
REPUBLIKA HRVATSKA                                                    
DUBROVAČKO – NERETVANSKA      
ŽUPANIJA  
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJE ĆE         
Klasa: 023-01/16-02/16                                      
Urbroj: 2117/07-01/16-01-16 
 
 
                                                             Z A P I S N I K                       
                                         sa 16. (šesnaeste) sjednice Općinskog vijeća 
 
                                             O P Ć I N E   T R P A N J 
 
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica, 
Datum održavanja:    18. lipnja   2016. godine . 
Vrijeme održavanja: od  18,30 h do 20,00 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 
Tonći Vodopić, Jakov Begović, Diones Srhoj, Marko Veić 
 
 
IZOČNI :  
 
OSTALI NAZO ČNI : Jakša Franković – načelnik općine Trpanj, Nada Ivanković, pročelnica 
JUO, grupa građana.  
 
 Predsjednik Vijeća predlaže slijedeći  
 

D N E V N I      R E D 
 
 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća 
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju 

Prostornog plana uređenja općine Trpanj 
4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Trpanj za 2015. godinu. 
 
Nakon provedenog glasovanja, dnevni red je jednoglasno prihvaćen.  
 
 
Ad.1.) AKTUALNI SAT 
Predsjednik na početku iskazuje pohvale ekipi DVD-a Trpanj i zapovjedniku Oliveru 
Ivandiću, na angažmanu i trudu koji su uložili tijekom nedavne poplave koja je zahvatila naše 
mjesto. 



Nenad Tomić pita što se učinilo po pitanju zaključaka vezanih za tehnički pregled sustava 
kanalizacije Trpanj. 
Načelnik započinje izlaganje, a pročelnica Nada Ivanković nastavlja ističući kako je 
postupljeno po odluci Vijeća, kojom su Jakov Begović, Ante Miloslavić i ona, izabrani kao 
komisija za utvrđenje nepravilnosti učinjenih prigodom izvođenja radova izgradnje 
kanalizacijskog sustava, na način da su Jakov i Ante obišli teren i utvrdili nedostatke o kojima 
član izabrane Komisije Jakov Begović može više reći. Nakon toga je sačinjen i upućen dopis s 
utvrđenim nepravilnostima i dostavljen u jamstvenom roku, izvođaču radova „Lasić 
company“, a kojeg ćemo vam, kao i odgovor Lasića, dostaviti na narednoj sjednici.  
Nenad Tomić komentira kako su  njemu osobno upućene pogrdne riječi zbog nefunkciniranja 
kanalizacijskog sustava, te apelira na to da on osobno ne želi snositi posljedice takve vrste niti 
ikakve drugačije.  
Načelnik dodaje kako je potrebno ishoditi  uporabnu dozvole kao preduvijet za ishođenje 
vodopravne dozvole.  
Jakov Begović pita zašto je izvršena primopredaja neispravne kanalizacije. 
Načelnik odgovara kako se ne može tvrditi da  je kanalizacija neispravna, a i da nije on taj 
koji  je izvršio primopredaju. Primopredaju je izvršena po zakonu. Svi atesti su napravljeni .  
Jakov Begović ističe kako se  informacije o ovome izvlače na kapaljku, te tvrdi da je oporba 
neinformirana.  
Nada Ivanković dodaje kako problem kanalizacije nije problem niti oporbe niti vladajućih. To 
je projekt koji je u interesu cijelog mjesta, neovisno o političkim bojama, pa smatra, s 
obzirom da se radi o kapitalnom projektu za mjesto Trpanj,  i neprihvatljivo  dovođenje ovog 
problema u bilo kakav politički kontekst.  
Dalje napominje da je tijekom izvođenja radova na izgradnji kanalizacijskog sustava, od 
strane tada Komunalnog Trpanj d.o.o. a sada Izvor Orah d.o.o., angažiran ovlašteni stručni 
nadzor za praćenje pravilnosti izvođenja predmetnih radova sa zadatkom praćenje pravilnosti 
izvođenja radova. Načelnik i Ante niti su inžinjeri niti su kompetentni utvrditi da li su 
izvedeni radovi ispravno izvedeni. Pa iako je Ante nazočio primopredaji izvedenih radova, 
iste je prihvatio samo iz razloga što je stručni nadzor potvrdio da su isti izvedeni sukladno 
ugovoru, a da li je to tako ili nije, može utvrditi samo opet stručna osoba/tijelo. 
Načelnik predlaže da se angažira građevinski vještak, te da se cijeli sustav izvještači i utvrdi 
trenutno stanje. 
Nakon provednog glasovanja donosi se slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK 
Potrebno je angažirati građevinskog vještaka koji će izvještačiti sustav kanalizacije. Navedeno 
je potrebno odraditi u roku od 15 dana.  
 
Diones Srhoj pita da li je plaćen PDV državi za prijevoz vode od 2009. do 2015. , koji je 
odrađivao DVD Trpanj. 
Načelnik pojašnjava kako je stanje duga  DVD-a  Trpanj na Poreznoj upravi – nula. Dakle , 
nema neplaćenog poreza. 
Diones Srhoj nadalje pita da li je sav porez prijavljen . 
Načelnik odgovara kako nema tajni i svatko može doći i sve pregledati  te ako ima nekakvih 
indicija o nepravilnostima slobodno neka se obrati nadležnim institucijama.  
Vijećnik Srhoj nadalje pita , što znači naziv „pravne osobe od interesa“ , a koje se navode u 
poslijednjoj točki današnjeg dnevnog reda.  
Načelnik objašnjava kako su to isključivo pravne osobe s područja Općine, a koje mogu biti 
od javnog interesa  u slučaju raznih nepogoda. Npr. Tvrtka MAK – SAT je od takvog interesa 



iz razloga što ima pekaru, Izvor Orah je od interesa iz razloga što može vršiti prijevoz vode 
itd.  
Vijećnik Begović pita, da li se može napraviti ispis dužnika po osnovu vode i odvoza smeća i 
to stari dug – Komunalno Trpanj i novi dug Izvor Orah, te dodaje kako se stvorio veliki dug iz 
razloga što nije bilo prisilne naplate . 
Načelnik odgovara kako može , ukoliko to zakon dozvoljava.  
Donosi se  
ZAKLJU ČAK:  
Obvezuje se direktor komunalnog poduzeća Ante Miloslavić da dostavi  iznos nenaplaćenih 
potraživanja poduzeća Komunalno Trpanj d.o.o, i poduzeća Izvor orah d.o.o., po osnovu vode 
i odvoza smeća.  
 
Pročelnica Nada Ivanković odgovara da nema zakonske prepreke za dostavom vijećniku 
traženih podataka, te predlaže da se, po ugledu na Ministarstvo financija, objavi lista svih 
dužnika, kako po osnovu dugovanja za komunalne usluge tako i po osnovu dugovanja za 
komunalnu naknadu. U tom smislu poziva vijećnike da utječu na svoje biračko tijelo na način 
da pravovremeno izmiruje svoje obveze plaćanja kako komunalnih usluga tako i komunalne 
naknade, kao strogo namjenskih srdstava koja služe za provedbu mjera  Programa komunalne 
infrastrukture. Najprije to mogu učiniti svojim primjerom, na koji način šalju poruku svom 
biračkom tijelu. 
 
Načelnik dodaje kako je u Hrvatskim vodama, sredstva Državnog proračuna,osigurano 
500 000,00 kuna za vodoistražne radove na lokaciji Izvor Orah.  
Nadalje upoznaje kako nam je odobreno 80 000,00 kuna za nastavak radova na lokalitetu 
Gradina.  
Nenad Tomić podsjeća na posljedice nedavne poplave koja nas je snašla i posljedice iste. 
Načelnik pojašnjava kako se 25.01.2013. u Trpnju također dogodila poplava, doduše blaža 
nego ovaj put. Nakon toga kontaktirao je Hrvatske ceste u Dubrovniku i tražio da se iznađe 
tehničko rješenje ovog problema. Napravljena  su dva projekta i to prvi, na način da se izgradi 
sustav od kuće Agustinović, do sustava oborinske odvodnje naselja Trpanj u ulici Kralja 
Tomislava, a drugi je projekt da se oborinska odvodnja sa zaobilaznicer ne ispušta u zadnju 
šahtu (parcela Ferri) , nego da se voda sustavom cijevi odvede  u sustav oborinske odvodnje u 
ulici Potok. Pitanje je sada, kad će Hrvatske  ceste odobriti sredstva za radove. Napominje i to 
kako je provjereno da je u te dane palo 165 litara vode, što je malo manje nego 1961. g. ( 
velika poplava) , da nije izgrađena odvodnja potoka na Luku ponovila bi se 1961. g. 
Diones Srhoj pita Snježanu Holovku  zašto su ponovno postavljene nove pale u Vilama, a nije 
postavljeno pod zemlju. 
Snježana Holovka odgovara kako Komunalno Trpanj nije moglo pratit njihov projekt odnosno 
položiti vodovodne cijevi zbog nedostatka sredstava , a trenutno je preuzak put da bi u njega 
išla i voda i struja i telefon . 
Kad se steknu uvjeti i taj dio će biti odrađen . Napominje kako je ta sredstva prenamjenila za 
ulicu Put Zaborča, što je već i odrađeno.  
Nada Ivanković podnosi izviješće o trenutnom stanju predmeta tužbe Stamoran i Dragičević,  
protiv tuženica Komunalnog Trpanj i Općine Trpanj. Upoznaje da je Općinski sud u Korčuli, 
po sutkinji M.Skokandić, donio presudu po kojoj su tuženice dužne solidarno platiti 
tužiteljicama iznos od 103.480,16 kn zajedno sa zakonskim kamatama na iznos od 527,96 kn 
mjesečno počevši od 01. Studenog 1999.g. pa do 1.02.2016.g. sukladno zakonskim propisima 
o obračunu kamata. U preostalom dijelu potraživanja tužba je odbijena (2.639,37 kn 
mjesečno) te se odbija tužbeni zahtjev tužiteljica za plaćanje od strane tuženica, 527,96 kn 
počev od 01.03.2016.g. zajedno sa zakonskom kamatom  od dospijeća svakog mjesečnog 



iznosa do isplate. Također je tuženicama naloženo naknaditi dio parničnih troškova u iznosu 
od 9.470,00 kn sa zakonskom kamatom a u preostalom dijelu svaka stranka snosi svoje 
troškove. Nada Ivanković podjeća kako je ona u ovom sudskom sporu zastupala Općinu i 
kako je visina tužbenog zahtjeva tužiteljica iznosila 1.695.375,00 kn, sa zakonskim kamatama 
i troškovima postupka.  Napominje da je Komunalno Trpanj d.o.o. u predmetnom postupku 
zastupao Odvjetnički ured Urban-Laus iz Korčule, koji su, kako su joj pokazali sami, Sudu 
podnijeli specifikaciju sudkih troškova uz zahtjev za naknadu troškova zastupanja u ovoj 
pravnoj stvari, na  iznos oko 280.000,00 kn. Kakva će biti konačna odluka suda o troškovima 
postupka za sada ostaje pričekati do okončanja postupka, jer je na ovu presudu Suda uložena 
je žalba od strane svih stranak u sporu.  
 
Ad. 2) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJE ĆA 
 
Nenad Tomić stavlja primjedbu citirajući svoj iskaz : „Nenad Tomić pita da li su se podnijeli 
prigovori vezano za propuste na radovima kanalizacijskog sustava .“ , te dodaje kako je 
ispušteno dodati „ a ako ne netko za to treba krivično odgovarati“. 
 
Nakon provedenog glasovanja iz jedan glas PROTIV donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 

- Sa jednim glasom PROTIV usvaja se zapisnik sa 15. sjednice općinskog vijeća 
- U zapisniku sa 15. sjednice OV , pod točkom dnevnog reda 1. Aktualni sat, u iskaz  
      vijećnika Tomića „Nenad Tomić pita da li su se podnijeli prigovori vezano za propuste      

            na radovima kanalizacijskog sustava .“ , potrebno dodati „ a ako ne netko za to treba  
            krivično odgovarati“. 
 
 
 
Ad. 3.)  DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE  O DONOŠENJU  
             PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRPANJ 
Općinski načelnik daje uvodnu riječ ističući kako su materijali preopsežni, te su iz tog razloga 
dostavljeni u CD obliku. Poziva Nadu Ivanković da elaborira . 
Pročelnica Nada Ivanković upoznaje nazočne o proceduri provedenoj od dana pokretanja 
postupka za izmjenama i dopunama PP uređenja Općine Trpanj do dana, kako slijedi: 
Prostorni plan uređenja Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 
1/09) donesen je 2009. godine. U periodu od donošenja plana izvršena je značajna izmjena 
zakonodavnog okvira (donesen je novi Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13; dalje: 
Zakon, izmijenjena je regulativa iz područja zaštite okoliša i prirode kao i gotovo sva 
regulativa iz drugih područja koja ima neposredan utjecaj na izradu i donošenje prostornog 
plana) te izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, a pored 
navedenog uočena su i određena ograničenja u implementaciji prostorno-planskih rješenja.  
Zbog izmjene zakonodavnog okvira postupak izrade i donošenja Plana trajao je od kraja 2013. 
godine do danas.  
 
Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj (dalje: Plan), pokrenuta je 
Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj objavljenom u 
Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije 10/13 dalje: Odluka o izradi).  
 
Prijedlogom Plana revidirane su provedbene odredbe Plana kako bi se otklonila ograničenja u 
implementaciji prostorno-planskih rješenja i pojednostavila provedba Plana što se posebno 



odnosi na odredbe koje reguliraju visinu gradnje te druge urbanističke parametre i način 
gradnje unutar građevinskog područja naselja kao i odredbe koje reguliraju odvodnju otpadnih 
voda, a detaljnije su precizirani i uvjeti gradnje struktura dopuštenih izvan građevinskih 
područja.  
 
U svrhu usklađenja sa Zakonom, utvrđeni su i neuređeni dijelovi građevinskih područja i 
područja za koja se predviđa urbana preobrazba te su utvrđene i nove granice obuhvata 
prostornih planova užih područja. Nadalje, točkasto su izmijenjene granice građevinskih 
područja na način da se ne povećava ukupna površina građevinskog područja, a sukladno 
traženju Nositelja izrade Plana. 
 
Za izradu prijedloga Plana analizirani su ulazni podaci i planske smjernice javnopravnih tijela 
koja su se očitovala temeljem Odluke o izradi i zahtjevi građana koji su dostavljeni Nositelju 
izrade u periodu od donošenja Prostornog plana Općine Trpanj 2009. do donošenja Odluke o 
izradi aktualnih izmjena i dopuna, te kao takvi bili sastavni dio navedene odluke.  
 
Navedeni ulazni podaci i zahtjevi na odgovarajući su način obrađeni i ugrađeni u rješenja 
prijedloga Plana.  
 
Izmjene i dopune izvršene su relevantnim dijelovima Plana – kartografskim prikazima i 
provedbenim odredbama.  
 
Revizija planskih rješenja u svim dijelovima Plana (kartografskim prikazima, odredbama za 
provođenje te obrazloženju) nije utjecala, niti mijenjala osnovne konceptualne postavke 
(polazišta) Prostornog plana uređenja Općine Trpanj već su formulirana i predložena 
operativnija rješenja, koja na adekvatan način odgovaraju aktualnim potrebama u provedbi 
Plana, odnosu daljnjem uređenju i razvoju područja Općine Trpanj. 
 
U postupku javne rasprave pristiglo je ukupno 17 primjedbi na Plan od čega je 8 primjedbi 
prihvaćeno u potpunosti ili djelomično, a 9 nije prihvaćeno, o čemu su podnositelji primjedbi 
pisano obaviješteni s obrazloženjem prihvaćanja odnosno ne prihvaćanja primjedbi. 
 
Načelnik Jakša Franković naglašava kako ovaj plan definira naše važne strateške elemente. 
Napominje kako je u dijelu naselja od postojećeg trajektnog pristaništa do istezališta 
Pristanište izmeštena planirana luka nautičkog turizma čime su se stvorili preduvjeti za 
početak realizacije projekta izgradnje i proširenje operativne obale  
 
Izmijenila se zona na Zaglavku. Odlukom Visokog suda u Zagrebu , u PPUO Županije 
ukinuta je jedna cijela zona ( T2) u kojoj je i  Zaglavak. Radi toga toga više nema niti u našem 
Planu .  
 
Jakov Begović pita zašto se prije donošenja plana nije sazvalo pučanstvo da sve utvrdi 
strategija razvoja i da svi mogu predlagati . 
Načelnik Jakša Franković odgovara kako se izmena Plan donila zakonski i da su na isti 
ishođene sve potrebne suglasnosti. Strategija razvoja je poseban dokumet koji je u postupku 
donošenjai. 
Nada Ivanković podsjeća kako je , kad se radio Prostorni plan , oglašeno na svim mogućim 
medijima, od radio Splita, Slobodne Dalmacije itd. Javna rasprava je bila , a posjećenost 
nikakva, svega 5-6 ljudi . Plan se uvijek može mijenjati, ali to sve košta, to se mora naglasiti.  
Nakon provedenog glasovanja, donesen je slijedeći  



 
ZAKLJU ČAK:  
Uz jedan glas SUZDRŽAN donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju 
Prostornog plana općine Trpanj. 
 
Ad.4.) DONOŠENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
OPĆINE TRPANJ ZA 2015. GODINU 
 
Načelnik Jakša Franković upoznaje nazočne vijećnike sa Godišnjim izvještajem proračuna 
Općine Trpanj za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Izvještaj) ističući kako je obveza načelnika 
do 01.06. Izvještaj dostaviti predsjedniku Općinskog vijeća, a u roku 60 dana od dostave 
Općinsko vijeće ga treba razmatrati i usvojiti. 
Općinski načelnik u nastavku  analitički obrazlaže Izvještaj. 
 
Nakon izlaganja i kraće rasprave donosi se slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK: 
Uz jedan glas SUZDRŽAN i jedan glas PROTIV donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna općine Trpanj za 2015. godinu. 
 
Sjednica je završila u 20.00 h. 
 
Zapisnik sastavila     Predsjednik Općinskog vijeća 
Ivana Jelaš v.r.     Bruno Koludrović v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


