REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA TRPANJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 023-01/20-02/25
Urbroj: 2117/07-01/20-01-01
ZAPI S N I K
sa 25. (dvadesetpete) sjednice Općinskog vijeća

O P Ć I N E T R PA N J
Mjesto održavanja: Sportska dvorana OŠ Trpanj
Datum održavanja: 29. prosinca 2020. ( utorak)
Vrijeme održavanja: od 15,00 h do 17,00 h
Predsjednik Općinskog Vijeća Josip Nesanović (u daljnjem tekstu : predsjednik)
utvrđuje da su sjednici Općinskog Vijeća ( u daljnjem tekstu : Vijeće)

pozdravlja i

NAZOČNI : Predsjednik Josip Nesanović, Nenad Tomić, Tonči Jelaš, Jakov Begović, Antonija
Mirko, Dijana Grlica
IZOČNI: Jakov Milinović, Davor Jurišić, Joško Mačela
OSTALI NAZOČNI: Jakša Franković – načelnik općine Trpanj, Nada Ivanković, pročelnica
JUO, Ante Miloslavić, direktor Izvor Orah d.o.o.
Predsjednik Vijeća predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aktualni sat
Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2020. g.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Trpanj za 2020.
g.
Donošenje Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Trpanj za
2020. g.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Trpanj za 2020.
Donošenje Proračuna Općine Trpanj za 2020. g.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Trpanj za 2021. g.
DonošenjePrograma održavanja komunalne infrastrukture Općine Trpanj za 2021. g.
Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Trpanj za 2021. g.

Nenad Tomić pita zbog čega nije uvrštena točka dnevnog rada Izmjena Odluke o komunalnom redu kako
je na prethodnoj sjednici dogovoreno.
Pročelnica odgovara kako je na prethodnoj sjednici Vijeća rečeno da će se navedena točka uvrstiti u dnevni

red na jednoj od narednih sjednica, što će tako i biti, a što je i kako je dogovoreno i sa predsjednikom Vijeća
dogovoreno, s obzirom na obimnost točaka dnevnog reda današnje sjednice.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.
Ad.1.)Aktualni sat
Dijana Grlica postavlja pitanje pozivajući se na zaključak o rapodjeli sredstava političkim strankama i
nezavisnim listama na koji je način odnosno prema kojem članku Poslovnika je vijećnik Davor Jurišić
istupio iz članstva liste birača čiji je nositelj Josio Nesanović. Pročelnica pojašnjava da je Davor Jurišić u
Vijeće ušao i ostao u vijeću kao nezavisni vijećnik. Bio je član Nezavisne liste grupe birača, a sad je
nezavisni član i dalje.Napominje da je Zakonom o lokalnim izborima (članka 80.) taksativno nabrojeno
kada vijećniku prestaje mandat, a što je neprimjenjivo na navedenu situaciju, jer nije ispunjen niti jedan od
Zakonom određenih uvjeta.
Pročelnica Nada Ivanković pojašnjava kako je vijećnici Grlica na mail poslan izvadak iz zapisnika u kojemu
su se općinski vijećnici obavijestili o istupanju vijećnika Jurišića iz članstva Nezavisne grupe birača.
Mandat vijećnika ostaje samo što više nije član Nezavisne grupe birača, već je samostalni nezavisni
vijećnik.
Utvrđeno je da je greškom u zaključku vijećnik Jurišić prikazan kao vijećnik grupe birača Josip Nesanović
a ne kao samostalan nezavisni vijećnik.
Načelnik Jakša Franković upoznaje nazočne sa trenutnim stanjem provedbe započetih projekata i projekata
koji su u planu ističući da je proveden projekt uspostave besplatne wi fi mreže uz sufinanciranje europskih
sredstava u iznosu od 15 000,00 eura. Za 2021 godinu planiran je iznos od 20.000,00 kuna za usluge
održavanja mreže.Nastavak radova na uređenju zapadnog dijela plaže Luka očekuje se po završetku
blagdana u vrijednsoti koje su planirane proračunom za 2021.godinu.Za ovaj proejkt Dubrovačkoneretvanska župna.županija odobrila je iznos od 100.000,00 kuna te se očekuje uplata do kraja
godine.Pojašnjava da su radovi na sanaciji deponija Vinošta još traju te da je izvođač , obzirom na
vremenske uvjete zatražio produljenje roka do 15. velječe 2021. godine.Za projekt uređenja luke Trpanj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odobrilo je Lučkoj upravi dodatni iznos od 1.000.000,00 kuna
do kraja 2020. godine a u siječnju se očekuje raspisivanje natječaja i osiguranje sredstava za završetak
projekta. Za 2021. godinu općina Trpanj je planirala iznos sredstava za sufinanciranje projekta uređenja
ostalih dijelova luke Trpanj u suradnji sa Lučkom upravom.Čeka se na početak radova na izgradnji
oborinske odvodnje na zaobilaznici Trpanj dionica Škojera – križanje Faraon. Nositelj radova su Hrvaske
ceste.Općina Trpanj je naručila izradu projekta nogostupa na predmetnoj dionici koji je planiran i
Proračunom za 2021. godinu.Na zapadnoj strani zaobilaznice iste dionice planirana je izgradnja nove
trafostanice Žalo na zemljištu Agustinović- Ančić , izmještanje instalacija i napuštanje stare trafostanice
Žalo.Na površini koja je dijelom otkupljena između zaobilaznice i kuće Dujmović u 2021. godini planira
se izrada projekt a parkirališta sa cca 55 parkirnih mjesta.
Dijana Grlica pita što je sa financiranjem same izgradnje parkirališta misleći na raspisivanje natječaja i
prijavu na natječaj preko Uprave za otoke.Načelnik pojašnjava da su sredstva odobrena od Uprave za otoke
u 2020. godini u iznosu od 450.000,00 kuna prebačena za 2021. godinu tako da se po programu otoka za
2021. godinu mogu očekivati skromni iznosi.Ukratko pojašnjava dinamiku radova na zgradi javne namjene
(Dingač) i izvore financiranja i planirane radove u 2021. godini.
Nada Ivanković upoznaje nazočne sa trenutnom fazom programa "NISI SAM. Program je odličnno
prihvaćen i društveno koristan kako s apekata korisnika tako i najosjetljivije kategorije nezaposlenih osoba.
Namještenice su odradila odličan posao i za sada, na žalost, nema mogućnosti za nastavka Programa, koji
prestaje s 30.04.2021.g.Načelik upoznaje kako je vezano uz Odluku o komunalnoj infrastrukturi otpočela
aktivnost oko evidencije nogometnog igrališta Zabrižak ističući kako je napravljen geodetski elaborat ,
obavljen javni uvid i dobivena potvrda te se isti dostavlja na sud radi upisa vlasništva..

Načelnik upoznaje kako je u Općini Gradac prisustvovao na inicijalnom sastanku načelnika Podgore Baške
vode , Gradca I Grada Ploča oko mogućnosti zajedničkog osnivanja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu
(LAGUR) i iskazom interesa.
Nenad Tomić postavlja pitanje vezano za kažnjavanje nepoštivanja Odluke o komunalnom redu, tj. kako
nije dobio specificirano kako je tražio , koliko je zahtjeva po osnovu ove Odluke zaprimljeno, a koliko je
zahtjeva obrađeno. . Nadalje pita što je sa priključkom za crpilište Gornja Vrućica. Treće pitanje odnosi se
na problem kamiona za odvoz otpada koji, kako kaže, već šesti dan stoji parkiran kod njegove kuće.
Načelnik odgovara kako je naš komunalni redar obolio od COVID-a te je u izolaciji tj. bolovanju te će moći
više pojasniti nakon njegovog povratka na posao.
Vezano za priključak naselja Gornja Vrućica na izvorište Orah Ante Miloslavić pojašnjava da je planiran
iznos u Hrvatskim vodama od 50.000,00 kuna za izradu najpovoljnijeg tehničkog rješanja, da sredstva nisu
iskorištena u 2020. več prebačena za 2021. godinu.
Vezano za kamion komunalnog otpada , načelnik pojašnjava kako se kamion krupnog komunalnog otpada
premješta s mjesta na mjesto iz razloga što na taj način mještani općine mogu na njega odložiti krupni otpad
, koji će biti odvezen na lokaciju , predati ovlaštenom sakupljaču, te će to Općina platiti i evidentirati kroz
sustav.
Predsjednik vijeća pojašnjava da kupovina 6 kontenjera velikog kapaciteta za prikupljanje glomaznog
otpada, uređenje (tamponiranje) lokacije nekadašnje deponije otpada u samom mjestu Trpanj,izgradnja
betonskog zida , postavljanje ograde i video nadzora preduvjet da građani svoj glomazni otpad do veličine
utvrđene odukom određenog dana u tjednu ili mjesečno mogu predati djelatnicima Komunalnog Trpanj u
organiziranom reciklažnom skladištu sa razvrstanim otpadom po kategotijama glomaznog otpada.
Jakov Begović iznosi kritiku na smeće koje se baca uz cestu. Ističe kako je prelazan period sa odlaganja
na staru deponiju na novi način prikupljanja otpada osjetljiv i da neće biti lako. Europske zemlje ne žive od
kazni već od naknada za učinkovito prikupljanje otpada. Narod treba educirati i pomoći im da se kvalitetno
uključe u novu proceduru odlaganja otpada.
Vijećnik Begović pita da li je istina da nisu povučena sredstva za sanaciju pumpi za vodu.
Načelnik odgovara da je program uvođenja NUS-a Trpanj (nadzorno upravljački sustav vodoposkrbe)
ugovoren na period od četiri godine sa omjerom financiranja Hrvarske vode 80% Izvor Orah 20% te se
vrijednost pojedinih radova ugovara sukladno mogućnostima Izvora Orah u osiguranju visine vlastitih
sredstava.
Vijećnik Begović nadalje postavlja pitanje vezano uz odašiljače za wi fii koji su nedavno postavljeni na
razne lokacije u Trpnju. Zanima ga da li je ta pozicija na koju su postavljene (na plaži Luka) trajna ili će se
one pomicati .
Načelnik pojašnjava da je sustav Wifi postavljen na pojedine lokacije temeljem tehničkih uvjeta
isporučitelja opreme kako bi se osiguralo nesmetano korištenje.. Pozicija ispred plažnog objekta Libe je
moguće izmjestiti na poziciju bliže potoka čim se osigura priključenje objekta novog sanitarnog čvora i
spremišta na struju .
Vijećnik Begović nastavlja pitanjem da li je lokaciju reciklažnog dvorišta izabrala struka ili je to tek tako
odlučeno da će biti tamo.
Načelnik odgovara kako smatra da predmetnoj lokaciji nekadašnje trpanjske deponije treba organizirati
reciklažno skladište jer se zatvaranjem deponije Vinošta postavlja pitanje prihvata glomaznog otpada do
predaje ovlaštenom sakupljaču.
Vijećnik Begović stavlja svoju osobnu primjedbu na radove koji se izvode na zgradi "Dingač" koji po
njegovom mišljenju ne idu kako treba, tj.smatra da probijeni lukovi predstavljaju opasnost od urušavanja .
Jakov Begović nadalje pita tko je bio izvođač radova i tko je preuzeo posao na rasvjetljavanju crkava Sv.
Roko i Sv. Nikola. Apelira da se kablovi koji su otvoreni i stoje na podu zaštite.
Nadalje kritizira da se u proračunu ostavilo malo sredstava za uređenje parkinga.
Apelira na očuvanje palmi koje su napadnute nametnikom, te smatra da je potrebno u proračunu ostaviti
sredstva za ozelenjavanje tamo gdje je to potrebno .
Predsjednik dodaje kako nije istina da u proračunu nisu planirana sredstva za parkinge ali ne u visini iznosa

od ranijih godina konkretno pojašnjavajući primjer parkinga vijećnika Begovića u Selu o kojem se
razgovara za zamjenu za dio zgrade koji je u vlasništvu općine Trpanj od 25 % između agencije i kuće
Jurišić na Žalu.
Vijećnik Jakov Begović napušta sjednicu, a Vijeće nastavlja rad.

Ad.2.) Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik stavlja Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje, nakon kojega je jednoglasno
donesen slijedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća .
Ad.3.) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2020. g.
Načelnik uvodno obrazlaže Odluku ističući kako je prijedlog Proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i
2022. god. sastavljen uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u RH, prema Uputama za
izradu proračuna od strane Ministarstva financija RH, stupnju gotovosti projekata za prijavu na natječaje,
najavljenim natječajima za pomoći iz drugih proračuna kao i pokazatelje o ostvarenju prihoda i rashoda
Proračuna tijekom 2020. god.Ovim izmjenama i dopunama, ukupni proračun se smanjuje za 7.550.000,00
kuna odnosno 59 %, sa iznosa 12.760.00 kn, na iznos 5.210.00 kuna. Načelnik nadalje obrazlaže aktivnosti
po pojedinim programima.
Nakon rasprave , predsjednik provodi glasovanje, te se donosi slijedeći
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donosi Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2020. god.
Ad.4.) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Trpanj
za 2020. g.
Načelnik uvodno obrazlaže Odluku ističući kako se ovom Odluikom uređuje struktura prihoda i primitaka,
rashoda i izdataka Proračuna Općine Trpanj za 2020. g. , njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava
Općine Trpanj, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava.. Naglašava kako se Proračun izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i
dospjelim obvezama
Napominje , kako po isteku proračunske godine , a najkasnije do 31. siječnja svaki primatelj financijskih
sredstava dužan je pismenim putem opravdati namjensko trošenje doznačenih sredstavaiz Proračuna.
Nakon kraće rasprave i provedenog glasovanja donesen je slijedeći
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donosi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Trpanj za
2020.
Ad.5.) Donošenje Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine
Trpanj za 2020. g.
Načelnik ističe izmjene koje se donose ovom odlukom navodeći slijedeće članke u kojima su nastupile
izmjene

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
Jednoglasno se donosi Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Trpanj
za 2020. g.
Ad. 6.) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Trpanj za 2020.
Općinski načelnik uvodno obrazlaže koje su to izmjene te nadalje obrazlaže izvore financiranja po
pojedinim stavkama kako za nerazvrstane ceste tako i za javne površine.
Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donosi Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Trpanj za 2020.
Ad.7.) Donošenje Proračuna Općine Trpanj za 2020. g.
Načelnik uvodno obrazlaže Odluku između ostaloga ističući kako su sredstva prihoda planirana u visini od
8.295.000,00 kuna, a odnose se na prihode i primitke proračuna koji čine porezni prihodi, pomoći iz drugih
proračuna, prihodi od imovine prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kazni, te prihodi
od nefinancijske imovine. Rashodi i izdaci iznose 10.445.000,00 kuna, a odnose se na rashode i izdatke
proračuna i korisnika proračuna, sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine. Planiran manjak rashoda nad prihodima pokriva se prenesenim viškom iz prethodnih
godina i zaduživanjem za investicijski projekt ( Rekonstrukcija i opremanje objekata javne namjene u
Trpnju) u iznosu od 1.700.000,00 kuna sa dinamikom povlačenja sredstava u 2021. g.
Nakon diskusije provedeno je glasovanje i donesen je slijedeći
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donosi Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 2020. god.
Ad.8.) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Trpanj za 2021. g.
Načelnik uvodno obrazleže Odluku ističući kako se ovom Odlukom uređuje struktura prihoda i

primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Trpanj za 2021. godinu , njegovo izvršavanje,
opseg zaduživanja i jamstava Općine Trpanj , upravljanje financijskom i nefinancijskom
imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.
Nakon izlaganja načelnika, predsjednik provodi glasovanje te se donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
Jednoglasno se donosi Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Trpanj za 2021. g.
Ad.9. ) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Trpanj za 2021. g.
Načelnik uvodno upoznaje kako se ovim Programom određuje održavanje komunalne infrastrukture u 2020.
g. na području Općine Trpanj za komunalne djelatnosti i to održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, odvodnja atmosferskih voda, održavanje groblja,

održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete. Nadalje obrazlaže detaljno po točkama i
planiranim sredstvima za svaku pojedinačno.
Nakon kraće rasprave i provedenog glasovanja donesen je slijedeći
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donosi Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Trpanj za 2021. g.

Ad.10.) Donošenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Trpanj
za 2021. g.
Načelnik uvodno upoznaje kako se ovim Programom određuje gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture te nabava opreme na području općine Trpanj za 2020. godinu za nerazvrstane ceste , javnu

rasvjetu, javne površine .Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za
gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.
Predsjednik provodi glasovanje, te se donosi slijedeći
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno se donosi Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Trpanj za
2021. g.

Sjednica je završila u 17,00 h.

Zapisnik sastavila
Ivana Jelaš v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Nesanović v.r.

