sa 11. (jedanaeste) sjednice Općinskog vijeća 
 
                                                      O P Ć I N E   T R P A N J 
 
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica, 
Datum održavanja:    19.srpnja  2015. godine . 
Vrijeme održavanja: od  19,00 h do 19,45 h 
 
Predsjednik Vijeća Bruno Koludrović  pozdravlja i utvrđuje da su sjednici 
 
NAZOČNI  : Bruno Koludrović, Tonči Jelaš, Made Mačela, Diones Srhoj, Nenad Tomić  
 
IZOČNI :Snježana Holovka ,Jakov Begović Marko Veić, Tonći Vodopić 
 
OSTALI NAZOČNI : Jakša Franković – načelnik općine Trpanj, Nada Ivanković, pročelnica 
JUO,Eni Miljak – dir. TZO Trpanj , Ante Miloslavić – direktor Komunalno Trpanj d.o.o. , 
Izvor Orah d.o.o. 
 
 
 
 Predsjednik OV predlaže slijedeći  
 
 
 
 

D N E V N I      R E D 
 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća 
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 

2014. god. 
4. Rasprava o statusnim promjenama „Izvor Orah“ – trgovačkog društva s 

ograničenom odgovornosti za obavljanje komunalnih djelatnosti javne 
vodoopskrbe i odvodnje 

5. Socijalni plan za 2015. god. 
 
Nakon provedenog glasovanja dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 



Ad.1.) AKTUALNI SAT 
 
Nenad Tomić pita kakav je vlasnički status škole u Donjoj Vrućici . 
Načelnik Jakša Franković pojašnjava kako je zgrada škole u Donjoj Vrućici sagrađenja na 
čestici zemljišta u privatnom vlasništvu .  
Vijećnik Tomić predlaže da se krov uredi odnosno promijeni na istom objektu i pokrene 
uknjižba zgrade. 
Načelnik dodaje kako se ovaj prijedlog može prihvatiti kao projekt za slijedeće proračunsko 
razdoblje te  da se za sljedeću sjednicu detaljno ispita imovinsko pravno stanje zgrade.  
Nenad Tomić nadalje pita kad se počinje s obnovom groblja na Gornjoj Vrućici. 
Jakša Franković odgovara kako su sredstva osigurana i projekt naručen te se čeka da izvođač 
započne s radovima. 
Jakša Franković upoznaje kako smo  ove predsezone dosta sredstava uložili u uređenje plaža  
( Divna, Duba, Pristanište, Pozora). Slijedeće su na redu Luka i Bijavka. Postavljeni su i novi 
tuševi ( na kovanice)  na plažama Luka i Pozora.  
Započeli su radovi ŽUC-a na dionici ceste Donja Vrućica - Privor, dugoj 800 metara koji bi 
trebali biti završeni u tekućoj godini. Za 2016. g. je dogovorena obnova tj. proširenje  mosta u 
Divni.  
Vijećnik Tomić pita da li se dug prema „Bilan“ d.o.o. smanjio.  
Ante Miloslavić odgovara kako se rate zasada uredno podmiruju prema Ugovoru ( 75 000,00 
kuna mjesečno u ljetnim mjesecima i 10.000 kuna u zimskim ). Slijedeće godine u 6. mjesecu 
bi trebalo biti sve isplaćeno. Ne prijeti nam nikakva opasnost od blokade i slično. 
Nenad Tomić pita što je s ulicom Put Vila.  
Načelnik Franković odgovara kako čeka HEP da započne sa planiranim radovima kabliranja  
na dionici Belećica- TS Vile u dužini od oko 800 metara. Općina Trpanj će sanirati urušeni 
potporni zid u samoj uvali Belećica jer zbog iznimno uskog puta okretanje kamiona za 
prikupljanje komunalnog otpada i drugih vozila je krajnje nesigurno i rizično. Za asfaltiranje 
navedene ulice bit će potrebna značajna sredstva te će zatražiti pomoć od Dubrovačko-
neretvanske županije. 
Made Mačela pita kada se planira čišćenje puta prema groblju u Gornjoj Vrućici i okoliša 
crkve Sv. Jure. 
Jakša Franković dodaje kako treba prvo vidjeti u čijem je vlasništvu okoliš crkve, te bi se uz 
to očistio i predio oko crkve Sv. Mare u Dubi Pelješkoj. Napominje da ostavljeni borovi  uz 
cestu prema Divni podižu novi sloj asfalta što predstvalja sigurnosni problem. 
Nenad Tomić apelira na uređenje odlagalište otpada koje je u lošem stanju. Smeće se odlaže  
do samog ulaza. Pod hitno se treba nešto uraditi po tom pitanju.  
Bruno Koludrović dodaje kako se smetljište dva puta  saniralo i očistilo. 
Jakša Franković dodaje kako se uputio zahtjev Zavodu za zapošljavanje da se preko mjera 
zaposli osoba koja bi održavala red na komunalnom odlagalištu. 
Diones Srhoj pita tko je nadležan, odnosno tko čisti i održava plaže.  
Jakša Franković dodaje kako komunalne usluge za Općinu Trpanj obavlja Komunalno Trpanj 
koje u vrijeme turističke sezone dodatno angažira tvrtku „Gran“ iz Kune.  
Eni Miljak smatra da je održavanje zadovoljavajuće i da je mjesto uredno. 
Made Mačela upoznaje kako je ulazak u selo Kračinići u jako lošem stanju . Apelira na to da 
se organizira čišćenje jer će biti velikih problema kad krenu prve kiše. 
 
 
 
 
 



 
Ad. 2.) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja zapisnik na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja 
jednoglasno je donesen 
 
ZAKLJU ČAK:  
Usvaja zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Trpanj . 
 
Ad.3.) USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU P RORAČUNA 
OPĆINE TRPANJ ZA 2014. GOD. 
 
Općinski načelnik uvodno izlaže i detaljno pojašnjava stavke Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna općine Trpanj za 2014.godinu 
Nakon kratke rasprave jednoglasno donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Trpanj za 2014. god. 
 
Ad.4.) RASPRAVA O STATUSNIM PROMJENAMA „IZVOR ORAH“  – 
TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 
OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE  I 
ODVODNJE 
 
Jakša Franković obavještava kako se sukladno Zakonu o vodama, Komunalno Trpanj 
podijelilo na dva društva: Komunalno Trpanj d.o.o i Izvor Orah d.o.o. 
Na taj način potrebno je isto učiniti i na nivou županije. U planu je da se to učini na način da 
se područje od Stona do Konavala vodi pod tvrtkom „Vodovod – Dubrovnik“, a  područje 
Neretva , Pelješac, Korčula i Lastovo  ostat će pod NPKLM-om .  
Nadalje načelnik pojašnjava detalje i način mogućeg preuzimanja vodosopskrbe naselja na 
podrućju Općine Trpanj, obveze i prava kako nas, tako i sustava NPKLM ističući kako mi 
imamo puno pitanja do dana preuzimanja na što moramo dobiti odgovore prije samog 
pripajanja.  
 
Ad.5.) SOCIJALNI PLAN ZA 2015. GOD. 
 
Općinski načelnik pojašnjava Odluku ističući kako su u članku   7. ( ostali različiti oblici 
materijalnih i nematerijalnih pomoći) obuhvaćeni korisnici socijalne skrbi, te da se sredstva 
odobravaju isključivo po preporuci Centra za socijalnu skrb u Korčuli. Godišnji odobreni 
iznos naknade je 2000,00 kuna . 
Nadalje upoznaje nazočne sa Odlukom te nakon kratke diskusije i provedenog glasovanja 
jednoglasno je donesen slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK: 
Usvaja  Socijalni plan Općine Trpanj za 2015. god. 
 
 
Sjednica je završila u 19.45. 
 
Zapisnik sastavila     Predsjednik Općinskog vijeća 
Ivana Jelaš v.r.     Bruno Koludrović v.r. 



 
 
 


