
REPUBLIKA HRVATSKA                                                    
DUBROVAČKO – NERETVANSKA      
ŽUPANIJA  
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJE ĆE         
Klasa: 023-01/16-02/14                                      
Urbroj: 2117/07-01/16-01-14 
 
 
                                                             Z A P I S N I K                       
                                         sa 14. (četrnaeste) sjednice Općinskog vijeća 
 
                                             O P Ć I N E   T R P A N J 
 
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica, 
Datum održavanja:    18.ožujka  2016. godine . 
Vrijeme održavanja: od  10,00 h do 11,30 h 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Bruno Koludrović  pozdravlja i utvrđuje da su sjednici 
 
NAZOČNI  : Bruno Koludrović, Made Mačela,Tonći Vodopić, Diones Srhoj, Nenad Tomić, 
Marko Veić, Tonči Jelaš i Jakov Begović 
 
IZOČNI : Snježana Holovka  
 
OSTALI NAZO ČNI : Jakša Franković – načelnik općine Trpanj, Nada Ivanković, pročelnica 
JUO, Eni Miljak – dir. TZO Trpanj , Ante  Miloslavić – direktor Komunalno „Trpanj“ i 
„Izvor Orah“ Trpanj. 
 
 Predsjednik OV predlaže slijedeći  
 

D N E V N I      R E D 
 
 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća 
3. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. 

godini 
4. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Trpanj u 2016. god. 
5. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Trpanj za 2016. 

godinu 
6. Donošenje Programa javnih potreba za kulturu za 2016. god. 
7. Donošenje programa financiranja udruga građana i institucija za 2016. 

god. 
8. Donošenje socijalnog programa za 2016. godinu 
9. Rasprava o kanalizacijskom sustavu naselja Trpanj 

 
Vijećnik Begović predlaže da se zamjene redosljed točaka dnevnog reda 3. i 9. Pa nakon što 
je predsjednik Vijeća ovaj prijedlog stavio na glasovanje isti je jednoglasno usvojen.  



Oopćinski načelnik također predlaže da se dopuni dnevni red točkom „10. Rasprava po 
zahtjevima  gosp. Anta Volarevića , Joza Šegetina i Damira Miljaka za rješavanje imovinsko- 
pravnih odnosa“, a koji prijedlog je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen, pa 
predsjednik Vijeća predlaže tako izmjenjeni i dopunjeni dnevni red na glasovanje. 
Prijedlog je jednoglasno usvojen , te Dnevni red za današnju sjednicu Općinskog vijeća glasi: 
 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća 
3. Rasprava o kanalizacijskom sustavu naselja Trpanj 
4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. 

godini 
5. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Trpanj u 2016. god. 
6. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Trpanj za 2016. 

godinu 
7. Donošenje Programa javnih potreba za kulturu za 2016. god. 
8. Donošenje programa financiranja udruga građana i institucija za 2016. 

god. 
9. Donošenje socijalnog programa za 2016. godinu 
10. Rasprava po zahtjevima gosp. Anta Volarevića, Joza Šegetina i Damira 

Miljaka za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa 
 
 
Ad.1.) AKTUALNI  SAT 
Jakov Begović pita kakva je situacija po pitanju izmicanja luke nautičkog turizma iz luke 
Trpanj. 
Bruno Koludrović dodaje kako su sredstva u Lučkoj upravi osigurana ,ali se čeka donošenje 
Izmjena i dopuna PPUO Trpanj, te bi se odmah pristupilo izradi projektne dokumentacije. 
Jakša Franković dodaje kako bi to trebalo biti završeno u mjesecu  lipnju . 
Jakov Begović dodaje kako bi trebalo održati jednu sjednicu samo na temu Strategija razvoja 
Trpnja, jer konkretno on ima nekoliko prijedloga . 
Nenad Tomić apelira na stanje na odlagalištu otpada Vinošte. Odlagalište je u 
katastrofalnom stanju kaže, tamo vlada totalni kaos, svatko odlaže smeće gdje hoće i kako 
hoće. Tomu treba stati na kraj. Izražava i mišljenje kako je potrebno uposliti komunalnog 
redara. 
Načelnik Franković odgovara kako je svjestan situacije, te ulaže napore, zajedno s 
direktorom Komunalnog Trpanj, da bi se problem riješio. Upravo je angažirana Tvrtka 
RAFO iz Potomja, da svojim strojevima odlagalište dovede u koliko – toliko uredno stanje. 
Nadalje napominje da je sitaucija( pozicija smetlišta) naslijeđena od 1973. god., te se to ne 
može mijenjati, možemo samo sanirati situaciju nekoliko puta godišnje do ishođenja 
dugoročnog rješenja.  
Jakov Begović upućuje zahtjev dir.Miloslaviću, da se na slijedeću sjednicu donese 
specifikacija o utrošenjim sredstvima na sanaciju deponije u poslijednjih 5 godina , te tko je 
radio na sanaciji. Predlaže da se izvidi mogućnost, može li se za toliko izdvojenih  sredstava 
financirati cjelogodišnje održavanje deponije od strane jedne tvrtke. 
Jakov Begović pita je li riješen problem poplave kod kuće Slejko , te ostalih kuća u polju uz 
zaobilaznicu. 
Načelnik Franković, upoznaje kako je propusno okno kod zemlje Miha Ferrija zatvoreno i 
voda se slijeva kod navedenih kuća. Hrvatske ceste su izradile projekt provlačenja odvodnje 
na jednu stranu do  šahte u Potoku , a na drugu stranu od kuće Slejko prespojiti na  šahtu 



blizu Konobe Škojera. Sada je potrebno odraditi posao oko pribavljanja financijskih 
sredstava u HC  za tehničku izradu navedenog projekta na terenu. 
 
Ad. 2) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 
TRPANJ 
 
Bruno Koludrović stavlja zapisnik na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja donesen je 
slijedeći 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Trpanj. 
 
Ad. 3.) RASPRAVA O KANALIZACIJSKOM SUSTAVU OPĆINE TRPANJ 
 
Jakov Begović postavlja pitanej vijećnicima što oni znaju o trenutnom stanju kanalizacijskog 
sustava naselja Trpanj, pa kako su kazali da nisu upoznati o isto, Tonči Jelaš predlaže da  dir. 
Ante Miloslavić izvijesti  o trenutnom stanju u kojem se nalazi kanalizacijski sustav. 
Jakov Begović iznosi kako u ovom momentu postoji nekoliko objekata koji bi se odmah 
priključili. Pita da li je obavljen tehnički prijam.  
Ante Miloslavić odgovara kako je tehnički prijem obavljen, te kako su nakon pregleda 
utvrđene određene nepravilnosti koje su otklonjene i sustav radi.  
Načelnik Franković dodaje kako sustav funkcionira ali se još čeka vodopravna dozvola kako 
bi se sustav mogao pustiti. Podsjeća kako se kod izrade projektne i tehničke dokumentacije i 
same tehničke izvedbe kanalizacije dolazilo do velikih problema kako s izvođačima tako i sa 
mještanima koji su „kočili“ tijek radova.  
Jakov Begovići nada Ivanković apeliraju na pažnju u odnosu na jamstvene rokove za 
prigovor, te da se odmah reagira i utvrde nedostaci kojih po Begoviću ima, kako za obrtničko 
građevinske radove tako i za ostale. Laički se vidi da su poklopci i rešetke  pogrešno 
postavljeni , a ostale greške treba utvrditi i reklamirati pod hitno. 
Nenad Tomić predlaže da se po tome obavezno donese zaključak na današnoj sjednici. 
Jakov Begović predlaže da se angažira elokventni  inspektor koji će uz dva predstavnika 
Općinskog vijeća, Nadom Ivanković i direktorom Miloslavićem pregledati sustav , te utvrditi 
nepravilnosti, kako bi se moglo reagirati, odnosno uložiti reklamaciju dok još teku rokovi. 
Bruno Koludrović stavlja prijedlog na glasovanje, te se jednoglasno donosi  
 
ZAKLJUČAK 
Obvezuje se Općina Trpanj i Komunalno Trpanj da  angažiraju  stručnu osobu (inženjera)  
koji će uz načelnik, predstavnike Općinskog vijeća i direktorom Miloslavićem pregledati 
sustv, te utvrditi nepravilnosti, kako bi se moglo reagirati, odnosno uložiti reklamacije dok još 
teku rokovi. 
 
Ad.4.) DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
U 2016. GODINI 
 
Načelnik Jakša Franković detaljno obrazlaže prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2016. g. 
Tonči Jelaš pita koja odluka definira plaćanje grobne naknade , obzirom da tu stavku ne vidi 
u ovoj odluci.  
Nada Ivanković pojašnjava kako grobnu naknadu uređuje druga odluka koju također donosi 
Općinsko vijeće.Takva odlika je donesena, ali nikad nije primjenjena. Ističe problem ubiranja 



nakade , iz razloga što grobnu naknadu ubire onaj tko upravlja grobljima. Komunalno 
poduzeće Trpanj upravlja grobljem, ali ne ubire naknadu, još uvijek. 
Jakov Begović apelira da se na Sv. Roku i Vidilici prorijede i pošišaju borovi iz 
predostrožnosti i opasnosti od požara. 
Načelnik Franković odgovara kako je to već u postupku .  
Nakon kraće rasprave predsjednik Bruno Koludrović stavlja Odluku na glasovanje, te se 
donosi slijedeći 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se donosi Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Trpanj u 2016. 
godini. 
 
Ad.5.) PROGRAM GRAĐANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE U OPĆINI TRPANJ U 2016. GODINI 
 
Načelnik Jakša Franković obrazlaže Program, ističući kako se on donosi na temelju 
prikupljenih sredstava od komunalnog doprinosa. Dakle, program će se ostvariti ukoliko se 
uberu sredstva prema planu. 
Nadalje , načelnik detaljnije iznosi stavke Programa koji se najviše bavi uređenjem lokalnih 
cesta OT , te ulica naselja Trpanj.  
Nakon kraće diskusije, te provedenog glasovanja  donesen je slijedeći 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se donosi Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Trpanj za 2016. g. 
 
Ad.6.) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE TRPANJ 
ZA 2016. GODINU 
 
Načelnik Franković upoznaje nazočne sa Programom , te detaljno po stavkama obrazlaže 
raspoređena  sredstva . 
Tonči Vodopić naglašava kako samo  u klubovima NK Faraon i VK Faraon postoji  mladi 
sastav, te apelira na to da se taj broj poveća. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se donosi Program javnih potreba u sportu Općine Trpanj za 2016. god. 
 
Ad.7.) DONOŠENJE PROGRAMA  JAVNIH POTREBA ZA KULTURU ZA 2016. 
GODINU 
 
Načelnik iznosi Program napominjući kako je na adresu Općine pristigao samo jedan 
program i to od Udruge za promicanje umjetničkih,rekreativnihi slobodnih aktivnosti 
„Vru ćiški bali“, te je sukladno tome program i sastavljen.  
Diones Srhoj pita kako u programu nema Kulturne udruge „Trpanj Odma“. Načelnik 
odgovara kako Kulturna udruga „Trpanj odma“ u prošloj godini nije odradila niti jednu 
aktivnost, pa tako ni sredstva s te pozicije predviđena za tu udrugu nisu povučena. Za ovu 
godinu nisu podnijeli zahtjev, niti su dostavili Program. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
 



ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se donosi Program javnih potreba za kulturu za 2016. godinu. 
 
Ad.8.) DONOŠENJE PROGRAMA FINANCIRANJA UDRUGA GRAĐANA I 
INSTITUCIJA ZA 2016. GODINU 
 
Načelnik obrazlaže Program ističući kako se on odnosi na financiranje HGSS-a i Lige protiv 
raka – Korčula – Pelješac. To su Udruge koje zaista rade i potrebno im je pomoći koliko se 
može.  
Nakon kratke rasprave i provedenog glasovanja  donesen je slijedeći  
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se donosi Program financiranja udruga građana i institucija za 2016. godinu 
 
Ad.9.) DONOŠENJE SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2016. GODINU 
 
Načelnik Jakša Franković iznosi detalje Programa ističući kako je 40 000,00 kuna cjelokupan 
iznos, te se tim novcem pomaže socijalno ugrožena populacija, a u suradnji i odobrenjem 
Centra  za socijalnu skrb, nadalje u to spadaju i naknade za novorođenu djecu, sufinanciranje 
plaćanja troškova boravka u dječjem vrtiću za svako drugo dijete u obitelji , te sufinanciranje 
troškova prijevoza učenika i studenata. 
Nenad Tomić podnosi usmeni zahtjev da se na slijedeću sjednicu vijećnicima dostavi 
specifikacija isplata u protekloj godini , a   po kategoriji pomoć za stanovanje, struja i 
ogrijev. 
Nakon provedenog glasovanja donosi se slijedeći 
 
ZAKLJUČAK 
- Jednoglasno se donosi Socijalni program za 2016. godinu.  
- Obvezuje se općinski načelnik da na slijedeću sjednicu OV vijećnicima dostavi specifikaciju 
isplata u protekloj godini , a   po kategoriji pomoć za stanovanje, struja i ogrijev. 
 
Ad. 10.) RASPRAVA PO ZAHTJEVIMA ANTA VOLAREVIĆA, JOZA ŠEGETINA I 
DAMIRA MILJAKA ZA RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA 
 
Općinski načelnik obrazlaže zahtjeve ističući kako navedene osobe traže da općina Trpanj 
dopusti uknjiženje parcela na kojima su sagrađene njihove kuće u cijelosti na njihovo ime. 
Naime dio parcele ispred objekata , a nodovezuje se jedna na drugu uknjiženi su na Općinu 
Trpanj. Radi se o površinama cca 70 m2. Koriste ga kao svojei u mirnom su posjedu  preko 
50 godina. Načelnik predlaže da se zahtjevima udovolji na način da seu katastarskom operatu 
dozvoli knjiženje na ime korisnika.  
Nakon kraće rasprave donosi se slijedeći 
 
ZAKLJUČAK 
Jednoglasno se usvajaju zahtjevi Anta Volarevića, Joza Šegetina i Damira Miljaka . 
 
Sjednica je završila u 11,30 h. 
 
 
Zapisnik sastavila       Predsjednik Općinskog vijeća 
Ivana Jelaš v.r.      Bruno Koludrović v.r. 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


