
REPUBLIKA HRVATSKA                                                    
DUBROVAČKO – NERETVANSKA      
ŽUPANIJA  
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJE ĆE         
Klasa: 023-01/16-02/18                                      
Urbroj: 2117/07-01/16-01-18 
 
 
                                                             Z A P I S N I K                       
                                         sa 18. (osamnaeste) 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   2016. godine . 
Vrijeme održavanja: od  10,00 h do 11,00 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 ,Marko Veić. 
 
 
IZOČNI : Jakov Begović, Tonči Vodopić, Snježana Holovka, Diones Srhoj. 
 
OSTALI NAZO ČNI : Jakša Franković – načelnik Općine Trpanj (u daljem tekstu:Načelnik), 
Nada Ivanković, pročelnica JUO (u daljem teskstu:Pročelnica). 
 
 Predsjednik Vijeća predlaže slijedeći  
 

D N E V N I      R E D 
 

• Aktualni sat 
• Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća 
• Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 

2016. g. 
• Donošenje Proračuna Općine Trpanj za 2017. g. 
• Donošenje odluke o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2017. god. 
• Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša za Općinu Trpanj ( 1. usklađenje) 
• Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine 

Trpanj u 2016. g. 
• Donošenje godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2016. g. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
• Donošenje godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2017. g. s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  
 
 
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno je usvojen prijedlog dnevnog  reda. 



Ad.1.)  Aktualni sat 
 
Tonči Jelaš pita što je utvrđeno nakon testiranja  kanalizacijskog sustava. 
Načelnik upoznaje kako je nakon testiranja sustava održana prezentacija u „Hrvatskim 
vodama“, te  je zaključeno da će „Hrvatske vode“ snositi 85 % troškova sanacije, a Izvor 
Orah 15 % .Procjenjena vrijednost radova je 450 000,00 kuna a dio sredstava planiran je kao 
pomoć „Izvoru Orah d.o.o.“  na poziciji proračuna za 2017.g. Dodanas je prvi dio sustava  
saniran, a drugi dio će biti okončan u siječnju. U dogovoru sa „Hrvatskim vododama“ planira 
se sustav pustiti u probni rad a od Hotela Faraon je u postupku izrade rješenja spajanja. 
Provedbom sanacije stvorili bi se preduvjeti za spajanje obrtnika i kućanstava na sustav 
kanalizacije.  
Made Mačela je pohvalila izgled okićenog Trpnja za vrijeme blagdana , te pita da li bi se u 
narednoj godini sličbno tome mogla okititi i ostala općinska naselja.  
Načelnik odgovara da su ispred nas izbori, te da ne može ništa obećati, te će se o tome 
raspravljati naknadno. 
Made Mačela pita da se malo pojasni situacija o bušotini vode u Vrućici.  
Načelnik odgovara kako je utvrđeno da je  količina vode pri probnom crpljenju dostatna za 
potrebe Trpnja, te da ova voda nije voda sa izvora Orah jer se provedbom probnog crpljenja 
sa postojećim izvorištem nije događalo ništa.  Plan „Hrvatskih voda“ je staviti bušotinu u 
funkciju tijekom iduće godine vodeći računa o izrazito sušnom periodu ljeta te bi se i dalje 
tretirala kao bušotina u istraživanju. 
Načelnik upoznaje kako je u tijeku sanacija školskog i općinskog dvorišta. Radove provodi 
OŠ Trpanj, sufinancira Dubrovačko-nerevanska županija iz svog proračuna a dio sredstava 
planiran je u proračunu Općine Trpanj za 2017. 
Tonči Jelaš pita kakva je situacija sa rješavanjem imovinsko – pravnih odnosa  na zgradi 
skladišta bivše tvornice ribe.  
Načelnik pojašnjava da je tu nesređeno imovinsko-pravno stanje, te detaljno objašanjav 
problematiku. Naime, u posjedu objekta skladišta i gustine je Općina Trpanj. Objekat je 
napravljen prije 15.02. 1968.g. i dijelom je na pomorskom dobru, te je koa takav upisan u 
katastru, dok isti ne postoji u zemljišnim knjigama. Problem sa uknjižbom je upravo dio 
pomorskog dobra kojeg je vlasnik Država. Znači, dok Općina Trpanj ne bude upisana kao 
vlasnik predmetne nekretnine ona i ne može vršiti promet iste, a što je zakonom regulirano i 
kakav je  naputak i mšljenje i Državnog odvjetništva. 
  
Ad. 2.) Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća 
 
Predsjednik stavlja zapisnik sa 17. sjednice Vijeća na usvajanje. 
Nakon provedenog glasovanja donosi se slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 17. sjednice Vijeća . 
 
 
Ad.3.) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj  
          za 2016. g. 
 
Načelnik pojašnjava stavke Odluke ističući pojedine stavke prihoda i rashoda. Posebno 
ukazuje na neplanirano malu realizaciju plana po stavci poreza na dohodak . Svake godine je 
sve manje prihoda po toj stavci. Razlog tome su porezne  reforma koje provodi država, 



zahvaljujući kojoj je općinama, pa tako i našoj Općini, znatno umanjen prihod po ovom 
osnovu te pojašnjava brojčano koliko se po tom osnovu u proračunu uprihodovalo ranijih a 
koliko prošle 2016.godine. Nova porezna reforma koja počinje 01.01.2017. godine dodatno će 
pogoršati poziciju prihoda po osnovi poreza na dohodak ukoliko se ne aktivira tzv. fond 
izravnanja koji bi trebao kompenzirati nova umanjenja prihoda općina i gradova.  
Nakon kraće rasprave i provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se donosi Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2016. g.  
 
Ad.4.) Donošenje Proračuna Općine Trpanj za 2017. g. 
 
Načelnik detaljno pojašnjava stavke Proračuna Općine Trpanj za 2017. god. Upoznaje kako je 
proračun rađen na temelju smjernica Ministarstva financija, prema kojima se proračuni 
trebaju planirati na razini ostvarenja tekuće godine. Nakon rasprave i provedenog glasovanja 
donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se donosi Proračun Općine Trpanj za 2017. god. 
 
Ad.5.) Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2017. god 
 
Načelnik Jakša Franković elaborira i  obrazlaže  Vijeću odredbe predložene Odluke. 
Nakon kraće diskusije, Predsjednik provodi glasovanje, te se donosi slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se donosi Odluka o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2017. god. 
 
Ad.6.) Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih  
          dobara i okoliša za Općinu Trpanj ( 1. usklađenje) 
 
Načelnik pojašnjava prijedlog Odluke i elemente procjene koja se uglavnom odnosi na status 
benzinske postaje u Trpnju. Dodaje kako je ovo usklađenje rađeno po sa nalogu DUZS , 
Samostalne službe za inspekcijske poslove , Područna jedinica Dubrovnik. DUZS –Područni 
ured Dubrovnik je na prijedlog ove procjene dala pozitivno mišljenje, te se kao takva daje 
Općinskom vijeću na donošenje. 
Nakon kraće diskusije, Predsjednik provodi glasovanje, te se donosi slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se donosi Procjena ugroženosti stanovništva , materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša za Općinu Tpanj ( 1. usklađenje). 
 
Ad.7.) Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine  
          Trpanj u 2016. g. 
 
Načelnik pojašnjava Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Trpanj u 2016. 
godini. 
Nakon kraće diskusije i provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
 



ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se donosi Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Trpanj u 
2016. god. 
 
 
Ad.8.) Donošenje godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2016. g. 
godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
 
Načelnik uvodno obrazlaže Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. god.  
Nakon kraće diskusije i provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK : 
Jednoglasno se donosi godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. god. s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje . 
 
Ad.9. ) Donošenje godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2017. g. s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  
 
Načelnik pojašnjava Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. god. s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje . 
Nakon kraće doskusije i provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se donosi godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. god. s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
 
 
 
Sjednica je završila u 11,00  h. 
 
 
Zapisnik sastavila     Predsjednik Općinskog vijeća 
Ivana Jelaš v.r.     Bruno Koludrović v.r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


