REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 023-01/16-02/15
Urbroj: 2117/07-01/16-01-15

ZAPISNIK
sa 15. (petnaeste) sjednice Općinskog vijeća

OPĆINE TRPANJ
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica,
Datum održavanja: 11. travnja 2016. godine .
Vrijeme održavanja: od 18,00 h do 19,00 h
Predsjednik Općinskog Vijeća Bruno Koludrović (u daljnjem tekstu : predsjednik)
pozdravlja i utvrđuje da su sjednici Općinskog Vijeća ( u daljnjem tekstu : Vijeće)
NAZOČNI : Bruno Koludrović, Made Mačela,Nenad Tomić, Tonči Jelaš , Snježana Holovka
IZOČNI: Tonći Vodopić, Jakov Begović, Diones Srhoj, Marko Veić
OSTALI NAZOČNI: Jakša Franković – načelnik općine Trpanj, Nada Ivanković, pročelnica
JUO,Ante Miloslavić – direktor Komunalno „Trpanj“- Izvor Orah
Predsjednik Vijeća predlaže slijedeći
DNEVNI

RED

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
3. Razmatranje i usvajanje analize sustava civilne zaštite na
području općine Trpanj
4. Donošenje smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite na području općine Trpanj
5. Donošenje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području općine Trpanj

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad.1.) AKTUALNI SAT
Made Mačela pita kad će se popraviti javna na Domu u Gornjoj Vrućici.
Jakša Franković ( u daljnjem tekstu : Načelnik) upoznaje kako je ekipa koja radi na
održavanju sustava javne rasvjete trenutno na terenu u Trpnju , te da će nakon toga zatražiti
da se odradi popravak javne na Domu u Gornjoj Vrućici.

Načelnik nadalje upoznaje kako je Ministarstvo regionalnog razvoja raspisalo natječaj za
Provedbu programa na otocima. Prijavit ćemo se sa dva programa i to: Asfaltiranje i uređenje
nerazvrstanih cesta , te drugi program Uređenje zgrade Dingač , ukupne vrijednosti
2 600 000,00 kuna.
Upoznaje kako su ekipe iz Tcom-a , izmjestile kabel van trupa ceste na dionici Donja Vrućica
što je preduvjet za završetak radova na cesti. U Divni se postavlja uređaj veze za brzi internet.
Nenad Tomić pita da se kratko obrazloži trenutna situacija oko zgrade Dingač.
Načelnik pojašnjava kako se sad radi na elaboratu opreme, jer je izvedbeni projekt gotov.
Namjena zgrade je - poslovna zgrada javne namjene ( izložbeni prostor, TIC, ribarnica,
prostori za udruge – jačanje institucije civilnog društva).
Predsjednik upoznaje kako je Lučka uprava započela sa renoviranjem malih mulića u portu.
Snježana Holovka pita da se pojasne radovi nasipanja plaže Vrila.
Načelnik pojašnjava kako je DUDDI odobrio korištenje mineralne sirovine za dohranu plaže
Luka (Bijavka) za nula kuna prema ranije donesenom zaključku vijeća. Napominje kako
možda nije pravi momenat za ove radove jer se čekalo dopuštenje DUUDI-ja, a sezona na
vratima. Smatra da bila bi velika šteta odobreni materijal sada ne preuzeti te da će se kroz
ovih mjesec dana plaža ipak koliko toliko očistiti od zemlje.
Nenad Tomić pita da li su se podnijeli prigovori vezano za propuste na radovima
kanalizacijskog sustava .
Ante Miloslavić odgovara kako je bila ekipa iz tvrtke koja je montirala strujne ormariće.
Popravili su što je bilo potrebno. Sada očekujemo tvrtku iz Karlovca koja će izvršiti
pokretanje pumpe, te ćemo nakon toga vidjeti na čemu smo i podnijeti prigovor za što bude
potrebno.
Made Mačela apelira na to da se pokosi trava po ulicama .
Načelnik upoznaje kako je od strane Hrvatskih šuma pokrenuta inicijativa probijanja
protupožarne prometnice s elementima šumske ceste cca 10 km. Hrvatske šume su položile
nulti profil ceste, a Općine Trpanj i Orebić će prema dogovoru napraviti prosijek šume..
Postignut sporazum s općinom Orebić o sufinanciranju izrade prosjeke. Općinu Trpanj to bi
koštalo cca 23 000 kuna s PDV-om, za 3 km , a ostatak trese Općinu Orebić cca 54 000 kuna .
Nada Ivanković upoznaje kako se Općina Trpanj uključila u Program javnih radova – pomoć
u kući, pojašnjavajući suštinu Programa i prava i obveze zaposlenica i korisnika ovog
Programa.. U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, zaposlene su 4 ženske osobe , koje su
ispunjavale uvjete za takvo zapošljavanje. Svaka od njih zadužena je za skrb najmanje 7
korisnika, uglavnom starijih i nemoćnih, koje će obilaziti i pružati im pomoć. Zaposlenice su
zasnovale radni odnos s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme, u trajanju od 6,
počevši od 1. travnja ove godine. Financiraju se sredstvima iz EU, a država je nositelj
programa. Mi smo jedna od općina koja se uspješno uključila u ovaj Program, na svestrano
zadovoljstvo:kako zaposlenica tako i korisnica ove usluge te svih nas. Dosadašnja iskustva
zaposlenica i njihovih korisnika su odlična i bilo bi na svestrano zadovoljstvo kad bi se ovaj
Program nastavio i nakon rujna.
Ad.2.) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća.

Ad.3.) RAZMATRANJE I USVAJANJE ANALIZE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE TRPANJ
Načelnik ukratko objašnjava kako je sukladno Zakonu potrebno donijeti Analizu sustava
civilne zaštite na području Općine Trpanj.
Nakon kratke rasprave i razmatranja provedeno je glasovanje, te se donosi slijedeći
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se usvaja Analiza sustava civilne zaštite na području Općine Trpanj.

Ad.4.) DONOŠENJE SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE TRPANJ
Načelnik upoznaje kako je također sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite , a nastavno na
prethodnu točku dnevnog reda , potrebno donijeti i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području Općine Trpanj.
Nakon razmatranja provedeno je glasovanje , te se donosi
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donose Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine Trpanj.
Ad.5.) DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE TRPANJ
Nastavno na prethodne dvije točke dnevnog reda načelnik upoznaje kako je , također
sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, potrebno donijeti Odluku o određivanju pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Trpanj. Predlaže : Hotel Faraon
d.o.o., Izvor Orah d.o.o., Mak-Sat d.o.o., Komunalno Trpanj d.o.o.
Nakon kraće diskusije i provedenog glasovanja donosi se
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se usvaja Odluka o određivanju pravnih osoba od intersa za sustav civilne zaštite
na području Općine Trpanj.
Pravne osobe koje se određuju kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su :
Hotel Faraon d.o.o., Izvor Orah d.o.o., Mak-Sat d.o.o., Komunalno Trpanj d.o.o.

Sjednica je završila u 19 h.

Zapisnik sastavila
Ivana Jelaš v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.

