
 
Naziv obveznika: OPĆINA TRPANJ  
Poštanski broj: 20240  
Mjesto: Trpanj 
 
 Žiro račun: HR9124070001860100000 
Matični broj: 02698765 
Šifra djelatnosti:8411 
Razina: 22 
Razdjel: 000 
Šifra grada/općine: 601                                                                                          Ozn. Razdoblja: 2022-12 

 
OIB:96645416021 

 
 

           Osoba za kontakt: Anka Radojković 
 tel: 098888236 
 mail:ankaradojkovic@gmail.com 
 
 Zakonski predstavnik: Jakša Franković 
 
 
 

BILJEŠKE  
UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2022-31.12.2022. 

 
 
BILJEŠKE UZ PR-RAS: 
 
 
Prihodi: 
Prihodi od porez  prireza na dohodak su viši za 84,80 %  u odnosu na ostvarenje prethodne godine,  zbog 
činjenice što je tijekom 2021. godine Općina ostvarivala pravo na kompenzacijsku mjeru koja se evdientirala 
na pomoćima a tijekom 2022. ostvarivala je porez od fiskalnog izravnanja. 
Stalno raste visina porezi na promet nekretnina što upućuje na značajnu aktivnost stjecanja imovine kao i 
učinkovitu naplatu poreza na promet nekretnina. Također se provode mjere naplate poreza na kuće za 
odmor što sve rezultira povećanjem ove vrste prihoda za 32,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Raste i 
visina poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića iz razloga što se smirila pandemija, povećala 
potrošnja kao i učinkovitost naplate i ovog prihoda od strane Porezne uprave, te je u ovom izvještajnom 
razdoblju i ovaj prihod ostvaren više za 41,3% u odnosu na prethodnu godinu. i u ovom izvještajnom 
razdoblju  
U odnosu na prethodnu godinu značajno su izostale pomoći od drugih subjekata unutar općeg proračuna iz 
razloga što je kompenzacijska mjera sada u vidu fiskalnog izravnanja, te se i zasutavilo provođenje 
kapitalnog prOjekta zbog neurednog ispunjenja obveze izvođača radova i ove godine je tek 15,8% ostvarenja 
prethodne godine. 
Lagani rastu iznosi naplate svih tekućih prihoda a višestruko su niši ostali prihodi iz razloga štu je naplaćena 
zadužnica izvođača radova zbog neispunjenja ugorenih obveza. 
 
Rashodi: 
Rastom prihoda rastu i rashodi, a ukupno povećanje rashoda poslovanja je za 29,0%.  
Zbog rasta cijena, viša je gotovo svaka skupina rashoda, a najznačajniji su viši rashodi za usluge (11,3% u 
odnosu na prethodnu godinu). Ovakav rast je dijelom zbog povećanja visine cijene usluge te  i potrebe za 
nabavom drugih usluga kako bi se osiguralo ispunjenje obveza. Također je značajno više utrošeno za 
električnu energiju u donsou na prethodnu godinu (33,90%) 



Radi potrebe osiguranja parkinga (pogotovo u ljetnim mjesecima) ostvaren je viši rashod za zakup zemljišta 
za parking. Ostvareni su i viši rashodi na ime komunalnih usluga kojima se osiguravalo urednost komunalne 
infrstrukture. 
Radi obveze plaćanja poticajne naknade za zbrinjavanje komunalnog otpada kao i visine naknade za naplatu 
poreza na promet nekretnina, ostvareni su značajno viši i ostali rashodi. 
Financisjki rashodi su značajno viši iz razloga financiranja investicijskog kredita kojim se provodio trenutno 
zaustavljen projekt. 
Značajno su niži rashodi na ime tekućih pomoći unutar općeg proračuna iz razloga što se ova pomoć tijekom 
2022. gdoine evidentirala na računu pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. 
Značajno su viši ostali rashodi, tekuće i kapitalne donacije iz razloga što se pojačala aktivnost udruga i viši su 
potrebni rashodi za vinanciranje lokalnog DVD-a.  Kapitalne donacije se odnose na kapitalne prijenose 
komunalnim društvima u vlasništvu općine sa ciljem poboljšanja razine usluga.  
 
BILJEŠKE O BILANCI 
 
Vriednost imovine je viša za 23,3 % iz razloga što se izvršilo dodatno usklađenje analitičkih evidencija i 
glavne knjige. Značajno je viša financijska imovina pa je koncem godine 143,9% više novca na računu a 
dvostruko je viša vriejdnost udjel au trgovačkim društvima iz razloga što je Općina Orebić ustupila Općini 
Trpanj 2% svoga udjela u NPKLM vodovod d.o.o Korčula, a dvostruko su viša i potraživanja za prihode 
poslovanja iz razloga što je provedeno usklađenje glavne gnjige sa analitičkim evidencijama. 
 
 
BILJEŠKE O OBVEZAMA 
 
Obveze na dan 31.12.2021. su iznosile 855.367,30 kn, a na dan 31.12.2022. godine iznose 1.281.863,23 kn.  
 
Najznačajnija je obveza s osnova zajma iz državnog proračuna. Odlukom Vlade RH Općini Trpanj je odobren 
zajam na 3 godine visine 400.000,00 kn, te zajam vezan uz namirenje nedostajućeg iznosa povrata poreza po 
poreznim prijavama za 2019. i 2020. godinu iznosa 149.545,00 kn. Tijekom 2022. godine izvršena je otplata 
u visini od 372.006,80 kn. 
 
Općina se tijekom 2021. godine, uz suglasnost Vlade RH, zadužila dugoročnim kreditom za sufinanciranje 
projekta obnove i rekonstrukcije objekta za javne namjene u Trpnju. Trenutno se projekt zaustavio do 
iznalaženja rješenja za nastavak. Tijekom 2022. godine projekt je dijelom financiran i iz kredita te je iz tog 
razloga značajnije stanje obveza. 
Općina ne vodi sporove koji bi mogli teretiti proračun novim obvezama. 
 
Općina Trpanj nema proračunskih korisnika. 
 
GARANCIJE I JAMSTVA 
 
 

1. Caffe bar "Trenta" bjanko zadužnica u iznosu od 50.000.00 kn /korištenje jav.pov.) aktivna; 

2. Jamstvo za valjanost ponude  tvrtke; "Gacka" u iznosu od 5500,00 kn, položeno na račun Općine i 
vraćeno tvrtki "Gacka" kako sam i obavijestila načelnika, 

3. Također vraćeno jamstvo za valjanost ponude bjanko zadužnice na iznos od 50.000,00 kn tvrtki "Prehnit", 

4. Također vraćeno jamstvo za valjanost ponude  bjanko zadužnice na iznos od 10.000,00 tvrtki Hrvatski 
telekom, 

5. Garancija banke za dobro izvršenje posla na rekonstrukcij i i opremanju posl.građevine javne namjene u 
Trpnju  od strane tvrtke "Trag" , br. 5402258457 od 03.11.2021.godine  na iznos od 440.292,79 kn je 
aktivirana, a prethodne garancije banke za dobro izvršenje posla tvrtke "Trag":G/224/20 i GG/224/20 OTP 
bannka svaka na iznos od 168.682,00 kn su istekle i nismo ih vratili. 



6. Tomo Agustinović je kao garanciju plaćanja najma javne površine u Trpnju dao bjanko zadužnicu na iznos 
od 10.000,00 kn, dana 18.04.2021.g. koja je aktivna do daljnjeg. 

POPIS DANIH GARANCIJA I JAMSTAVA 

 

1. Općina Trpanj je predala zadužnicu MRRFEU od dana 08.12.2022. gdoine na iznos 420.000,00 kn 
 
 
U Trpnju, 15. veljače 2023. 
 
 
 
         Općinski načelnik 
                   Jakša Franković v.r. 


