
REPUBLIKA HRVATSKA                                                    
DUBROVAČKO – NERETVANSKA            
ŽUPANIJA  
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJEĆE         
 
Klasa: 023-01/15-01/13                                      
Urbroj: 2117/07-01/15-01-13 
 
 
                                                      Z A P I S N I K                       
                               sa 13. (trinaeste) sjednice Općinskog vijeća 
 
                                              O P Ć I N E   T R P A N J 
 
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica, 
Datum održavanja:    28. prosinca  2015. godine . 
Vrijeme održavanja: od  17,00 h do 19,00 h 
 
Predsjednik Vijeća Bruno Koludrović  otvara sjednicu i utvrđuje da su sjednici 
 
NAZOČNI : Bruno Koludrović, Tonči Jelaš, Made Mačela, Nenad Tomić, Snježana 
Holovka i  Marko Veić. 
 
IZOČNI: Jakov Begović, Tonći Vodopić i Diones Srhoj 
 
OSTALI NAZOČNI: Jakša Franković – Općinski načelnik, Nada Ivanković, pročelnica 
JUO i Eni Miljak – dir. TZO Trpanj  
 
 
 Predsjednik OV predlaže slijedeći  
 
 
     DNEVNI RED  
 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća 
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine 

Trpanj za 2015. godinu 
4. Donošenje Proračuna Općine Trpanj za 2016. god. 
5. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2016. 

godinu  
6. Donošenje Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u 

ribarstvu 
 
 
Dnevni red jednoglasno usvojen. 
 
 
 



Ad.1) AKTUALNI SAT  
 
Made  Mačela ističe problematiku komunalnog reda u Gornjoj Vrućici navedeći 
primjere ostavljanja starog željeza, vozila, građevnog materijala i oborenih drveća 
kako na privatnim površinama tako i na javnim cestama. Smatra da uređenost 
naselja govori o samim stanovnicima a osobito je to vidljivo u vrijeme sprovoda kada 
dolaze ljudi iz okolnih naselja. 
Općinski načelnik navodi da je komunalna infrastruktura u samom naselju na 
zadovoljavajućem nivou i slaže se da je odnos stanovništva prema komunalnoj 
uređenosti naselja na nezadovoljavajućoj razini. Smatra da je problem nedostatak 
komunalnog redra a istovremeno obrazlaže razloge zbog kojih je teško moguće 
zaposliti ga s obzirom na zakonske limite - 20% vlastitih sredstava može se utrošiti 
na plaće zaposlenika a što je sada nedovoljno za povećanje broja zaposlenika.  
Nanad Tomić smatra da je za uspostavljanje komunalnog reda na terenu nužno 
zaposliti  komunalnog redara.. 
 
 
Ad.2.) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE  
           TRPANJ 
 
Snježana Holovka ističe primjedbu na zapisnik jer smtra da je iz zapisnika 
izostavljena njena diskusija i to u dijelu koji se odnosi na aktualni sat, jer u zapisnik 
nije unesena njena diskusija u kojoj je ona informirala vijećnike o tome da je 
Elektrojug osigurao sredstva za opremu i radove za kabliranje Ul. Put od vila u što je 
uključena i javna rasvjeta. Izabran je i izvođač tih radova. Međutim, kako Izvor Orah 
d.o.o.  Trpanj, koji je trebao istovremeno ubaciti svoju instalaciju vodovodne mreze u 
trup ceste, nije bio financijski sposoban to pratiti, za sada je ta investicija propala. Da 
li će se sredstva za ovu namjenu moći zadržati za neko vrijeme ili će to ugroziti cijelu 
investiciju vrlo je upitno i neizvjesno, a što je velika šteta za sve a posebice za 
stanovnike tog dijela Trpnja. Inzistira da u zapisnik uđe ova njena primjedba. 
 
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se usvaja zapisnik sa 12.sjednice 
Općinskog vijeća sa naprijed navedenom primjedbom  
 
Ad.3.) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA  
          OPĆINE TRPANJ ZA 2015 GOD. 
 
Općinski načelnik pojašnjava kako se Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna 
korigiraju prihodi i primitci i izdaci Proračuna za 2015. god.  
Načelnik nadalje detaljno obrazlaže stavke računa prihoda i rashoda, odnosno 
rebalansa Općeg i posebnog dijela Proračuna . 
Nakon kratke diskusije pristupilo se glasovanju te se uz jedan glas „suzdržani“ a 
ostale „Za“  donosi slijedeća  
 
ODLUKA: 
usvaja se  Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2015. god. 
 
Ad.4.) DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA 2016. GODINU 
 



Općinski načelnik daje uvodnu riječ ističući kako će se prema planu poslovi iz 
samoupravnog djelokruga Općine Trpanj u 2016. godini financirati iz iznosa od 
4 000 000,00 kuna raspoloživih sredstava.  
Nadalje detaljno pojašnjava stavke prihoda i primitaka te izdataka po skupinama i 
računima. 
Nakon diskusije i kraćeg razgovora vijećnici su uz jedan glas „suzdržan“ i ostali „ZA“ 
donijeli slijedeća  
 
ODLUKA: 
 
Usvaja se Proračuna Općine Trpanj za 2016. god. 
 
 
Ad. 5) DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA  
          2016. GODINU 
 
Općinski načelnik upoznaje kako se ovom Odlukom uređuje struktura prihoda i 
primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Trpanj za 2016. god. , njegovo 
izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom 
imovinom , prava i obeze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u 
izvršavanju Proračuna. 
Nakon provedenog glasovanja vijećnici su uz jedan glas „suzdržan“ i preostalih pet  
glasova „ZA“  donijeli 
 
ODLUKU: 
Usvja se Odluka o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2016. godinu 
 
Ad. 6.) DONOŠENJE ODLUKE O SUOSNIVANJU LOKALNE AKCIJSKE  
            SKUPINE  U RIBARSTVU  
 
Općinski načelnik pojašnjava kako je  ovu Odluku potrebno donijeti iz razloga što  u 
svrhu implementacije Lokalnog razvoja pod vodstvom lokalne zajednice u ribarstvu 
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. – 
2020. Općina Trpanj  je suglasna sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika 
gospodarskpg, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne 
akcijske skupine u ribarstvu, kao jedan od suosnivača . 
Lokalna akcijska skupina u ribarstvu, koja ima pravni oblik udruge, osniva se radi 
ostvarivanja zajedničkih interesa svih razvojnih sudionika ribarstvenog područja koje 
obuhvaća Lokalna akcijska skupina u ribarstvu, a koje je funkcionalno koherentno u 
zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu, te radi izrade i provedbe Lokalne 
razvojne strategije u ribarstvu . 
 
Nakon kraće diskusije i provedenog glasovanja jednoglasno je donesena slijedeća  
 
ODLUKA: 
 
Donosi se Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu . 
 
 
 



Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
 
 
Zapisnik sastavila     Predsjednik Općinskog vijeća 
Ivana Jelaš v.r.                                                   Bruno Koludrović v.r. 
 
 

 
 


