
REPUBLIKA HRVATSKA                                                    
DUBROVAČKO – NERETVANSKA 
ŽUPANIJA  
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJE ĆE 
Klasa: 023-01/15-02/9                                      
Urbroj: 2117/07-01/15-01-09 
 
                                                             Z A P I S N I K                       
                                           sa 9. (devete) sjednice Općinskog vijeća 
 
                                                      O P Ć I N E   T R P A N J 
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica, 
Datum održavanja:    12.ožujka  2015. godine . 
Vrijeme održavanja: od  11,00 h do 12,30 h 
 
Predsjednik Vijeća Bruno Koludrović  pozdravlja i utvrđuje da su sjednici 
 
NAZOČNI  : Bruno Koludrović, Tonči Jelaš, Made Mačela, Snježana Holovka, Diones Srhoj, 
Jakov Begović i Nenad Tomić 
 
IZOČNI :   Marko Veić, Tonći Vodopić 
 
OSTALI NAZOČNI : Jakša Franković – načelnik općine Trpanj, Nada Ivanković, pročelnica 
JUO,Antun Banovac – ravnatelj Lučke uprave DNŽ, Niko Butigan – pomoćnik ravnatelja 
Lučke uprave DNŽ  i Anto Violić – djelatnik Lučke uprave DNŽ  
Predsjednik OV predlaže slijedeći  
 
 

D N E V N I      R E D 
 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća 
3. Financiranje izrade projektne dokumentacije proširenja rive radi 

povećanja parkirnih mjesta za trajekt, postavljanje pumpne stanice 
za automobile i brodove, te stupne dizalice i navoza i javnog WC-a 

 
 
Nakon provedenog glasovanja dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Ad.1.) AKTUALNI SAT 
Predsjednik vijeća predlaže usvajanje zapisnika za prethodne – 8. sjednice Vijeća. 
Snježana Holovka ističe primjedbu na zapisnik tvrdeći kako je na prethodnoj sjednici OV pod 
točkom 4.) Donošenje proračuna Općine Trpanj za 2015. god., zaključeno kako se na dnevni 
red za slijedeću sjednicu OV treba uvrstiti i točka – Donošenje nove odluke o financiranju 
donačelnice Kristine Murina, a što nije uneseno u zapisnik, te predlaže da se zapisnik u tom 
smislu izmijeni.  
Jakov Begović dodaje kako je na prethodnoj sjednici raspravljano o čest.zem.1303, te da je 
utvrđeno da već od ranije postoji zaključak Vijeća da Općina kao vlasnik te nekretnine, ide u 
postupak utuživanja iste radi utvrđenja prava vlasništva, a što nije navedeno u zapisniku. 



Vijećnik Begović nastavlja s diskusijom i upitima na navedenu temu s nečelnikom Općine te 
dolazi do žestoke diskusije, posebice između načelnika i vijećnika Begovića, pa pročelnica 
predložila prekidanje diskusije i da se predmetna točka „Aktualni sat“ odloži, odnosno da se 
promijeni dnevni red, na način da se pod točkom 1. raspravi točka broj 3.. Ovo predlaže 
isključivo iz razloga što su na sjednici nazočni predstavnici Lučke uprave DNŽ (Antun 
Banovac – ravnatelj Lučke uprave DNŽ, Niko Butigan – pomoćnik ravnatelja Lučke uprave 
DNŽ  i Anto Violić – djelatnik Lučke uprave DNŽ) koji su pozvani na sjednicu Vijeća 
isključvo radi rasprave po točki dnevnog reda - Financiranje izrade projektne dokumentacije 
proširenja rive radi povećanja parkirnih mjesta za trajekt, postavljanje pumpne stanice za 
automobile i brodove, te stupne dizalice i navoza i javnog WC-a, te nisu dužni slušati 
vijećničke rasprave po ostalim točkama.  
Bruno Koludrović je ovaj prijedlog stavio na glasovanje i sa istim su se složili svi vijećnici pa 
je rasprava i nastavljena u tom smislu, tj. točke dnevnog reda br.3. raspravit će odmah i 
postaje točka broj 1., a točka broj 1. Dnevnog reda raspravit će se kao točka broj 3. 
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen slijedeći redosljed dnevnog reda: 

1. Financiranje izrade projektne dokumentacije proširenja rive radi 
povećanja parkirnih mjesta za trajekt, postavljanje pumpne stanice 
za automobile i brodove, te stupne dizalice i navoza i javnog WC-a 

2. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća 
3. Aktualni sat 

Predsjednik vijeća predlaže da se nakon rasprave po točki 1. Financiranje izrade projektne 
dokumentacije proširenja rive radi povećanja parkirnih mjesta za trajekt, postavljanje 
pumpne stanice za automobile i brodove, te stupne dizalice i navoza i javnog WC-a 
vratimo na nastavak točke dnevnog reda  – Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice . 
 
Točka dnevnog reda – Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice prekida se , te je uslijedila rasprava 
po točki dnevnog reda  
 
 
Ad.1.) FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA  
           RIVE RADI POVEĆANJA PARKIRNIH MJESTA ZA TRAJEKT,  
           POSTAVLJANJE PUMPNE STANICE ZA AUTOMOBIL E I BRODOVE, TE  
           STUPNE DIZALICE I NAVOZA I JAVNOG WC-A 
Bruno Koludrović upoznaje kako je ova sjednica Vijeća sazvana na prijedlog trojice vijećnika 
koji su predložili da se sazove sjednica Vijeća na kojoj će se raspravljati o - Financiranje 
izrade projektne dokumentacije proširenja rive radi povećanja parkirnih mjesta za trajekt, 
postavljanje pumpne stanice za automobile i brodove, te stupne dizalice i navoza i javnog 
WC-a, što je, evo  i učinjeno. 
Radi što kvalitetnije rasprave po navedenoj temi, ovoj sjednici su pozvani i pozivu se odazvali 
današnji gosti Antun Banovac – ravnatelj Lučke uprave DNŽ , Niko Butigan – pomoćnik 
ravnatelja Lučke uprave DNŽ  i Anto Violić – djelatnik Lučke uprave DNŽ . 
Gospodin Antun Banovac upoznaje nazočne kako se je vezano za navedeno, obratio 
projektantu koji je istakao da je u Prostornom planu OT, u tom dijelu predviđena luka 
nautičkog turizma, te se ne može ići u sveobuhvatni zahvat sve dok se u Prostornom planu ne 
naprave izmijene. Ukoliko se izmjene u PP naprave, cijena samog projekta zahvata u luci 
Trpanj bila bi cca 500 000,00 kuna + PDV, a procjena same investicije je 7 000 000,00 kuna 
+ PDV.  
Nadalje upoznaje o aktivnostima u ovoj godini ističući izradu pontonskog mosta na predjelu 
„Ždrilo“ kojim bi spojili prolaz s dijela mula na Škojeru.  



Jakov Begović ističe svoje negodovanje na aktivnosti na predjelu „Ždrilo“, te pita da li je 
ponuda vezana uz radove na trpanskoj luci jedina , ili će se tražiti najpovoljnija.  
Gospodin Banovac ističe kako se podrazumijeva da će se tražiti tri ponude i sve sprovesti 
sukladno Zakonu, ističe kako je ovo samo okvirna projekcija .  
Jakov Begović apelira kako je potrebno aplicirati u Europske Fondove, ističe kako on ima 
potrebne telefone i adrese osoba kojima se može obratiti, te bi trebalo na tome raditi i na to se 
pripremati. 
Trenutak je povoljan, te je potrebno biti agresivniji u tom smislu . 
Nada Ivanković ističe kako se slaže s vijećnikom Begovićem oko apliciranja u EU fondove, te 
napominje kako je nužno prethodno ishoditi svu projektnu dokumentaciju, što je prva 
pretpostavka da bi se uopće moglo aplicirati za dobivanje sredstva iz EU fondova. 
Nenad Tomić predlaže da ovo općinsko vijeće donese odluku kako  je izgradnja luke 
nautičkog turizma od strateškog interesa za Općinu Trpanj, te na osnovu toga iznaći 
mogućnosti financiranja.  
Jakša Franković dodaje kako je luka nautičkog turizma zasigurno od strateškog intersa za 
Općinu Trpanj, te ovakav predmet ne možemo prepustiti riziku hoćemo li dobiti sredstva EU 
ili ne.  
Jakov Begović dodaje kako fondovi za ovakve projekte odobravaju 90 % vrijednosti projekta. 
Ravnatelj Lučke uprave, gosp. Antun Banovac, predlaže da se pristupi  izmijeni Prostorno 
planske dokumentacije, a  nakon toga se  krene u realizaciju projekta.  
Načelnik Jakša Franković dodaje kako bi se izradi idejnog projekta moglo pristupiti tek u 
rujnu ove godine, iz razloga što se moraju prikupiti sve suglasnosti i odobrenja, te provesti 
javnu raspravu . 
Gospodin Ante Violić  ističe kako smo se ovdje danas našli kako bi se konkretno dogovorili 
što želimo, te se oko toga naravno i  složili.Smatra da nije potrebno vraćati se u prošlost i 
tražiti opravdanje zašto netko prije 100 godina nije napravio ono što mi danas želimo. 
Potrebno je vidjeti što je za nas najbolje, u tome se složiti i to naravno izrealizirati.  
Jakša Franković predlaže da se donese zaključak u smislu da se obvezuje Općina Trpanj da iz 
lučkog područja obuhvata prostora od trajektnog pristaništa, do plaže Pristanište, izuzme 
Luku nautičkog turizma kroz Izmjene i dopune Prostornog plana, te se predlaže Lučkoj upravi 
Dubrovačko – neretvanske županije, da u okviru svojih mogućnosti izdvoji sredstva za 
sufinanciranje navedene projektne dokumentacije.  
Nakon iscrpne diskusije, Bruno Koludrović predlaže da se donese zaključak.  
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK:  

- Obvezuje Općina Trpanj da kroz Izmjene i dopune Prostornog plana iz lučkog 
područja obuhvata prostora i to od trajektnog pristaništa do plaže Pristanište, izuzme 
Luku nautičkog turizma. 

- Predlaže se Lučkoj upravi Dubrovačko – neretvanske županije, da u okviru svojih 
mogućnosti, izdvoji sredstva za sufinanciranje navedene projektne dokumentacije.  

 
Gosp. Antun Banovac – ravnatelj Lučke uprave DNŽ , Gosp. Niko Butigan – pomoćnik 
ravnatelja Lu čke uprave DNŽ  i Gosp. Anto Violić – djelatnik Lu čke uprave DNŽ  
nakon donesenog zaključka napuštaju vijećnicu. 
 
Ad. 2. USVAJANJE ZAPISNIK 
 
Bruno Koludrović stavlja zapisnik sa 8. sjednice OV na glasovanje. 
Bruno Koludrović podsjeća gosp. Begovića da istakne konkretan prigovor na zapisnik. 



Jakov Begović dodaje kako je njegov prigovor taj da se u zapisnik unese njegova izjava o 
tome kako traži da Općina Trpanj pokrene tužbu uknjiženja Općine Trpanj na česticu 1303 
k.o. Trpanj. Želi da se njegov prijedlog unese u zapisnik kako bi on kasnije mogao po tome 
reagirati, a što je ispušteno iz zapisnika.  
 
Nada Ivanković dodaje kako je trpanjska zajednica privatno su-vlasništvo. Općina Trpanj 
nema pravni legitimitet za bilo kakvu reakciju u prostoru koja se događa na tim privatnim 
nekretninama. Osnovana je udruga vlasnika trpanjske zajednice, ali nemamo saznanja o tome 
da je učinjen pomak u ovom smislu na trpanjskoj zajednici. Kako bi spriječili anarhiju u 
mjestu, umiješali smo se i na neki način štitili to područje. Postupak vezan uz rješavanje 
trpanjske zajednice je mukotrpan i iscrpan, ali nije nerješiv.  
Nakon konstatacije da na zapisnik sa 8.sjednice Vijeća imaju 2 primjedbe, predsjednik Vijeća 
stavlja zapisnik s navedenim primjedbama na usvajanje: 
Sa 6 glasova „ZA“, i jednim „suzdržan“ , donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća se usvaja uz primjedbu vijećnika Begovića, koja se 
odnosi na to da se u zapisnik unese njegova diskusija u pogledu obveze Općine Trpanj da 
pokrene postupak utvrđenja vlasništva na čest.zem.1303.K.O. Trpanj, i 
Primjedbu vijećnice Holovke da se u zapisnik unese to da je na prethodnoj-8. sjednici OV, 
pod točkom 4.) Donošenje proračuna Općine Trpanj za 2015. god., zaključeno kako se na 
dnevni red za slijedeću sjednicu OV treba uvrstiti i točka – Donošenje nove odluke o 
financiranju donačelnice Kristine Murina, a što nije uneseno u zapisnik.  
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
 
Ad. 3. AKTUALNI SAT 
Vijećnik Begović pita kako to da on ne zna ništa o planiranju radova na pontonskom mostiću 
na predjelu „Ždrilo“. 
Jakša Franković upoznaje kako te radove ne izvodi Općina Trpanj,  nego je to pod 
ingerencijom Lučke Uprave Dubrovačko – neretvanske županije, te kako je i on kao načelnik 
o tome samo obaviješten. 
Vijećnik Begović reagira burno, te dodaje kako će on učiniti sve kako se planirani radovi na 
mostiću „Ždrilo“ ne izrealiziraju. Uslijedila je žustra diskusija . 
Vijećnik Tonči Jelaš napušta sjednicu.  
Vijećnik Jakov Begović  dodaje kako on, već 15 godina traži da  se čestica zemlje 1303 k.o. 
Trpanj, uknjiži na Općinu Trpanj, ali ništa od toga, dodaje kako se ispred Caffe bara „Ćutuk“ 
naplaćuje javna površina, a ispred Caffe bara „Veslo“ ne naplaćuje.  
Jakša Franković ističe kako je to iz razloga što  č.z. 1303 ( ispred Caffe bara „Veslo“ ) nije u 
općinskom vlasništvu, dok čestica ispred Caffe bara „Ćutuk“ to jest. U posjedovnom listu 
čestica 1303 k.o. Trpanj je evidentirana kao općenarodna imovina Korčula, tako da formalno- 
pravno Općina tu nema legitimitet. 
 
Jakov Begović pita što je sa iskopom koji je vršila tvrtka Lasić, a odvozila materijal na 
deponiju, da li su platili odvoz i ako jesu kome su platili. 
Jakša Franković odgovara kako je za to nadležno Komunalno Trpanj d.o.o.  
Sjednica je završila u 12,30 h. 
 
Zapisnik sastavila     Predsjednik Općinskog vijeća  
Ivana Jelaš v.r.     Bruno Koludrović v.r. 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


