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1.
Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 31. Statuta Općine Orebić ("Službeni
glasnik" br. 02/13, 03/18, 08/18-pročišćeni tekst)
Općinsko vijeće Općine Orebić na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 06. prosinca 2018 donijelo
je

ODLUKU
o dozvoljenom prekoračenju po
poslovnom računu
Proračuna Općine Orebić
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
2.000.000,00 kn (slovima: dvamilijuna kuna) s
rokom vraćanja do 31.12.2019.g.

Članak 2.
Odobreni iznos prekoračenja po poslovnom
računu do 2.000.000,00 koristit će se za povećanje
tekuće likvidnosti Proračuna Općine Orebić, s
rokom korištenja od 1 (jedne) godine, odnosno do
31.12.2019.
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 u roku od 8 (osam)
dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Orebić".

Službeni glasnik Općine Orebić
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Klasa: 403-01/18-02/05
Urbroj: 2138/03-02-18-01
Orebić, 06. prosinac 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

2.
Na temelju članka 3., 5. i 7. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe
("Narodne novine" br. 24/11, 61/11, 27/13 i
02/14) i članka 31. Statuta Općine Orebić
("Službeni glasnik" br. 02/13, 03/18, 08/18 –
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Orebić,
na svojoj 14. sjednici održanoj dana 06. prosinca
2018. donijelo je

ODLUKU
o rasporedu sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću i članova Općinskog
vijeća izabranih s liste grupe birača za
2019. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća
izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu.
Članak 2.
Pravo na redovno godišnje financiranje iz
sredstava proračuna Općine Orebić imaju
političke stranke koje imaju najmanje jednog
člana Općinskog vijeća i članovi Općinskog vijeća
izabranih s liste grupe birača.
Članak 3.
Sredstva za redovno godišnje financiranje
osiguravaju se u proračunu Općine Orebić za
2019. godinu
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se
na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za
svakog člana Vijeća.
Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njezinih članova Općinskog
vijeća u trenutku konstituiranja.
Ukoliko pojedinom članu vijeća, nakon
konstituiranja prestane članstvo u političkoj

7. prosinca 2018. godine

stranci financijska sredstva koja se raspoređuju
ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u
trenutku konstituiranja.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih
stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju
pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik
političkih stranaka koje su udruživanjem prestale
postojati.
Ukoliko član Vijeća izabran s liste grupe birača,
nakon konstituiranja Općinskog vijeća postane
član političke stranke zastupljene u Općinskom
vijeću, sredstva za redovno godišnje financiranje
ostaju tom članu te se na istog i dalje primjenjuju
odredbe Zakona koje se odnose na članove Vijeća
izabrane s liste grupe birača.
Članak 5.
Za svakog izabranog člana Vijeća
podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci
i članovima Vijeća izabranih s liste grupe birača
pripada pravo na naknadu u visini 10% iznosa
predviđenog po pojedinom članu Vijeća.
Članak 6.
Sredstva za redovno financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Vijeću i članova Vijeća
izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu
utvrđuju se u ukupnom iznosu od 45.000,00 kn.
Političkim strankama i članovima Vijeća
izabranih s liste grupe birača po izabranom članu
Vijeća pripada mjesečni iznos od 284,08 kn
mjesečno, s tim što se za izabrane članice Vijeća
iznos uvećava za 28,41 kn.
Članak 7.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro račun
političke stranke, odnosno na poseban račun člana
Vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno
u jednakim iznosima.
Članovi Vijeća izabrani s liste grupe birača dužni
su otvoriti poseban račun za redovito financiranje
svoje djelatnosti.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u službenom glasniku Općine Orebić.
Klasa:402-08/18-01/60
Urbroj:2138/03-02-18-01
Orebić, 06. prosinac 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

Službeni glasnik Općine Orebić
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3.
Na temelju čl. 11. st. 5., a u svezi s čl. 10. st. 3.,
Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
(“Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141/06,
38/09, 123/11, 56/16), čl. 31. Statuta Općine
Orebić (“Službeni glasnik” br. 02/13, 03/18,
08/18-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Orebić na svojoj 14. sjednici održanoj dana 06.
prosinca 2018. god. donijelo je

Članak 6.
Ovaj Zaključak stupa na snagu u roku od osam
dana od dana objave u “Službenom glasniku
Općine Orebić”.
Klasa: 350-06/18-03/15
Urbroj: 2138/03-02-18-01
Orebić, 06. prosinac 2018
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

Z A K LJ U Č A K
o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža
na području Općine Orebić
Članak 1.
Ovim Zaključkom Općina Orebić dodjeljuje
suglasnost za odlaganje čistog, kamenog
usitnjenog materijala na plažama: Pratnice 20 m³,
Perolučica 20 m³, Mokalo 40 m³, Trstenica 150
m³, plaža Mrgudić-Mateljak 20 m³, ispod
restorana “Karako” 20 m³, plaža Caka-Prdinovo
30 m³, Nuncijata-upravna zgrada “Bilan” 50 m³,
ispod hotela-restorana “Adriatic” – “Amfora” 30
m³, ispod zgrade Općine Orebić 50 m³, plaža
terminal- Bistro 30 m³, plaža Perna 30 m³, plaža
Kućište kod mula 50 m³, Trojstvo – kuća LupisLiberan 100 m³, Liberan – Župni ured Viganj 70
m³, glavni mul Viganj- Montun – Granica 50 m³.
Članak 2.
Općina Orebić ovim Zaključkom određuje
izvođača radova KTD “Bilan” d.o.o, Fiskovićeva
2, OIB: 84920906210 kao koncesionara
kamenoloma “Podvlaštica”.
Članak 3.
Obvezuje se KTD “Bilan” d.o.o dohranu izvesti
koristeće isključivo prirodne materijale (kamen i
pijesak) koji se proizvode u kamenolomu
“Podvlaštica” i u količinama koje nisu u sukobu s
odredbama Prostornog plana uređenja Općine
Orebić.
Članak 4.
Ovim Zaključkom vodi se briga o zaštiti i
održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi sa
ciljem povrata plaže u prijašnje stanje.
Članak 5.
U skladu s odnosnim odredbama Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama i ovim
Zaključkom Općina Orebić zatražiti će suglasnost
Lučke kapetanije Orebić.
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4.
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima
("Narodne novine" br. 54/88) i članka 31. Statuta
Općine Orebić ("Službeni glasnik Općine Orebić"
br. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst)
Općinsko vijeće Općine Orebić na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 06. prosinca 2018. donijelo
je

ODLUKA
o dopuni Odluke o nazivima ulica
u naselju Orebić
Članak 1.
U Odluci o nazivima ulica naselja Orebić dodaju
se ulice:
-

Celestinov put – od ulice Kralja Petra
Krešimira IV do Bilopolja.
Napoleonov put (neparni brojevi) – u smjeru
istok zapad, od granice KO Stanković do ulice
Kralja Tomislava, oznake čest. zem. 2829/1,
2839, dio 2840, dio 2858 KO Orebić.

Članak 2.
Sve promjene u nazivima ulica izvršit će Državna
geodetska uprava u skladu s člankom 14. Zakona
o naseljima.
Članak 3.
Ova Odluka stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenom glasniku Općine Orebić".
Klasa: 015-07/18-01/01
Urbroj: 2138/03-02-18-01
Orebić, 06. prosinac 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

Službeni glasnik Općine Orebić
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5.

-

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima
("Narodne novine" br. 54/88) i članka 31. Statuta
Općine Orebić ("Službeni glasnik Općine Orebić"
br. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst)
Općinsko vijeće Općine Orebić na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 06. prosinca 2018. donijelo
je

-

7. prosinca 2018. godine

Put Kajanovića - od Napoleonovog puta
prema selu Kajanović, oznake čest. zem. 2874
KO Orebić
Nikov put – od ulice Celestinov put prema
sjeveru.
Članak 2.

Sve promjene u nazivima ulica izvršit će Državna
geodetska uprava u skladu s člankom 14. Zakona
o naseljima.
Članak 3.

ODLUKA
o dopuni Odluke o nazivima ulica u
naselju Podgorje
Članak 1.
U Odluci o nazivima ulica u naselju Podgorje
dodaju se ulice:

Ova Odluka stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u !Službenom glasniku Općine Orebić".

Klasa: 015-07/18-01/02
Urbroj: 2138/03-02-18-01
Orebić, 06. prosinac 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

-

-

-

-

-

-

-

Napoleonov put (parni brojevi) – u smjeru
istok zapad, od granice KO Stanković do ulice
Kralja Tomislava, oznake čest. zem. 2829/1,
2839, dio 2840, dio 2858 KO Orebić
Kralja Tomislava – nastavak ulice Kralja
Tomislava iz naselja Orebić od Napoleonovog
puta prema sjeveru, oznake čest. zem. 2859
KO Orebić
Zrinsko Frankopanska – nastavak ulice
Zrinsko Frankopanske iz naselja Orebić od
Napoleonovog puta prema sjeveru, oznake
čest. zem. 2860 KO Orebić
Joza Šunja – nastavak ulice Joza Šunja iz
naselja Orebić od Napoleonovog puta prema
sjeveru
Fiskovićeva – nastavak ulice Fiskovićeva iz
naselja Orebić od Napoleonovog puta prema
sjeveru, oznake čest. zem. 2871 KO Orebić
Dr. Ante Starčevića – nastavak ulice Dr. Ante
Starčevića iz naselja Orebić od Napoleonovog
puta prema sjeveru, oznake čest. zem. 2872
KO Orebić
Silvija Strahimira Kranjčevića – nastavak
ulice Silvija Strahimira Kranjčević a iz naselja
Orebić od Napoleonovog puta prema sjeveru,
oznake čest. zem. 2873 KO Orebić

6.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Orebić
(“Službeni glasnik Općine Orebić” br. 02/13,
03/18, 08/18-pročišćeni tekst) i članka 33.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Orebić
(“Službeni glasnik Općine Orebić” br. 09/13,
09/18) Općinsko vijeće na svojoj 14. sjednici
održanoj dana 06. prosinca 2018.g. donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Komisije za gospodarenje
otpadom
Članak 1.
U Komisiju za gospodarenje otpadom izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.

Asja Anita Perčić, za predsjednicu,
Mario Vekić, za člana,
Tomislav Jurjević, za člana,
Goran Palilhnić, za člana,
Dario Krističević, za člana.

Službeni glasnik Općine Orebić
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Orebić”.

Klasa: 021-05/18-02/10
Urbroj: 2138/03-02-18-01
Orebić, 06. prosinac 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

7.
Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i
članka 47. stavak 3. točka 46. Statuta Općine
Orebić („Službeni glasnik Općine Orebić“ broj
02/13, 03/18, 08/18-pročišćeni teskt), Općinski
načelnik Općine Orebić dana 28. studenog 2018.
godine donio je

ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA VJEŽBI
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE
OREBIĆ ZA 2018. GODINU
I.
Ovom Odlukom se donosi plan vježbi civilne
zaštite Općine Orebić za 2018 godinu.

II.
Vrijeme održavanja Vježbe: do kraja 2018.
godine.
Organizator Vježbe: Općina Orebić, načelnik
stožera cz
Naziv Vježbe: stožerno upravljane Orebić 2018.
Ciljevi Vježbe: je provjera pozivanja i aktiviranja
stožera civilne zaštite uz upoznavanje s planskim
dokumentima.

7. prosinca 2018. godine

Upravljačku skupinu čine: načelnik stožera
Općine Orebić i njegov zamjenik, pročelnica
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje.
Upravljačka skupina zadužuje se za izradu
elaborata vježbe stožerno upravljanje 2018. Rok
za izradu elaborata je 12. prosinca 2018. godine.
III.
Vježbovnu skupinu čine

:

–
Županijski centar 112 Dubrovnik
–
Stožer civilne zaštite Općine Orebić
Vježbovna skupina zadužuje se surađivati u
planiranju i provedbi te postupati sukladno
elaboratu vježbe stožerno upravljanje Orebić
2018.
IV.
Materijalno tehnička i financijska sredstva za
provedbu vježbe osigurava organizator.
V.
Analizu i izvješće o vježbi provesti će
predstavnici vježbovnih i upravljačkih aktivnosti.
VI.
Ova odluka je sastavni dio elaborata vježbe
"Stožerno upravljanje Orebić 2018" i stupa na
snagu danom donošenja.
VII.
Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o provođenju i pripremi vježbe
operativnih snaga civilne zaštite
KLASA: 810-01/18-01/08; URBROJ: 2138/0303-18-01 od dana 18. listopada 2018.g.

Klasa: 810-01/18-01/09
Urbroj: 2138/03-03-18-01
Orebić, 28. studeni 2018.g.
Općinski načelnik
Tomislav Ančić, v.r.

Službeni glasnik Općine Orebić

Stranica 6 | Broj 17

8.
Temeljem Na temelju članka 7. Pravilnika o
vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih
snaga sustava civilne zaštite ( Narodne novine,
49/16.), članka 46. Statuta Općine Orebić
(„Službeni glasnik Općine Orebić“ broj 02/13,
03/18, 08/18-pročišćeni tekst), Općinski načelnik
Općine Orebić dana 28. studenog 2018.g. donosi

7. prosinca 2018. godine

Vježbovna skupina zadužuje se surađivati u
planiranju i provedbi vježbe te postupati sukladno
Elaboratu vježbe 2018.
Članak 5.
Materijalno tehnička i financijska sredstva za
provedbu vježbe osiguravaju organizator i
sudionici vježbe.
Članak 6.

ODLUKU
o provođenju i pripremi vježbe
Stožerno upravljanje Orebić 2018.

Provedba analize vježbe obavit će se nakon
njezina održavanja. Upravljačka skupina iz članka
3. ove Odluke sačinit će izvješće o provedbi
vježbe Osnovna škola Orebić 2018.

Članak 1.

Članak 7.

Na temelju plana vježbi Civilne zaštite Općine
orebićza 2018. godinu Općina orebić donosi
odluku o održavanju stožerno-zapovijedne vježbe
Stožrno upravljanje Orebić 2018. koja će se
održati u Orebiću 21.12.2018. godine.
Članak 2.
Cilj vježbe je provjera pozivanja i aktiviranja
stožera civilne zaštite uz upoznavanje s planskim
dokumentima.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 810-01/18-01/09
Urbroj: 2138/03-03-18-02
Orebić, 28. studeni 2018.g.
Općinski načelnik
Tomislav Ančić, v.r.

Članak 3.
Upravljačku skupinu čine:
1. Kristian Kapiteli, načelnik Stožera civilne
zaštite Općine Orebić
2. pročelnica PUZS Dubrovnik
Upravljačka skupina zadužuje se za izradu
Elaborata vježbe Stožerno upravljanje 2018.
Rok za izradu Elaborata je 12. prosinca 2018.
godine.
Članak 4.
Vježbovnu skupinu čine:
3. Općina Orebić- stožer
4. Županijski centar 112 Dubrovnik

Izdaje Općina Orebić- glavna i odgovorna urednica Nives Mađarević, mag. iur.
Informacije se primaju u tajništvu Općine Orebić, telefon 020-713-678, telefax 020-713-440

