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1.
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/0p8,
36/09, 150/11, 144/12. i 19/13, 137/15, 123/17 I
98/19 I 144/20) i članka 48. Statuta Općine Orebić
(„Službeni glasnik Općine Orebić“ broj
02/13,03/18,02/20 i 06/20-pročišćeni tekst),
podnosim Općinskom vijeću Općine Orebić

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE OREBIĆ
ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2021. –
31.12.2021.
AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI
Kao nositelj izvršne vlasti, općinski načelnik
obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga
Općine Orebić taksativno definirane odredbama
članka 46. Statuta Općine Orebić, sve sukladno
ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi te u
odredbama niza posebnih zakona kojima se
uređuje prostorno i urbanističko uređenje i
planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski
odgoj i obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita
i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura,
zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarna i civilna zaštita, promet na području
općine te ostale djelatnosti. Općinski načelnik
utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje
donosi Općinsko vijeće Općine Orebić kao
predstavničko tijelo, donosi opće i pojedinačne
akte kada je za to ovlašten propisima, daje
mišljenje o prijedlozima akata koje Općinskom
vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna,
odluke o izvršenju proračuna te polugodišnjeg i
godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
upravlja pokretninama, nekretninama i imovinom
u vlasništvu Općine Orebić (čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi propisani iznos). Odredbama
Statuta Općine Orebić propisano je da općinski
načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi
odluke, pravilnike, zaključke, rješenja i druge akte
kada je za to ovlašten zakonom, propisima
donesenim na temelju zakona ili općim aktom
Gradskog vijeća. Temeljem čl. 35 b Zakona o
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lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, i
čl. 48. Statuta Općine Orebić, dužnost općinskog
načelnika je podnijeti općinskom vijeću
polugodišnje izvješće o svome radu za razdoblje
od 1. srpnja do 31. prosinca 2021.god. Općinski
načelnik kao izvršno tijelo odgovoran je za
provođenje općih akata Općinskog vijeća te
zakonitost rada i usmjeravanje rada jedinstvenog
upravnog odjela u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine Orebić te za
nadziranje njihovog rada.
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik je
donio slijedeće akte koji su objavljeni u
službenom glasniku Općine Orebić:
–

–

Odluka o osnivanju Stožera Civine zaštite
Općine orebić i imenovanju načelnika,
zamjenika načelnika i članova
Stožera
Podnio je Općisnkom vijeću polugodišnje
izvješće o radu općisnkog načelnika

Uz navedene akte, Općinski načelnik je tijekom
izvještajnog razdoblja na temelju članka 46.
Statuta Općine Orebić donio i druge akte iz
djelokruga rada Općine, propisanih zakonom,
podzakonskim aktima kao i općim aktima Općine
Orebić. Općinski načelnik je utvrdio (ili se
očitovao o predloženim aktima) te Općinskom
vijeću Općine Orebić uputio prijedloge akata koji
su uvršteni u dnevni red te raspravljeni i doneseni
na sjednici Općinskog vijeća u ovom izvještajnom
razdoblju.
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
U izvještajnom razdoblju održano je 6 sjednica
Općinskog vijeća Općine Orebić:
- 1. sjednica Općinskog vijeća održana
dana 03.07.2021. godine sa 1 točaka
dnevnog reda, i
- 2. sjednica Općinskog vijeća održana
07.08.2021. godine sa 13 točaka dnevnog
reda
- 3. sjednica Općinskog vijeća održana
dana 26.08.2021 godine sa 1 točkom
dnevnog reda
- 4. sjednica Općinskog vijeća održana
dana 29.09.2021 godine sa 7 točaka
dnevnog reda
- 5. sjednica Općinskog vijeća održana
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dana 12.11.2021 godine sa 6 točaka
dnevnog reda
- 6. sjednica Općinskog vijeća održana
dana 11.12.2021 godine sa 15 točaka
dnevnog reda
U pripremi sjednica općinski načelnik je aktivno
sudjelovao i predložio donošenje Odluka i
Zaključka:
Donesene su slijedeće odluke i zaključci:
-

-

-

-

-

-

-

-

Zaključak kojim se prima na znanje
Izviješće Mandatne komisije od 7. srpnja
2021.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Orebić za 2020. g.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. g.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2020. g.
Odluku o imenovanju Komisije za
proračun i financije
Odluku o imenovanju Komisije za
dodjelu nagrada i drugih javnih priznanja
Odluku o imenovanju Komisije za
školstvo, šport i kulturu
Odluku o imenovanju Komisije za male
luke, lučice i nerazvrstane ceste
Odluku o imenovanju Komisije za
komunalnu djelatnost, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
Odluku o imenovanju Komisije za
gospodarstvo
Odluku o produljenju važenja Strategije
razvoja Općine Orebić do 2020. g.
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke
o proglašenju komunalne infrastrukture
javnim dobrom u općoj uporabi
Odluku o proglašenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi
Zaključak kojim Općinsko vijeće Općine
Orebić podupire realizaciju projekta
buduće obilaznice Orebića nositelja
Hrvatskih cesta i izgradnje buduće Luke
Perna nositelja Lučke uprave
Dubrovačko- neretvanske županije koji su
iznimno važni za poboljšanje kvalitete
života na području naše Općine.
Polugodišnje izvješće o radu općinskog
načelnika Općine Orebić za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
Pravilnik o sudjelovanju roditeljakorisnika u cijeni programa u

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Orebić
Odluku o osnivanju Poslovne zone
Dubravica
Odluku o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
rekonstrukcije vatrogasnog doma DVD- a
Orebić
Odluku o visini naknade članovima
Opinskog vijeća Općine Orebić
Odluku o pristupanju Općine Orebić u
Lokalnu akcijsku skupinu u ribarstvu
(FLAG Južni Jadran)
Zaključak o imenovanju mrtvozornika za
područje Općine Orebić
Izvještaj o izvršenju Proračuna za
razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.
Odluku o proglašenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi
Zaključak o nekorištenju prava prvokupa
Odluku o uspostavljanju suradnje između
Općine Orebić (Republika Hrvatska) i
Općine Menfi (Republika Italija)
Izmjene i dopune Proračuna Općine
Orebić za 2021. g.
Izmjene i dopune programa gradnje
komunalne infrastrukture Općine Orebić
za 2021. g.
Izmjene I dopune programa održavanja
komunalne infrastrukture Općine Orebić
za 2021. g.
Odluku o izmjeni i dopuni odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Orebić za
2021. g.
Proračun Općine Orebić za 2022. i.
projekcije proračuna za 2023. i 2024. g.
Programa gradnje komunalne
infrastrukture Općine Orebić za 2022. g.
Program održavanja komunalne
infrastrukture Općine Orebić za 2022. g.
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine
Orebić za 2022. g.
Program utroška sredstava od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru za 2022. g.
Odluku o rasporedu sredstava za
financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću i
članova Općinskog vijeća izabranih s liste
grupe birača za 2022. g.
Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog
Godišnjeg plana rada Razvojne agencije
Općine Orebić za 2022. g.
Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog
Financijskog plana za 2022. i projekcije
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za 2022. i 2023. g. Razvojne agencije
Općine Orebić
Zaključak o dodjeli suglasnosti za
dohranu plaža na području Općine Orebić
Pravila za upravljanje dokumentarnim
gradivom Općine Orebić
Odluku o privremenoj zabrani izvođenja
građevinskih radova u 2022. g.
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U prosincu je otvoren javni uvid u IDPPUO
Orebić.
Započeti su radovi na pripremi podloge za
polaganje umjetnog travljanja na igralištu NK
Orebić
Nastavlejni su radovi na ŠRC Dječji vrtić Orebić.
Provedeno je više tretmana zaštite palmi na
području Općine, prvenstveno Pelješke rivijere, na
žalost uz polovičan uspjeh.

JEDNOSTAVNA I JAVNA NABAVA
U predmetnom izvještajnom razdoblju provedeni
su sljedeći postupci jednostavne nabave:
–
–
–

–
–

Uređenje Trga u Vignju II faza, vrijednost
sa PDV-om 619.718,75 kn
Izrada projektne dokumentacije za
rekonstrukciju i nadogradnju DV Orebić
vrijednost
sa PDV-om 99.500,00 kn
Asfaltiranje I izvošenje radova
nerazvrstanih cesta na području Općine
orebić, vrijednost sa PDV-om 543.281,25
kn
Izvođenje građevinskih radova na
nogometnom igralištu u Orebiću,
vrijednost sa PDV-om 540.984,04 kn
Radovi na malonogometnom I
košarkaškom igralištu ŠRC Orebić-II
faza, vrijednost
sa PDV-om
607.261,44 kn

PROJEKTI U PROVEDBI
1. Rekonstrukcija groblja sv. Juraj – Podvlaštica“
– Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju
Izvođač: MT - obrt za završne građevinske radove
Vrijednost projekta: 358.937,50 kn
Iznos vlastitih sredstava: 62.437,50 kn
Iznos potpore: 296.500,00 kn
2. Plaža Trstenica u Orebiću – šetnica s trim
stazom: I. Izvedbena (završna) faza – Ministarstvo
turizma
Izvođač: KORDIĆ GRADNJA d.o.o.
Vrijednost projekta: 1 250.000,00 kn
Iznos vlastitih sredstava: 610.000,00 kn
Iznos potpore: 640.000,00 kn
PROJEKTI U PROCESU EVALUACIJE:

PROVEDENI PROJEKTI I AKTIVNOSTI

1. Diši punim plućima – Ministarstvo zdravstva
Vrijednost projekta: 352.253,82 kn
Iznos vlastitih sredstava: 0,00 kn

Završen je projekat energetske obnove putem
povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete
Općine Orebić, kojim se izvršila izmjena više od
1300 rasvjetnih tijela čime se osiguravaju uštede
električne energije te se umanjuje svjetlosno
onečišćenje.

2. Unutarnja sanacija građevina javne namjena u
mjesnim zajednicama Orebić (HR) i Tuzla (BiH)
– Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
europske unije
Vrijednost projekta: 236.212,30 kn
Iznos vlastitih sredstava: 0,00 kn

PROJEKTI

Potpisan je sporazum sa MUP-om RH o provedbi
zajedničkog projekta u sigurnosti prometa na
području naselja Orebić vrijednosti 700.000,00 kn
Potpisan je ugovor sa MRRIFEU-Sektor za Otoke
za dovršetak radova na Trgu u Vignju – II faza za
iznos od 150.000,00
Potpisan je ugovor o donaciji za izgradnju
heliodroma u Orebiću sa tvrtkom Korta Katarina
d.o.o u iznosu od 500.000,00 kn i donacija je
uplaćena.

ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Iz programa održavanja komunalne infrastrukture
nastavile su se provoditi aktivnosti prema
potrebama: održavanje javnih i zelenih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne
rasvjete, održavanje i čišćenje plaža, postavljanje
prometne signalizacije, održavanje mjesnih
groblja, krpanje udarnih rupa i sl.
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U ovom periodu pojačane su aktivnosti i na
održavanju čistoće plaža i javnih površina za
provođenje turističke sezone.
SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO,
PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO
Građanima slabijeg imovinskog i zdravstvenog
stanja pružene su jednokratne novčane pomoći ili
drugi odgovarajući oblik pomoći temeljem
donesenog Proračuna Općine Orebić za 2021.
U izvještajnom razdoblju roditelji su dobili
60.000,00 kn na ime 11 jednokratnih novčanih
poticaja za novorođenu djecu i to za 3 prvorođene
dijece, te 8 isplata za drugo, treće ili više rođeno
dijete.
Potpore za novosklopljene brakove isplaćene su
za 2 braka u iznosu od 5.000,00 kn
Unatoč pandemiji virusa COVID -19 nastavljeno
je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja
u dječjem vrtiću sukladno osiguranim sredstvima
u Proračunu Općine.
U navedenom razdoblju Općina je sufinancirala i
troškove prijevoza za učenike srednjih škola i
studenata s područja Općine te sufinancirala
održavanje autobusne linije Orebić-Dubrovnik u
ukupnom iznosu kuna, te je sufinancirana
brodska linija Viganj-Kućište-Korčula.
Po ugovoru o financiranju nadstandarda hitne
medicinske službe provodi se financiranje a u
izvještajnom razdoblju je iznosilo 165.000,00
kuna.
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
U izvještajnom razdoblju financirao se rad 4
vatrogasna društva, te usluge za obavljanje
stručnih poslova zaštite od požara, zaštite i
spašavanje, zaštite na radu i zaštite okoliša u
ukupnom iznosu 592.950,00 kuna
KULTURNE, SPORTSKE I OSTALE
AKTIVNOSTI UDRUGA
U ovom izvještajnom razdoblju sufinancirane su
aktivnosti udruga a financiranje je bilo kulturne,
sportske, humanitarne aktivnosti te aktivnosti
udruga za poticanje poljoprivredne djelatnosti.
OSTALE AKTIVNOSTI
Proveden je javni uvid za ishođenje lokacijske
dozvole za zaobilaznicu Orebić-nositelj Hrvatske
ceste.
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U postupku je izrada projektne dokumentacije i
pripreme za ishođenje građevinske dozvole za
projekt Aglomeracije Općine Orebić. Ishođenje
građevinske dozvole očekuje se do konca 2022.
godine
Provedena je javna nabava za rekonstrukciju trafo
stanice T110. Početak radova očekuje se
početkom listopada 2022. iz razloga zabrane
izvođenja građevinskih radove tijekom turističke
sezone. Realizacijom oovg projekta osigurava se
opskrbljenost električnom energijom cijelog
područja općine Orebić uključujući i buduća
širenja gradnje kako privatnih tako i poslovnih
građevina.
TZ Općine Orebić kao glavni nositelj a uz potporu
Općine Orebić, organizirala je koncert svjetki
poznatog tenora Josea Cura koji se planira
nastaviti i u narednim godinama pod nazivom
“Festival Pelješac” a održavao bi se na području
cijelog poluotoka Pelješca.
Izvršene su sve predradnje za osiguranje
elktroopskrbe i vodoopskrbe uvale Zaškoj, a
očekivana realizacija do konca lipnja 2022.
godine.
ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Orebić za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2021. godine sadrži prikaz poslova i
zadataka iz nadležnosti Općinskog načelnika kao
izvršnog tijela Općine Orebić.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i
tehničku potporu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Orebić, a u okviru financijskih
mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u
izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje
nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što
kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba
mještana Općine Orebić, te je s toga nastojao
odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu
vođenja izvršnih poslova Općine Orebić kao
jedinice lokalne samouprave.
Klasa: 022-05/21-02/23
Urbroj:2138/03-03-22-02
Orebić, 01. ožujka 2022
Načelnik
Tomislav Ančić, v.r.
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2.
Na temelju članka 31., u vezi s člankom 48. Statuta
Općine Orebić („Službeni glasnik Općine Orebić
br. 02/13, 03/18,08/18-pročišćeni tekst, 02/20 i
06/20-pročišćeni tekst i 03/21) Općinsko vijeće
Općine Orebić na 8. sjednici održanoj dana 16.
ožujka 2022. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu
općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje
01. 07.2021.- 31.12. 2021.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom
glasniku Općine Orebić.
Klasa: 022-05/21-02/23
Urbroj: 2138/03-02-22-03
U Orebiću, 16. ožujka 2022. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

3.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Orebić
(„Službeni glasnik Općine Orebić“ br. 02/13,
03/18,08/18-pročišćeni tekst, 02/20 i 06/20pročišćeni tekst i 03/21), Općinsko vijeće Općine
Orebić je na 8. sjednici održanoj 16. ožujka 2022.
godine donijelo je

ODLUKU
o prijenosu 2% suvlasničkog udjela
Općine Orebić u trgovačkom društvu
NPKLM vodovod d.o.o. na Općinu Trpanj
Članak 1.
Prema Društvenom ugovoru trgovačkog društva
Neretvansko-Pelješko-Korčulansko LastovskoMljetski vodovod d.o.o., Korčula, NPKLM
vodovod d.o.o. ima vrijednost temeljenog kapitala
u iznosu od 160.074.000,00 kn, a predstavlja
knjigovodstvenu vrijednost postojećeg društvenog
kapitala po bilanci stanja na dan 31. prosinca
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1994., gdje Općina Orebić ima udjela od 14%
(22.410.400,00 kn), dok ostale udjele imaju:
-

Grad Korčula 21 %
Grad Metković 12 %
Općina Blato 11 %
Općina Kula Norinska 2%
Općina Lastovo 8 %
Općina Mljet 3 %
Grad Opuzen 4 %
Općina Slivno 2 %
Općina Smokvica 2 %
Općina Ston 9 %
Općina Vela Luka 12 %

Članak 2.
Prenosi se bez naknade 2% suvlasničkog udjela
Općine Orebiću trgovačkom društvu NPKLM
vodovod d.o.o. na Općinu Trpanj, kao
novonastalu jedinicu lokalne samouprave na
području k.o. Trpanj, k.o. Donja Vrućica, k.o.
Duba Pelješka, k.o. Gornja Vrućica
(naselja:Trpanj, Donja Vrućica,Duba Pelješkai
Gornja Vrućica) koje je do ustroja Općine Trpanj
sukladno Zakonu o područjima županija, gradova
i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 10/97)
bilo područje Općine Orebić koja je ustrojena, kao
jedinica lokalne samouprave sa statusom
„Općine“, Zakonom o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br.
90/92).
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da poduzme
potrebite radnje i donese potrebite akte u ime
Općine Orebić, kao člana trgovačkog društva
NPKLM vodovoda d.o.o., u svrhu promjene
vlasničke strukture, odnosno udjela u NPKLM
vodovodu d.o.o. u skladu sa Zakonom o
trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom
trgovačkog društva Neretvansko-PelješkoKorčulansko-Lastovsko-Mljetski vodovod d.o.o. i
ovom Odlukom.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Orebić“.
Klasa: 940-05/22-02/01
Urbroj: 2138/03-02-22-01
U Orebiću, 16. ožujka 2022. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

Službeni glasnik Općine Orebić
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4.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(Narodne novine, broj 144/21) i članka 31. Statuta
Općine Orebić (Sl. gl. Općine Orebić br. 02/13,
03/18,08/18-pročišćeni tekst, 02/20 i 06/20pročišćeni tekst 03/21), Općinsko vijeće Općine
Orebić na 8. sjednici održanoj dana 16. ožujka
2022. godine donijelo je

ODLUKU
O izmjeni i dopuni Odluke
o izvršavanju Proračuna Općine Orebić za
2022. godinu
Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Orebić
(Službeni glasnik br 14/21) čl. 16. st 3. mijenja se
i glasi:
"Općina Orebić će dati novo jamstvo KTD Bilan
d.o.o za zaduženje u iznosu od 2.000.000,00 kn"
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u «Službenom glasniku Općine Orebić».
Klasa: 400-06/21-02/03
Urbroj: 2138/03-02-22-02
U Orebiću, 16. ožujka 2022. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

5.

17. ožujka 2022. godine
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se prekoračenje po
poslovnom računu Proračuna Općine Orebić
otvorenom kod OTP banke d.d. Hrvatska IBAN
broj: HR3624070001830800006, u iznosu do
3.000.000,00 kuna (slovima: tri milijuna kuna).
Članak 2.
Odobreni iznos prekoračenja po poslovnom
računu do 3.000.000,00 kuna koristit će se za
povećanje tekuće likvidnosti Proračuna Općine
Orebić, s rokom korištenja od 1 (jedne)
godine, odnosno do 31.12.2022. g.
Sredstva za osiguranje rashoda prekoračenja
osigurana su u Proračunu Općine Orebić.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za sklapanje i
potpis ugovora o prekoračenju po poslovnom
računu odnosno okvirnom korištenju minusa po
poslovnom računu sa OTP bankom d.d.
Hrvatska, sukladno važećim bankarskim
pravilima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Orebić.
Klasa: 403-01/22-02/02
Urbroj: 2138/03-02-22-01
U Orebiću, 16. ožujka 2022. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

6.

Na temelju članka 119. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ br. 144/21) i članka 31. Statuta
Općine Orebić („Službeni glasnik Općine Orebić“
br. 02/13, 03/18,08/18-pročišćeni tekst, 02/20 i
06/20-pročišćeni tekst i 03/21), Općinsko vijeće
Općine Orebić na 8. sjednici, održanoj 16. ožujka
2022. g. donijelo je

Na temelju članka 31. Statuta Općine Orebić
(„Službeni glasnik Općine Orebić“ br. 02/13,
03/18, 08/18-pročišćeni tekst, 02/20 i 06/20pročišćeni tekst i 03/21), Općinsko vijeće Općine
Orebić na svojoj 8. sjednici održanoj dana 16.
ožujka 2022. g. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom
računu
Proračuna Općine Orebić

ODLUKU
o davanju suglasnosti
na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom
računu KTD Bilan d.o.o.

Službeni glasnik Općine Orebić
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Članak 1.
Daje se suglasnost za prekoračenje po poslovnom
računu KTD Bilan d.o.o. otvorenog kod
OTP banke d.d., Zadar, IBAN HR
3624070001100401646, kao pravnoj osobi u
vlasništvu
jedinice lokalne samouprave, u iznosu od
750.000,00 kn (slovima: sedamsto pedeset tisuća
kuna)
Članak 2.
KTD Bilan d.o.o. će temeljem Ugovora o
prekoračenju po poslovnom računu povećati
tekuću
likvidnost za 750.000,00 kn, s rokom korištenja
od jedne (1) godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Orebić
Klasa: 403-01/22-02/03
Urbroj: 2138/03-02-22-01
U Orebiću, 16. ožujka 2022. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r

7.
Na temelju članka 129. Zakona o Proračunu
(„Narodne novine“ br. 144/21) i članka 31. Statuta
Općine Orebić („Službeniglasnik Općine Orebić“
br. 02/13, 03/18,08/18-pročišćeni tekst, 02/20 i
06/20- pročišćeni tekst i 03/21), Općinsko vijeće
Općine Orebić je na svojoj 8. sjednici, održanoj
16. ožujka 2022. godine donijelo je

Odluku
o davanju jamstva za zaduživanje KTD
Bilan d.o.o.
Članak 1.
Daje se suglasnost KTD Bilan d.o.o. za
zaduživanje kod OTP banke dioničko društvo,

17. ožujka 2022. godine

Domovinskog rata 61. Split, za kredit od
2.000.000, 00 kn (dva milijuna kuna), a u svrhu
financiranja trajnih obrtnih sredstava.
Članak 2.
Kredit iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz
slijedeće uvjete:
-

Namjena kredita: kredit za trajna obrtna
sredstva
Iznos kunskog kredita:2.000.000,00 kn
(dva milijuna kuna)
Rok korištenja kredita: do 31.05.2022.
Rok povrata glavnice: 5 godina, u 60
mjesečnih rata
Kamatna stopa: 2,75 % godišnje, fiksna
obračunava se mjesečno
Naknada za obradu zahtjeva: 0,50 % od
ugovorenog iznosa kredita
Naknada za rezervaciju sredstava: bez
naknade
Instrumenti osiguranja: operativni
instrumenti osiguranja tvrtke KTD Bilan
d.o.o.- Orebić, jamstvo Općine Orebić

Članak 3.
KTD Bilan d.o.o. obvezan je u roku od 5 dana od
dana sklapanja dostaviti Ugovor o zaduženju
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orebić.
KTD Bilan d.o.o. obvezan je tromjesečno
izvještavati Općinu Orebić o otplati duga i to
najkasnije do 5. u mjesecu za prethodno
tromjesečno razdoblje.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti
za izdavanje jamstva ministra financija Republike
Hrvatske, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Orebić“
Klasa: 403-01/22-02/04
Urbroj: 2138/03-02-22-01
U Orebiću, 16. ožujka 2022. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.
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17. ožujka 2022. godine

8.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Orebić
(„Službeni glasnik Općine Orebić“ br. 02/13,
03/18, 08/18-pročišćeni tekst, 02/20 i 06/20pročišćeni tekst i 03/21), Općinsko vijeće Općine
Orebić na svojoj 8. sjednici održanoj dana 16.
ožujka 2022.g. donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti
na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom
računu poduzeću Vodovod i odvodnja
d.o.o.
Članak 1.
Daje se suglasnost za prekoračenje po poslovnom
računu poduzeću Vodovod i odvodnja d.o.o.
otvorenog kod
OTP banke d.d., Zadar, IBAN HR
5224070001100433271, kao pravnoj osobi u
vlasništvu jedinice
lokalne samouprave, u iznosu od 250.000,00 kn
(slovima: dvije stotine pedeset tisuća kuna)
Članak 2.
Vodovod i odvodnja d.o.o. će temeljem Ugovora
o prekoračenju po poslovnom računu povećati
tekuću likvidnost za 250.000,00 kn, s rokom
korištenja od jedne (1) godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Orebić.
Klasa: 403-01/22-02/05
Urbroj: 2138/03-02-22-01
U Orebiću, 16. ožujka 2022. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

Izdaje Općina Orebić- glavna i odgovorna urednica Sandra Zovko
Informacije se primaju u tajništvu Općine Orebić, telefon 020-713-678, telefax 020-713-440

