
REPUBLIKA HRVATSKA                                                    
DUBROVAČKO-NERETVANSKA  
ŽUPANIJA 
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKO VIJEĆE         
 
KLASA: 023-01/21-02/04                                   
URBROJ: 2117-07/01-21/01 
 
                                                           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: Sportska dvorana OŠ Trpanj 
Datum održavanja:   20. prosinca 2021.g. 
Vrijeme održavanja: od  10,00 h do 12,00 h 
 
Predsjednik Općinskog Vijeća Ivan Veić (u daljnjem tekstu : predsjednik) pozdravlja i 
utvrđuje da su sjednici Općinskog Vijeća ( u daljnjem tekstu : Vijeće) 
 
NAZOČNI : Ivan Veić, Tonči Jelaš, Josip Nesanović, Andrija Nedoh, Laura Butirić,  Ivo 
Žegura, Antonija Mirko 
IZOČNI: / 
OSTALI NAZOČNI: Jakša Franković, općinski načelnik ( u daljnjem tekstu : načelnik) , 
Ante Miloslavić, direktor Izvor Orah d.o.o., pročelnica JUO Nada Ivanković 
 
 Predsjednik Vijeća predlaže slijedeći 
 
 
 
           DNEVNI RED 

1. Aktualni sat 

2. Usvajanje zapisnika s 03. sjednice Vijeća 

3. Polaganje prisege vijećnice Laure Butirić 

4. Donošenje polugodišneg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 
Trpanj za 2021.g. 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj 
za 2021.godini 

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2021.godinu 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2021.godinu 

8. Donošenje Proračuna Općine Trpanj za 2022. godinu 

9. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2022.g. 

10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrstarukture za 
2022.godinu 



11. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 
2022.godinu 

12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine 
Trpanj za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 
2021.godinu 

13. Donošenje Odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno 
mjesto 

14. Donošenje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine 
Trpanj i Liste dokumenata 

15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj 
infrastrukturi Općine Trpanj i njezinom pravnom statusu 

16. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Trpanj za 
2021.godinu 

17. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Trpanj za 2022.godinu 

18. Donošenje Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Općine Trpanj 2022.-2025. godina 

 

 

Antonija Mirko predlaže da se točka dnevnog reda "Aktualni sat" premjesti na posljednje 
mjesto dnevnog reda,  iz razloga što ona mora ranije napustiti sjednicu, a želi prisustvovati 
raspravi po točkama vezanim uz donošenje Proračuna za 2022. god. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen . 

Josip Nesanović stavlja prigovor oko vremenskog roka koji je ostavljen za eventualne  
amandmane na prijedlog proračuna za 2022. g.  ističući kako je vremenski rok bio prekratak. 

Načelnik odgovara kako je Proračun objavljen na vrijeme i javni uvid je bio omogućen , te 
dodaje kako će se o tome raspravljati pod točkom dnevnog reda "Donošenje Proračuna 
Općine Trpanj za 2022. g.". 

 

Ad.3. ) Polaganje prisege vijećnice Laure Butirić 

Predsjednik čita tekst prisege. 

Vijećnica Laura Butirić izgovara riječ " PRISEŽEM" , te vlastoručno potpisuje akt prisege. 

 

Ad.2.) Usvajanje zapisnika s 03. sjednice Vijeća 

Predsjednik stavlja Zapisnik sa 03. sjednice Općinskog vijeća na glasovanje. 

Vijećnik Josip Nesanović stavlja primjedbu kod točke "Aktualni sat" , gdje se raspravljalo oko 
poslovanja Hotela Faraon. U zapisniku piše, kako je on rekao, da je razgovor s nadležnima iz 
Hotela Faraon trebala obaviti  dir. Turističke zajednice Eni Miljak što nije točno, već je 
potrebno ispraviti onako kako je i rekao , a to je da su razgovore trebali obaviti načelnik Jakša 
Franković i gosp. Jakov Begović. 



Primjedba se usvaja . 

Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Trpanj. 

 

Ad. 4.) Donošenje polugodišneg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpanj 
za 2021.g. 

Načelnik ukratko upoznaje sa stavkama Izvještaja  . 

Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2021.g. 

 

Ad. 5.) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj za 
2021.godinu 

Načelnik uvodno daje objašnjenje donošenja ove Odluke . 

Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 

ZAKLJUČAK : 

Uz jedan glas PROTIV i pet glasova ZA donosi se Odluka o izmjenama i dopunama 
Proračuna Općine Trpanj za 2021.godinu 

 

Ad.6.) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2021.godinu 

Načelnik detaljno pojašnjava Odluku . 

Nakon provedenog glasovanja donosi se slijedeći 

ZAKLJUČAK: 

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2021.godinu uz šest glasova ZA i jedan glas PROTIV. 

 

Ad.7.)Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2021.godinu 

Načelnik daje pojašnjenje i upoznaje nazočne sa izmjenama i dopunama koje se ovom 
odlukom donose. 

Nakon provedenog glasovanja donosi se slijedeći 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se donosi Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2021.godinu. 

 



Nazočnima se pridružuje se vijećnik Ivo Žegura . 

 

Ad.8.) Donošenje Proračuna Općine Trpanj za 2022. godinu 

Načelnik upoznaje nazočne sa prijedlogom Proračuna. 

Pročelnica Nada Ivanković napominje kako je prijedlog Proračuna bio objavljen na web 
stranicama Općine , te je svatko imao prilike pogledati ga te dati svoje eventualne prijedloge 
ili primjedbe. Upoznaje kako niti jedan prijedlog i primjedba do danas  nije zaprimljen/a. 

Josip Nesanović podsjeća kako se do 15.studenoga trebalo dostaviti prijedlog Proračuna na 
razmatranje. 

Josip Neanović predlaže da se stavka proračuna 323 ( Rashodi za usluge) smanji, obzirom da 
već postoji stavka (Evidencija nekretnina) planirana po drugoj poziciji.Ukoliko na toj poziciji 
nisu uključeni neki projekti koji nisu prikazani kao posebna pozicija. Nije mu jasno zašto je 
tako visoko predložena ta stavka u Proračunu. 

Načelnik pojašnjava kako je ta pozicija opravdano planirana, obzirom na  realizaciju u 2021. 
god. , a da se kao i ove godine na tim pozicijama evidentira dio geodetskih elaborata i ostalih 
usluga koje se pojave kroz godinu. 

Što se tiče pozicije Prostorno uređenje, vijećnik Nesanović postavlja pitanje  da li su planirana 
sredstva ukupan trošak Izmjena i dopuna PPUO . Načelnik pojašnjava da su Izmjenama i 
dopunama ta sredstva u 2021. god. uklonjena  iz Proračuna , te da su ponovo planirana 
iznosom od 87 000,00 kuna i dovoljna su za realizaciju projekta Izmjena i dopuna prostornog 
plana uređenja Općine Trpanj. 

Nadalje vijećnik Nesanović postavlja pitanje oko tekućeg projekta T100008 – Izrada 
evidencije nekretnina . Pitanje je da li je to neka nova evidencija nekretnina ili je to samo 
nastavak ranijih projekata. 

Načelnik pojašnjava kako se tu radi o nabavci programa evidencije dugotrajne imovine a 
između ostaloga i evidenciju komunalne infrastrukture. Vijećnik smatra da je ova pozicija 
mogla biti planirana pod računovodstvene usluge dok načelnik pojašnjava kako je pozicija 
planirana na ovaj način radi vidljivosti. 

Vijećnik Nesanović postavlja pitanje aktivnosti Najam parking prostora  u iznosu od 50 
000,00 kn. 

Načelnik pojašnjava da Općina Trpanj osim korištenja dosadašnjih parkirališta u privatnom 
vlasništvu ima namjeru riješiti problem parkiranja u uvali Divna najmom prostora za 
parkiranje na toj plaži. 

Vijećnik Nesanović predlaže da se u aktivnosti Provedba DDD mjera planira iznos od 15 
000,00 kuna a da se isti iznos umanji na poziciji uređenje plaža sa iznosa 95 000,00 kuna na 
80 000,00 kuna . 

Načelnik prihvaća prijedlog vijećnika Nesanovića. 

Vijećnik Nesanović postavlja pitanje oko pozicije " projekta Luka Trpanj" s iznosom od 50 
000,00 kn, dok načelnik pojašnjava da po pitanju Luke imamo dvije pozicije . Jednu od 50 
000,00 kn za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije sanacije lukobrana zajedno sa 
ŽLU i druga pozicija Duba Pelješka s iznosom od 50 000,00 kuna po ugovoru sa ŽLU i 
Dubrovačko – neretvanskom županijom na projektu izgradnje lukobrana Duba Pelješka. 

Vijećnik Nesanović pita što je s pozicijom Nabava komunalne opreme i iznosom 100 000,00 



kn. 

Načelnik daje objašnjenje kako će se Komunalno Trpanj javiti na natječaj Fonda za zaštitu 
okoliša i energetske učinkovitosti za nabavu komunalne opreme i to čistilice  i usisivača na  
baterije. Tako da planirani iznos , ako se prođe na natječaju neće biti dovoljan za 
sufinanciranje nabave navedene opreme. 

Vijećnik Žegura postavlja pitanje pozicije održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva u 
iznosu od 85 000,00 kn te smatra da bi Općina trebala urediti poljske puteve kroz maslinike u 
Dubi Pelješkoj jer su zapušteni. Predlaže da bi bilo pametno angažirati stroj koji bi uredio 
poljske puteve jer su pojedine dionice puta gotovo spojene makijom i maslinama. 

Vijećnik Nesanović postavlja pitanje oko planiranih pozicija sustava odvodnje i vodoopskrbe 
naselja  . 

Načelnik pojašnjava da su planirane pozicije koje se odnose na odvodnju i vodoopskrbu 
planirane kao kapitalne pomoći Izvoru Orah d.o.o. bilo po pitanju projektiranja ili izvođenja 
projekta obzirom da u ovom trenutku  Izvor Orah sufinancira 20 % svih projekata a 
Hrvatskevode 80 %. 

Od Hrvatskih voda zatražena je promjena omjera sufinanciranja na odnos 10% prema 90% . 

Vijećnik Nesanović  konstatira da će projekt uređenja Luke Trpanj biti završen do veljače a da 
je za nabavu i postavljanje dizalice potrebno imati koncesiju , te smatra da se planirani projekt 
u 2022. godini neće moći realizirati.  Smatra da sama procedura izdavanja koncesije, nabava 
opreme i osposobljavanje radnika, pod uvjetom da Komunalno Trpanj dobije koncesiju 
vremenski nije izvediva te predlaže da se sredstva prenamjene u projekt koji je započet i treba 
se završiti u planiranom iznosu od 1 650 000,00 kn, a to je uređenje zapadnog dijela plaže 
Luka .Smatra da bi iznosom od 220 000,00 kuna uspjeli doći do planiranog cilja. 

Načelnik smatra da će povlačenjem sredstava od Ministarstva turizma u iznosu od 320 000,00 
kuna biti osigurano dovoljno sredstava za završetak projekta uređenja plaže Luka do 
planiranog iznosa. 

Po pitanju postojeće dizalice u luci načelnik pojašnjava da je zatražio izvješće o stanju stupne 
dizalice i dobio informaciju da od 10- tonske dizalice imamo samo vertikalno postolje i uteg 
dok puno djelova nedostaje da bi se stavila u funkciju . Izvještaj tvrtke DIVERSUS predlaže 
odustajanje od postojećih djelova postojeće dizalice i nabavku nove nosivosti 6,3 tone, i 
procjenjene vrijednosti 450 000,00 kuna. 

Vijećnik i načelnik se u konačnici slažu da pozicja ostane kao je i planirana s mogućnošću 
rebalansa ukoliko se pokaže da se projekt neće moći izrealizirati. 

Vijećnik Nesanović postavlja pitanje kapitalnog projekta Izgradnja igrališta odbojke na 
pijesku konstatirajući kako je načelnikna prošloj sjednici izvijestio vijećnicu Butirić kako 
troškovnik za taj projekt iznosi 15 000,00 kuna, a da je za njega planirano u ovom proračunu 
samo 40 000,00 kuna. 

Načelnik pojašnjava da je u iznosu od 15 000,00 kuna procjenjena izgradnja tribina a da je 
predloženi iznos planiran za uređenje ograde , nabavku opreme i uređenje podloge.Ukoliko 
županija raspiše natječaj za financiranje sportskih objekata Općina Trpanj se također može 
javiti na njega s ovim projektom u 2022. godini i osigurati dodatne sredstva. 

Vijećnik Nesanović postavlja pitanje plana i korištenja najma javnih površina u odnosu na 
prihode Općine na što načelnik pojašnjava da će cijene najma javnih površina rasti u odnosu 
na COVID 2021 godinu za veličinu rasta turističkih pokazatelja u Općini Trpanj. Visina neće 
biti kao 2019. godine ali će se sigurno povećati za 2022. godinu. 



Vijećnik smatra da bi cijene u odnosu na 2020. godinu kada su smanjene 50% trebaju 
povećati najmanje 25 %. 

Vijećnik Nesanović predlaže da se u proračun uvrste stipendije u iznosu od 10 000,00 kuna na 
što načelnik odgovara da Općina Trpanj prvo treba donijeti odluku o stipendiranju a da se 
rebalansom proračuna može planirati pozicija stipendija koja će se primjenjivati za školsku 
/akademsku godinu 2022./2023. VijećnikNesanović informira načelnika i prisutne da će 
dostaviti prijedlog nove visine naknade za novorođenu djecu. 

Vijećnik Nesanović predlaže da se u proračun uvrsti nabavka defibrilatora na javnoj površini . 

Načelnik smatra da je prijedlog koristan ali da se treba provjeriti način korištenja istoga. 
Vijećnik predlaže da se kontaktiraju druge općine i gradovi kako bi se informirali o načinju 
korištenja uređaja. 

Vijećnik Nesanović konstatira da nerazvrstana cesta na području plaže Bijavka nije asfaltirana 
4 godine iako je bila planirana u proračunu te da će on u narednom periodu inzistirati na 
realizacoji tog projekta. 

Vijećnik Nesanović nadalje predlaže da se raspiše natječaj za Višeg referenta za proračun i 
financije. Smatra da se s tim natječajem ne treba ići odmah već u drugoj polovici godine te bi 
dobivanjem takve osobe poboljšali stanje u vođenju računovodstva i praćenju proračuna . 

Vijećnica Laura Butirić napušta sjednicu. 

Vijećnik Žegura dodaje kako smatra da je trebalo dosta ranije dostaviti prijedlog Proračuna 
kako bi se moglo bolje pripremiti za glasovanje. 

 

Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 

ZAKLJUČAK: 

Donosi se Proračun Općine Trpanj za 2022. uz 5 glasova ZA,  i jedan glas SUZDRŽANI uz 
izmjenu tj. prihvaćanje prijedloga vijećnika Nesanovića a to je da se na poziciji DDD mjere 
planira iznos od 15 000,00 kuna a da se isti iznos umanji na poziciji uređenje plaža sa iznosa 
95 000,00 kuna na 80 000,00 kuna . 

 

Ad.9.) Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2022.g. 

 

Nakon provedenig glasovanja donesen je slijedeći 

ZAKLJUČAK: 

Donosi se Odluka o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2022. god. Sa 5 glasova ZA i jedan 
glas SUZDRŽANI. 

 

Ad.10.) Donošenje Programa održavanja komunalne infrstarukture za 
2022.godinu 

Načelnik ukratko pojašnjava Odluku. 

Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 

ZAKLJUČAK: 



Donosi se Program održavanja komunalne infrstarukture za 2022.godinu uz 5 glasova ZA i 
jedan glas SUZDRŽANI. 

 

Ad.11.) Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu 

Načelnik pojašnjava Odluku. 

Predsjednik provodi glasovanje te se donosi slijedeći 

ZAKLJUČAK: 

Donosi se Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. god. Uz 5 glasova ZA i jedan 
glas SUZDRŽANI. 

 

Ad.12.)Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine 
Trpanj za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2021.godinu 

Pročelnica  kratko obrazlaže odluku, ističući kako je sukladno Zakonu političkim strankama 
koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Trpanj potrebno utvrditi pripadajući udio  u 
financiranju , što se ovom Odlukom donosi. 

 

Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se donosi Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Trpanj za 
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2021.godinu. 

 

Ad.13.) Donošenje Odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno 
mjesto 

Pročelnica Nada Ivanković  detaljno obrazlaže Odluku ističući kako se ovom Odlukom  
utvrđuju uvjeti, visina i način plaćanja naknade u slučaju kada iz objektivnih razloga 
na građevinskoj čestici nije moguće osigurati propisani parkirališni prostor sukladno 
provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Općine Trpanj. 

Slijedi kratka rasprava. 

Predsjednik provodi glasovanje. 

Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 

ZAKLJUČAK: 

Donosi se Odluka o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto uz jedan glas 
PROTIV i 5 glasova ZA. 

 

Ad.14.) Donošenje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine 
Trpanj i Liste dokumenata 

Pročelnica Nada Ivanković obrazlaže Odluku ističući kako se Pravilima za upravljanje 
dokumentarnim gradivom Općine Trpanj  uređuju  sva pitanja organizacije, upravljanja, 



obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i 
arhivskog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Općine Trpanj, te o 
infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama. Sastavni 
dio ovih Pravila je i Popis dokumentarnog gradiva Općine Trpanj s rokovima čuvanja koji 
obuhvaća sve vrste gradiva koje nastaju ili bi mogle nastati radom Općine Trpanj, odnosno 
sve vrste gradiva kojih je Općina Trpanj u posjedu. Temeljem izmjena u Uredbi o uredskom 
poslovanju potrebno je donijeti i navedena Pravila i Listu dokumenata koje iz tog razloga i 
jesu na današnjem dnevnom redu. 

Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 

ZAKLJUČAK: 
Jednoglasno se donose Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Trpanj i Liste 
dokumenata. 

 

Ad.15.) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj 
infrastrukturi Općine Trpanj i njezinom pravnom statusu 

Načelnik Jakša Franković uvodno obrazlaže Odluku. 

Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se donosi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi 
Općine Trpanj i njezinom pravnom statusu. 

 

Ad. 16.) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Trpanj za 
2021.godinu 

Načelnik pojašnjava Odluku ističući kako je Općina Trpanj obavezna  organizirati poslove iz 
svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito 
funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu 
civilne zaštite  definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i 
usvaja godišnju Analizu stanja i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se 
razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se donosi Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Trpanj za 
2021.godinu 

 

Ad.17.) Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Trpanj za 2022. godinu. 

Načelnik pojašnjava kako je ovo plan koji slijedi nakon Analize stanja sustava civilne zaštite. 

Predsjednik provodi glasovanje. 

Nakon provedenog glasovanja donosi se slijedeći 



ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se donosi Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Trpanj 
za          

2022. godinu. 

 

Ad.18.) Donošenje Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Općine  Trpanj 2022.-2025. godina 

Načelnik daje uvodnu riječ, nakon čega predsjednik provodi glasovanje. 

Nakon provedenog glasovanja donesen je slijedeći 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se donose Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 
Općine  Trpanj 2022.-2025. godina. 

 

Ad.1.) Aktualni sat 

Ivo Žegura pita kad bi se moglo očekivati rješenje problema tj. nedostatka brzog interneta u 
Dubi Pelješkoj. 

Načelnik Jakša Franković odgovara kako je pokušavano ali Hrvatski telekom odgovara da je 
bez ekonomske računice na žalost teško donijeti odluku o velikim ulaganjima , a takva su 
potrebna u ovom slučaju. 

Josip Nesanović pita kakva je trenutna situacija vezano uz sustav kanalizacije Trpanj, te što je 
s natječajem o kojemu se razgovaralo ranije. Pita nadalje koliko je satova ukinuto obzirom na 
dužnike, da li se uredno prate projekti ? 

Načelnik odgovara kako je natječaj raspisan , te da su se javila dva potencijalna izvođača. 

Renata Ivandić dodaje kako je donesen novi ovršni zakon, te se u skladu s njim sve izmjenilo 
sve potrebno a  od strane Komunalnog Trpanj i Izvora orah. Čekaju se još neke punomoći i 
možemo početi s postupcima ovrhe. 

Antonija Mirko dodaje kako bi se za početak trebalo bazirati na domaće stanovništvo, pa kad 
se tu "očiste" dugovanja onda se prebaciti na strance ( vikendaše). 

Josip Nesanović dodaje kako se još uvijek nije prešlo na Libusoft računalni  program  , sve 
kante još uvijek nisu čipirane , te podsjeća kako Program rada koji je definiran 2020./2021. , 
velikim dijelom nije ispoštovan. 

Nadalje izražava svoje nezadovoljstvo radom komunalnog redara . Ističe kako je njegova 
efikasnost upitna. Najavljuje svoj prijedlog da se kao sankcija, komunalnom redaru smanji 
plaća, nakon čega se situacija ne popravi predložit će otkaz njegovog ugovora o radu. Smatra 
da mu se pružila sva moguća podrška i uloženo je maksimalno u njegovo osposobljavanje . 
Prošao je s načelnikom sva kritična područja tj. točke ali nije poduzeo ništa do sada, što nije u 
redu. 

Pročelnica odgovara kako ona redovno svakog jutra obavlja razgovor s komunalnim redarom. 
Njegov način rada je prvenstveno razgovor što nekad urodi plodom nekad ne. Ono što uradi 
se ne vidi, dok ono što ne uspije riješiti ne i to je problem. Djelomično prihvaća kritku jer je 
zapažanje kolege Ozrena na niskoj razini te ima nedostataka , ali da je tako loš ne slaže se. 



 

 

Sjednica je završila u 12,11 h. 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila      Predsjednik Općinskog vijeća 
Ivana Jelaš v.r.      Ivan Veić v.r. 
 


