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   Zapisnik sa 11. Sjednice Općinskog vijeća 

 

Sjednica: 24. prosinca 2014. godine u 10:00 sati u prostoru dvorane na drugom katu Općinske 

zgrade.  

Prisutni: Darko Dražeta, Berislav Glavor, Dragan Herceg, Frano Vlašić, Zdravko Kopanica, 

Toni Vlašić, Romano Vukas. 

Odsutni: Mario Domagoj Vlahušić, Srećko Čaveliš, Zvonimir Stepić, Vedran Kunica.  

Ostali prisutni: načelnik Vedran Antunica, pročelnik općinskog ureda Ivo Barović, šefica 

računovodstva Kate Perović, zapisničarka Valentina Vitković. 

 

Sjednica započinje u 10:10 sati. Predsjednik Vijeća otvara sjednicu, predstavlja ukratko 

dnevni red te ga stavlja na usvajanje. Dopune nema. Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa X. sjednice Općinskog vijeća 

2. Rebalans proračuna za 2014. godinu i prateći rebalansi programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture 

3. Isplata sredstava socijalne pomoći 

4. Razno.  

 

Ad 1. Usvajanje zapisnika 

Vijećnik Toni Vlašić ima primjedbu na treću točku zapisnika s X. sjednice Općinskog vijeća. 

U trećoj točki dnevnog reda (Ad. 3. Informacije, pitanja i prijedlozi) vijećnik Kunica se 

obraća vijećniku Franu Vlašiću vezano uz sazivanje Odbora za financije. Budući da u 

zapisniku nije precizirano kojem se vijećniku Vlašiću obraća, vijećnik Toni Vlašić moli da se 

unese ime Frana Vlašića kako ne bi došlo do nerazumijevanja.  
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Vijećnik Vukas ima primjedbu na treću točku zapisnika (Ad.3. Informacije, pitanja i 

prijedlozi). Predlaže da se rasprava o komunizmu izbaci ili da se napiše točno kako je bilo. 

Vijećnik Kopanica nije za prijedlog da se izbriše. Vijećnik Vukas predlaže da se onda 

konkretno i točno napiše tijek rasprave. Predsjednik Vijeća zaključuje da se zapisnik utvrdi 

prema tonskom zapisu. Prema tonskom zapisu rasprava je tekla ovako: Vijećnik Kopanica 

odgovara vijećniku Vukasu kako je rekao da se u Ston vraća komunizam te da njegov 

(vijećnik Kopanica) nitko nije bio komunist te da, ako je netko bio komunist, da su to bili 

njihovi očevi. Vukas odgovara kako on to nije rekao. Kopanica nastavlja kako je njegov otac 

osjetio komunizam jer je bio sedam godina po tuđim kućama i da mu je zapaljena kuća i 

poručuje da svi, koji su napisali da se u Ston vraća komunizam, mogu sramit. Kopanica kaže 

da se njihovi očevi (Vukas i Kunica) zovu kao komunisti jer su im oni dali ime. Vukas 

odgovara kako se njegov otac zove Vlaho. Predsjednik Vijeća pokušava smiriti raspravu i 

međusobno dobacivanje. Kunica traži riječ te govori kako su ovo bile privatne uvrede. 

Kopanica potvrđuje te govori kako su ga uvrijedili Kunica i još dva kriminalca. Kunica ga 

poziva da se drži točaka dnevnog reda te da poziva da se nađu i popričaju na tu temu. 

Kopanica odgovara da on nikad neće s njim popričat jer da on nije nikad njegovo ime prozvao 

(ime Kunice) za razliku od njega. Kunica viče kako neće trpjet da ga se vrijeđa. Predsjednik 

Vijeća govori kako ne zna više tko tu koga vrijeđa te da rasprava nema smisla. Kunica želi 

zaključiti raspravu te govori kako mu je bilo drago čuti da je njih šest, da su oni vlast te da oni 

odlučuju jer ne želi više slušati gluposti, izlaženje, dolaženje i njegovo (Kopanica) krivljenje. 

 

Zapisnik se stavlja na usvajanje te je usvojen jednoglasno.  

 

Ad 2. Rebalans proračuna za 2014. godinu 

Predsjednik Vijeća otvara drugu točku dnevnog reda. 

Načelnik i  šefica računovodstva Kate Perović  obrazlažu nastale razlike te iznose iz 

Rebalansa. Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Rebalans s pratećim programima se stavlja na 

glasanje. Prihvaćen je jednoglasno. 
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Ad. 3. Isplata sredstava socijalne pomoći 

Predsjednik Vijeća otvara treću točku dnevnog reda. 

Predsjednik Vijeća obrazlaže da se radi o jednokratnoj isplati korisnicima socijalne pomoći. 

Postojeći popis korisnika socijalne pomoći je od prošle godine ne ga treba ispraviti i 

nadopuniti. Budući da se radio o općinskim proračunskim sredstvima, Općinsko vijeće donosi 

odluku o dodjeli jednokratne pomoći. Ova lista će se nadopuniti s listom korisnika pomoći za 

ogrjev. Popis je usuglašen te proslijeđen šefici računovodstva Perović. Popis korisnika 

socijalne pomoći se stavlja na glasanje. Jednoglasno je usvojen. 

 

Ad. 4. Razno 

Predsjednik Vijeća zaključuje posljednju točku dnevnog reda. Zahvaljuje prisutnima, čestita 

nadolazeće blagdane te sve nazočne poziva na domjenak. Sjednica završava u 10:31. 

 

 

Zapisnik sastavila: Valentina Vitković.  

U Stonu, dana 29. prosinca 2014. godine.  

         

 

Darko Dražeta 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

 

 

 

Klasa:022-01/14-01/9 

Ur. Broj: 2117/04-14-02 

 


