
REPUBLIKA HRVATSKA                                                    
DUBROVAČKO – NERETVANSKA      
ŽUPANIJA  
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJE ĆE         
Klasa: 023-01/16-02/17                                      
Urbroj: 2117/07-01/16-01-17 
 
 
                                                             Z A P I S N I K                       
                                      sa 17. (sedamnaeste) sjednice Općinskog vijeća 
 
                                                  O P Ć I N E   T R P A N J 
 
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica, 
Datum održavanja:    30. rujna   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, Nada Ivanković, pročelnica 
JUO, Eni Miljak , dir. TZO Trpanj, Ante Miloslavić, dir. Izvor Orah Trpanj 
 
 Predsjednik Vijeća predlaže slijedeći  
 

D N E V N I      R E D 
 

1. Aktualni sat  
2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice OV 
3. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Trpanj 

za 2016. godinu za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. 
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskom 

porezima 
5. Razmatranje prijedloga rješenja izgleda grba, službene zastave i počasne 

zastave „gonfalona“ općine Trpanj 
6. Donošenje Odluke o utvrđenju kapitalnih projekata od interesa za općinu 

Trpanj koji bi se financirali iz posebnog dijela poreza na dohodak preko 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

7. Donošenje Odluke o određivanju imena ulica na području Općine Trpanj 
 
 
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se usvaja dnevni red. 
 
 



Ad.1.) AKTUALNI SAT   
 
Predsjednik OV Bruno Koludrović predlaže da prisutni Ante Miloslavić, direktor poduzeća 
Izvor Orah, Trpanj, podnese usmeno izviješće o stanju na sustavu kanalizacije i odvodnje 
naselja Trpanj, predsjednik nadalje apelira da izviješće u cjelosti , obavezno bude uneseno u 
zapisnik sa današnje sjednice . 
Ante Miloslavić obrazlaže kako je tehnički pregled obavljen u prisustvu njega i Jakova 
Begovića. Ustanovljeno je da postoje određena propuštanja . Angažirana je tvrtka iz Splita 
koja je izvršila snimanje obalnog dijela i dijela u unutrašnjosti mjesta. Posebna metoda 
snimanja sa kamerama je odrađena, a sada je u tijeku analiza snimljenog materijala, detekcija 
nepravilnosti i metode otklanjanja istih. Direktor Miloslavić ističe kako je po njegovom 
mišljenju veće propuštanje bazena same crpne stanice nego razvedenog dijela kroz mjesto. 
Postoje metode sanacije, koje su rješive u kratkom vremenskom periodu. U svakim slučaju 
moramo pričekati rezultate analize te će se nakon toga sve najbolje znati. 
Nenad Tomić apelira i na to da se izradi i troškovnik sanacije. 
Načelnik se slaže s predloženim.  
Nada Ivanković dodaje kako je ovo bio jedan od zaključaka sa prethodne sjednice OV, a 
ostala dva , na traženje vijećnika Begovića, Ante Miloslavić mu je dostavio pismenim putem.  
 
Made Mačela pita u kojoj je fazi ispitivanje pozicija za bušotine za vodu na području Gornje 
Vrućice.  
Načelnik odgovara kako su stručnjaci iz Hrvatskih voda odredili područja za bušenje, a sada 
je na redu utvrđivanje i uređivanje vlasničkih odnosa.  
Made Mačela pita što se može učiniti sa zaštitom kipa Gospe na Škojeri , jer poznato je da se 
udar groma već dogodio prije par godina.  
Načelnik odgovara kako je naručio projekt gromobranske instalacije, o čemu će se morati 
otvoriti  rasprava zbog samog izgleda konstrukcije gromobrana. koja bi trebala prelaziti visinu 
kipa. 
Tonči Jelaš pita u kojoj je fazi rješavanje  problema čestih poplava  dijela polja oko kuće 
Slejko . 
Načelnik odgovara kako je uputio zahtjev prema Hrvatskim vodama, te je isto proslijeđeno u 
Zagreb. Čekamo njihov odgovor.  
 
Ad. 2.) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJE ĆA 
 
Nakon provedenog glasovanja, donesen je slijedeći  
 
 
ZAKLJU ČAK 
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća . 
 
Ad.3.) DONOŠENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
           PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE 01.01. –  
           30.06.2016.g. 
 
 
Načelnik obrazlaže kako je sukladno Zakonu njegova obveza Općinskom vijeću dostaviti 
Izviještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj po klasifikacijama.  
Nakon detaljno obrazloženog Izvještaja provedeno je glasovanje, te je donesen slijedeći  
ZAKLJU ČAK : 



Jednoglasno se usvaja Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2016. g. 
za razdoblje od 01.01.-30.06. 2016.g. 
 
Ad.4.) DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLU KE O 
OPĆINSKIM POREZIMA 
Nada Ivanković obrazlaže  
 
 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK: 
-  Jednoglasno se donosi Odluka o izmjenama i dopunama odluke o općinskim porezima . 
-  Pročelnica Nada Ivanković napravit će pročišćeni tekst odluke i dostaviti ga vijećnicima 
 
Ad. 5.) RAZMATRANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA IZGLEDA GRB A , SLUŽBENE  
            ZASTAVE I POČASNE ZASTAVE „GONFALONA“ OP ĆINE TRPANJ 
 
Načelnik Jakša Franković ističe kako je naša općina jedna među rijetkima koja nema svoj grb, 
interesirao se kako bi taj grb trebao izgledati. Sa pok. gosp. Glavinom se konzultirao i 
pronašao stari grb bivše OBĆINE TRPANJ ( pokazuje vijećnicima grb na ekranu 
kompjutera). 
Ističe kako bi se trebalo poštovati stare simbole i ne odstupati puno od toga. Pojedini vijećnici 
iznose problem da stari grb predstavlja navodnu utvrdu Gradina koja u takvom obliku sada ne 
postoji te da se povede šira javna rasprava oko izgleda grba. 
Nakon rasprave vijećnici su donijeli slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK 
Obvezuje se načelnik Jakša  Franković da prijedlog grba objavi na internet stranicama Općine 
Trpanj te da se ostavi prostora mještanima za prijedloge i sugestije. 
 
Ad. 6.) DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐENJU KAPITALNIH PROJEKATA OD 
INTERESA ZA OPĆINU TRPANJ KOJI BI SE FINANCIRALI IZ POSEBNOG 
DIJELA POREZA NA DOHODAK PREKO MINISTARSTVA REGIONA LNOG 
RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 
 
Načelnik Franković ukratko obrazleže Odluku ističući  
 
Nakon kratke rasprave donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se donosi Odluka o utvrđivanju kapitalnih projekata od interesa za općinu Trpanj 
koji bi se financirali iz posebnog dijela poreza na dohodak preko Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije. 
 
Ad.7.) DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU IMENA ULICA NA PODRU ČJU 
OPĆINE TRPANJ 
Načelnik Franković obrazlaže kako su se ulice u Trpnju 1994. na prijedlog MO Trpanj, a 
Zaključkom Općine Orebić preimenovale. Mi ovom odlukom moramo potvrditi današnje 
nazive ulica u Trpnju kako bi se iste mogle knjižiti. 
Temeljem glasovanja donesen je slijedeći  



ZAKLJU ČAK:  
Jednoglasno se donosi Odluka o određivanju imena ulica na području Općine Trpanj. 
 
 
Sjednica je završila u 11.00 sati. 
 
Zapisnik sastavila             Predsjednik Općinskog vijeća 
Ivana Jelaš v.r.                    Bruno Koludrović v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


