
REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO – NERETVANSKA 
ŽUPANIJA  
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJE ĆE 
 
Klasa: 023-01/14-02/4 
Urbroj: 2117/07-01/14-01-01 
 
 
                                                               Z A P I S N I K 
                                         sa 4. (četvrte) sjednice Općinskog vijeća 
 
                                                      O P Ć I N E   T R P A N J 
 
Mjesto održavanja: Prostorije Općine Trpanj, Vijećnica, 

Datum održavanja:    22. veljače 2014. godine . 
Vrijeme održavanja: od  18,00 h do 19,30 h 
 
Predsjednik Vijeća Bruno Koludrović  pozdravlja i utvrđuje da su sjednici 
 
NAZOČNI : Bruno Koludrović, Tonči Jelaš, Made Mačela, Nenad Tomić, Marko Veić, Snježana Holovka, 
Diones Srhoj, Tonči Vodopić 
 
IZOČNI: Jakov Begović 
 
OSTALI NAZOČNI: Jakša Franković, općinski načelnik, Nada Ivanković , pročelnica JUO , Ante 
Miloslavić , dir. Komunalno Trpanj d.o.o., Kristina Murina , zamjenica načelnika Općine Trpanj 
 
Predsjednik OV predlaže slijedeći  
 
 

D N E V N I      R E D  
 

1. Aktualni sat 
2. Polaganje svečane prisege vijećnika 
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća 
4. Donošenje Odluke o statusnim promjenama Komunalnog Trpanj d.o.o. 
5. Donošenje Odluke o osnivanju komunalnog društva s ograničenom odgovornošću 

za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje  
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini 
7. Donošenje Programa građenja objekata iuređaja komunalne infrastrukture za 2014. 

godinu 
8. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Trpanj za 2014. godinu 
9. Donošenje Odluke o provedbi kapitalnog projekta sanacije domova kulture Duba 

Pelješka, Gornja i Donja Vrućica i utrošku sredstava ustupljenog poreza na 
dohodak sa posebnog računa Općine Trpanj kod HBOR 

10. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Trpanj 
 
 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen . 
 
 
 
 
 
Ad.1.) AKTUALNI SAT 



 
Nenad Tomić postavlja pitanje vezano uz kandidiranje Doma kulture Gornja Vrućica , za prenamjenu u 
turistički objekat. 
Općinski načelnik pojašnjava kako je u suradnji sa Općinom Orebić i LAG 5 Ministarstvu turizma 
predložena prenamjena Doma kulture Donja Vrućica u Lovački dom i zavičajni muzej, a Školu u G.V. u 
Hostel.  
Tonči Vodopić pita zbog čega se na dnevnom redu ne nalazi točka / Prodaja nekretnine –Alex Birkenstock / 
kako je na prethodnoj sjednici dogovoreno.  
Načelnik odgovara kako ta točka još nije pripremljena . 
Nadalje T. Vodopić pita da li su napravljeni preduvjeti za probni rad sustava  kanalizacije Trpanj. 
Načelnik odgovara kako je sustav priključen na električnu mrežu, a troškovi su plaćeni.U planu je da se 
kroz slijedeći tjedan napravi probni rad. 
Tonči Vodopić pita može li se iznaći mogućnost za sanaciju ulice Zasaca, jer je po njemu ta ulica trenutno 
u najgorem stanju.  
Načelnik odgovara kako se slaže da je uz ulicu Put Vila, ulica Zasaca “spremna “ za sanaciju. Zatražena je 
izrada troškovnika.  
Nenad Tomić pita u kojoj  je fazi sanacija starog groblja u Gornjoj Vrućici. 
Načelnik odgovara da je radove zaustavio Konzervatorski odjel, te je u pregovorima sa njima ( gđa. Zehra) 
na koji način izvršiti nastavak radova sanacije. 
Snježana Holovka pita kako napreduje „papirologija“ vezano uz Gradinu.  
Jakša Franković odgovara kako se na tome sa gđom. Žanom Baća intezivno radi. Naime problem je taj što 
je vlasništvo privatno, a oni kao vlasnici adekvatno ne brinu o njemu. Radi se na Konzervatorskom 
elaboratu o utrošku sredstava u sanaciju i uređenje.  
Diones Srhoj predlaže da objekti ( štandovi i sl.) na rivi budu jednoobrazni . Pita postoji li način da se to 
uredi odlukom. 
Nada Ivanković dodaje kako takva odluka postoji i to još  iz vremena kad ju je donosilo  Općinsko 
poglavarstvo, te pojašnjava navedenu odluku. Ujedno ukazuje na činjenicu da je uz sami rub caste 
nedopušteno i rizično iznajmljivati javnu površinu, nego na udaljenosti od ruba ceste od 1-1,5 m.. 
Napominje kako je opasno po sigurnost osoba i vozila ovakav način korištenja javnih površina kao što se 
sada koriste u ul.Kralja Tomislava, od trajekta prema „Studencu, s obje strane, i to posebino u ljetnim 
mjesecima kada je prometovanje u luci Trpanj, znatno povećano i otežano, kako pri iskrcaju tako i pri 
ukrcaju na trajekt.  
Made Mačela postavlja pitanje vezano uz cestu prema Paškalu . Kaže kako je cesta u lošem stanju i trebalo 
bi je malo sanirati jer se do crkve teško može prići vozilom. 
Načelnik odgovara kako je ta cesta prvenstveno namjenjena pješacima i biciklistima , mada se u proračunu 
ima gdje uklopiti sanacija takve vrste. O tome će se još raspravljati. 
Snježana Holovka i Nenad Tomić traže da se materijali za sjednicu šalju ranije, sedam dana prije sjednice 
bi bilo preporučljivo. 
Nada Ivanković ukazuje na Poslovnik o radu Vijeća kojim je određeno da se poziv za sjednicu vjećnicima 
dostvalja u pravilu 3 dana prije sjednice. Međutim, svakako će se nastojati da se poziv i materijali za 
sjednicu Vijeća dostave i ranije. 
Vijećnici se slažu s predloženim.  
 
Ad. 2.) POLAGANJE SVEČANE PRISEGE VIJEĆNIKA  
 
Kao predsjednik mandatne komisije Nenad Tomić daje uvodnu riječ, ističući kako je vijećnik Valentin 
Dujmović dao ostavku, te kako je ispred HNS- LD-a, predloženo da umjesto njega bude slijedeći 
neizabrani kandidat na toj listi a to je Snježana Holovka. Kako je ostavka zakonita, predlaže da Snježana 
Holovka može pristupiti polaganju svečane prisege, nakon čega je Snježana Holovka prisegla, te kao 
vijećnica Općinskog vijeća Općine Trpanj nastavila sudjelovati u radu Vijeća.  
 
Ad. 3.) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJE ĆA 
 
Predsjednik Bruno Koludrović daje zapisnik na usvajanje. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
 
 



 
ZAKLJU ČAK:  
Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Trpanj se usvaja  većinom glasova ( 5 „ZA“, 3 
„SUZDRŽANA“ ). 
 
 
Ad. 4.) DONOŠENJE ODLUKE O STATUSNIM PROMJENAMA KOM UNALNOG TRPANJ             
             D.O.O. 
 
Općinski načelnik daje uvodnu riječ ističući kako po Zakonu o vodama i Zakonu o trgovačkim društvima , 
svaka jedinica lokalne samouprave mora u svom vlasništvu osnovati  tvrtku koja će obavljati samo javnu 
odvodnje i javne vodopskrbu.   
Ovom Odlukom se obavljanje ovih dviju djletnosti izdvaja iz Komunalnom Trpanj d.o.o., i osniva se novo 
društvo „Orah d.o.o.“ na način kako je to predloženom Odlukom i utvrđeno. 
  
ZAKLJU ČAK:  
Usvaja se Odluka o statusnim promjenama Komunalnog Trpanj d.o.o.  jednoglasno. 
 
 
Ad. 5.) DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU KOMUNALNOG DRU ŠTVA S OGRANIČENOM  
            ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE I  
            ODVODNJE  
Nada Ivanković upoznaje kako je ova Odluka nastavna na prethodnu, odnosno u ovom Odlukom se osniva 
društvo za navedene djelatnosti – vodoopskrbe i odvodnje, pod nazivom „Orah“, te utvrđuju elementi tog 
društva:naziv, djelatnost, sjedište i ostali elementi, kao u predloženoj Odluci. Pojašnjava detaljno članke 
Odluke, ističući kako bi to novo poduzeće bilo u vlasništvu Općine, a općinski načelnik je predsjednik 
skupštine i jedini član. 
Načelnik Jakša Franković dodaje kako je obzirom na racionalnost ( nema se novaca za zapošljavanje novih 
ljudi) pa predlaže da Ante Miloslavić u novoj firmi bio volonter direktor, te bi nastavio normalno sa svojim 
poslom direktora Komunalnog d.o.o. Trpanj. De facto svi danas zaposleni u Komunalno d.o.o. radit će i za 
Orah d.o.o. 
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se donosi Odluka o osnivanju komunalnog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje 
djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje . 
 
 
Ad.6.) DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFR ASTRUKTURE U 2014.  
           GODINI 
Općinski načelnik kao predlagatelj Programa, u uvodnom izlaganju upoznaje o zakonskoj obvezi donošenja 
navedenog Program svake godine. Svi poslovi ovdje navedeni povjeravaju se Komunalnom Trpanj d.o.o. 
na temelju donesenog Programa, izuzev plaćanja troška javne rasvjete. Planirana sredstva  za izvršenje 
ovog Programa su 430 000,00 kuna . 
Sporazumom sa Turističkom zajednicom definira se udio sredstava po osnovi boravišne pristojbe koji će se 
utrošiti u održavanje komunalne infrastrukture, drugi dio je od sredstava ubranih od komunalne naknade.  
Nenad Tomić daje primjedbu kako u Programu nema uvrštene Dube Pelješke, a to je naše turističko mjesto.  
Primjedba se prihvaća te se u članku 2.točki 1. zadnja alineja iza riječi „Gornjoj Vrućici“ ddaju riječi „i 
Dubi Pelješkoj“ a riječi u zagradi „spojna cesta L 62009-Kračinići-D415 i ulaz u Gornju Vrućicu s 
prolazom oko „Glavice“, se brišu. 
 
Nakon provedenog glasovanja o dopunjenom prijedlogu Programa, jednoglasno je donesen slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK: 
Usvaja se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini . 
 



Ad.7.) DONOŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I URE ĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU 
 
Načelnik Jakša Franković u uvodnoj  riječi ističe kako su, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, 
sredstva akumulirana po osnovu komunalnog doprinosa, koriste za financiranje predmetnog Programa. 
Prijedlog za 2014. je temeljen na bazi komunalnog doprinosa u iznosu od cca  130 000,00 kuna . Sredstva 
bi se utrošila u sanaciju nerazvrstanih cesta i javnu rasvjetu, na način kako je predloženim Programom 
određeno. 
Vezano uz javnu rasvjetu upoznaje kako imamo potporu od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost ,gdje smo za 2014. kandidirali program u vrijednosti od 260 000,00 kuna. Radi se o Programu 
energetske učinkovitosti, odnosno zamjena postojećih rasvjetnih tijela koja su energetski neučinkovita u 
nove s kojima se nadamo uštedi od cca 30%. Kandidirali smo Selo, Čarin put, Ul. Kralja Tomislava te dio 
ulice Žalo i Ul. Donje kuće. 
Nakon kraće rasprave provedeno je glasovanje , te je jednoglasno donesen slijedeći 
 
ZAKLJU ČAK: 
Usvaja se Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Trpanj za 2014. god. 
 
 
Ad.8.) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE TRPANJ ZA 2014.  
           GODINU  
Načelnik Jakša Franković upoznaje kako je na temelju zahtjeva i aktivnosti donesen ovakav prijedlog . 
Dodaje kako je prošle godine Program realiziran 100 %. Radi se o tri boćarska kluba, jedan vaterpolo klub i 
jedan nogometni klub. Nadalje dodaje kako će se obratiti Županijskom sportskom savezu da pomogne 
koliko se može vezano uz takmičenje i turnire .  
Nakon provedenog glasovanje donesen je slijedeći  
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se donosi Program javnih potreba u sportu Općine Trpanj za 2014. godinu.  
 
Ad.9.) DONOŠENJE ODLUKE O PROVEDBI KAPITALNOG PROJEKTA SANACIJE DOMOVA 
KULTURE DUBA PELJEŠKA, GORNJA I DONJA VRUĆICA I UTROŠKU SREDSTAVA 
USTUPLJENOG POREZA NA DOHODAK SA POSEBNOG RAČUNA OPĆINE TRPANJ KOD HBOR 
 
Općinski načelnik elaborira točku dnevnog reda pojašnjavajući vijećnicima način utroška sredstava koje se 
akumuliraju na općinskom računu u HBOR-u , te predlaže da se s Ministarstvom potpiše Sporazum  
( vezano uz kapitalne investicije) o utrošku sredstava iz HBOR-a za plaćanje troškova sanacije Domova 
kulture u općini Trpanj koji su u jako lošem stanju te ih što hitnije treba sanirati.  
Nenad Tomić predlaže da se donese takva odluka u kojoj će biti decidirano da se ta sredstva mogu utrošiti 
isključivo u sanaciju domova . 
Jakša Franković odgovara kako se to ne može tako dogovoriti jer se ne zna kako će posao teći. Naime 
imamo već potpisanih ugovora sa HBOR-om te je možda moguće da se dogodi situacija da se sredstva 
moraju koristiti za neki drugi projekt dogovoren Ugovorom.  
 
Nakon provedenog glasovanja donosi se  
 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se donosi Odluka o provedbi kapitalnog projekta sanacije domova kulture Duba Pelješka, 
Gornja i Donja Vrućica i utrošku sredstava ustupljenog poreza na dohodak sa posebnog računa Općine 
Trpanj kod HBOR. 
 
Ad.10. ) ANALIZA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PO DRUČJU OPĆINE TRPANJ 
 
Jakša Franković upoznaje kako je on odgovorna osoba vezano za provedbu mjera zaštite i spašavanja. 
Procjena ugroženosti i plan zaštite od nepogoda i Plan zaštite i spašavanja Općine Trpanj je donesen. Po 
ovom pitanju se I dalje radi, a zadatak općinskog vijeća je da na današnjoj sjednici donese Analiza sustava 
zaštite I spašavanja na području Općine.  



Nadalje općinski načelnik detaljno upoznaje nazočne sa načinom organizacije ljudstva ( volontera) članova 
civilne zaštite .  
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 
ZAKLJU ČAK: 
Jednoglasno se usvaja Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Trpanj.  
 
 
Sjednica je završila u 19,30 h. 
 
Zapisnik sastavila :      Predsjednik Općinskog vijeća : 
Ivana Jelaš v.r.       Bruno Koludrović v.r. 
 
 
 
 


