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1.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 31. Statuta Općine Orebić (Službeni
glasnik općine Orebić broj 02/13), Općinsko
vijeće Općine Orebić na 23. sjednici održanoj
dana 26. studenog 2019. godine donijelo je

Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Orebić za 2019.
Članak 1.
U Odluci o izmjeni i dpuni Odluke o izvršenju
Proračuna Općine Orebić za 2019. godinu (SL.
Glasnik br. 8/19) članak 16. st. 2 mijenja se i
glasi:
"Općina Orebić će dati jamstvo za zaduživanje
komunalnom poduzeću Vodovod i odvodnja
d.o.o. kod OTP banke d.d. na iznos zaduženja do
6.000.000,00 kn"

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Općine
Orebić.
Klasa: 400-06/18-02/01
Urbroj: 2138/03-02-19-03
U Orebiću, 26. studenog 2019.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

2.
Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 31. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13),
Općinsko vijeće Općine Orebić na 23. sjednici,
održanoj 26. studenog 2019. donijelo je
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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 kuna (slovima: dvamiliona kuna).
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 31.12.2020.
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 danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Općine
Orebić.
Klasa: 403-01/19-02/03
Urbroj: 2138/03-02-19-01
U Orebiću, 26. studenog 2019.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

3.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Orebić
(„Službeni glasnik Općine Orebić" br. 02/13,
03/18, 08/18-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Orebić na svojoj 23. sjednici
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održanoj dana 26. studenog 2019.g. donijelo je
sljedeću

Odluku
o davanju suglasnosti
na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom
računu KTD Bilan d.o.o.
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:sedamstotinapedesettisuća
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 danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Općine
Orebić.
Klasa:403-01/19-02/03
Urbroj: 2138/03-02-19-01
U Orebiću, 26. studenog 2019.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

4.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Orebić
(„Službeni glasnik Općine Orebić" br. 02/13,
03/18, 08/18-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Orebić na svojoj 23. sjednici održanoj
dana 26. studenog 2019.g. donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti
na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom
računu
Vodovod i odvodnja d.o.o.
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Članak 1.
Daje se suglasnost za prekoračenje po poslovnom
računu 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: dvijestotinepedesettisuća 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 danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Općine
Orebić.
Klasa: 403-01/19-02/04
Urbroj: 2138/03-02-19-01
U Orebiću, 26. studenog 2019.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

5.
Na temelju članka članka 19. stavak 2. Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03,
141/06, 38/09, 123/11, 56/16), članka 24. stavak
1. Uredbe o postupku davanja koncesije na
pomorskom dobru (NN 23/04, 101/04, 39/06,
63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17), članka 31.
Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik 02/13,
03/18, 08/18 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće
Općine Orebić na svojoj 23. sjednici održanoj 26.
studenog 2019. g. donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu
pomorskog dobra
PREABMULA
Općinsko vijeće Općine Orebić je Odlukom
Klasa:947-03/06-02/01; Urbroj:2138/03-02-06-01
od 05. svibnja 2006. godine donijelo Odluku o
dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra, na rok od 5 (pet) godina. Temeljem Odluke
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zaključen je Ugovor. Ugovor je istekao 2012.
godine. Statusnom promjenom odvajanja s
osnivanjem iz društva KTD Bilan d.o.o. od 01.
siječnja 2015. osnovano je Društvo Vodovod i
odvodnja d.o.o. koje je nastavilo koristiti
podmorski ispust i to bez pravne osnove nakon
čega je Zaključkom Klasa 372-01/18-03/03
Urbroj:2138/03-03-18-03 od 21. kolovoza 2019.
određena naknada štete zbog stjecanja bez osnove
koja je plaćena 30. kolovoza 2019. Budući
Vodovod i odvodnja d.o.o. i dalje koristi
infrastrukturni objekt, podmorski ispust i
cjevovod na kopnenom dijelu pomorskog dobra,
podnesen je zahtjev za izdavanje koncesije.
Članak 1.
Utvrđuje se da je čest. zem. 1236/2 KO Podgorje i
morsko dno u produžetku čestice, a u dužini od
710 m u pravcu otoka Korčule i grada Korčule u
naravi pomorsko dobro koje je kao takvo utvrđeno
Odlukom o utvrđivanju granice pomorskog dobra
općine Korčula (Sl. gl. Općine Korčula 01/89).
Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine Orebić
(dalje u tekstu: Davatelj koncesije), a po zahtjevu
Vodovod i odvodnja d.o.o., Fiskovićeva 2.,
Orebić, OIB:54503377157 (dalje u tekstu:
ovlaštenik koncesije) kao sljedniku KTD Bilan
d.o.o., daje Ovlašteniku koncesiju za posebnu
upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust i
kopneni dio cjevovoda na pomorskom dobru iz
prethodnog stavka, a za infrastrukturi objekt
sustava kanalizacije naselja Orebić, I faza sve u
skladu s Glavnim projektom, Knjga 3 Podmorski
ispust Orebić, Broj projekta 1624/2000 izrađenog
od Hidroprojekt-ing iz Zagreba, glavnog
projektanta Ninoslava Rex, dipl.ing.građ. i
građevinskom dozvolom Klasa:UP/I-361-03/0501/66, Urbroj:2117-03/3-07-13 od 24. srpnja
2007. izdane od Ureda državne uprave u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Ispostava
Korčula, Odjeljka za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove.
Članak 2.
Dio pomorskog dobra iz prethodnog članka
isključuje se od opće upotrebe i korištenja za
druge osobe s tim što Ovlaštenik koncesije ne
smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i
/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra
prema njihovoj namjeni.
Ovlaštenik koncesije odgovoran je za štetu koja
nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a
dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i
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unapređivati u skladu s posebnim propisima
Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.
Članak 3.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje osigurati
cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno zaštitu mora
od onečišćenja na koncesioniranom području u
skladu s propisima Republike Hrvatske i
međunarodnim konvencijama.
Članak 4.
Ovlaštenik koncesije dužan je za vrijeme trajanja
koncesije koncesionirano pomorsko dobro
održavati i štititi pažnjom dobrog gospodara te ne
smije poduzimati nikakve druge radnje na sitom
osim onih koje su obuhvaćene građevinskom
dozvolom i redovnim održavanjem izgrađenog
ispusta i cjevovoda.
Članak 5.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko
dobro iz članka 1. ove Odluke, na rok od 20
(dvadeset) godina, računajući od dana sklapanja
ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.
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Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam)
dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Orebić.
Klasa: 947-03/19-02/01
Urbroj: 2138/03-02-19-01
U Orebiću, 26. studenog 2019.g
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

6.
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11,
64/15, 112/18) i članka 31. Statuta Općine Orebić
(Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst)
Općinsko vijeće Općine Orebić na 23. sjednici
održanoj 26. studenog 2019. donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju natječaja
za zakup poslovnog prostora

Članak 6.
Naknada za koncesiju utvrđuje se u iznosu od
2.000,00 kn godišnje.
Način i rokovi plaćanja utvrdit će se Ugovorom o
koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.
Članak 7.
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpis Ugovora
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
iz članka 1. ove odluke.

I.
Raspisat će se natječaj za zakup poslovnog
prostora u Oskorušnu i to:
- poslovni prostor u zgradi kraj igrališta, bivša
prodavaonica površine 70,00 m2 (skladišni
prostor nije uključen), početni iznos zakupnine
1.250,00 kn mjesečno - namjena uslužna
djelatnost, pružanje usluga tiska reklama,
digitalnog tiska, izrade kartonske ambalaže i sl.
II.

Članak 8.
Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju
ukoliko ovlaštenik koncesije ne poštuje zakonske i
podzakonske propise kojima se uređuje pomorsko
dobro i građenje, ukoliko se koncesija koristi
slučajevima predviđenim pozitivnim propisima.

Za provedbu natječaja imenuje se Povjerenstvo u
sastavu:
1. Ines Vlahović Cibilić
2. Marijan Lovrinčević
3. Anka Radojković.
III.

Članak 9.
Ovlaštenik koncesije nama pravo koncesije iz ove
Odluke prenijeti na treću osobu bez izričitog
odobrenja Davatelja koncesije i u skladu s
propisima kojima se uređuje koncesija na
pomorskom dobru.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u
Dubrovačkom vjesniku, a tekst objave sadrži
naročito:
− oznaku prostora, površinu i adresu,
− početni iznos zakupnine mjesečno,
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rok za dostavu ponuda na natječaj - 8 (osam)
dana od dana objave natječaja u DV
načine i vrijeme kada se može razgledati
prostor,
vrijeme trajanja zakupa - 18 (osamnaest)
mjeseci, uz mogućnost produljenje,
odredbu da se ponude ponuditelja koji imaju
iskazana dugovanja prema Općini po bilo
kojem osnovu neće razmatrati, kao i odredbu
da nije sposoban natjecatelj koji ima
nepodmirenih obveza prema državnom
proračunu,
odredbu da se prostor daje u zakup u
zatečenom stanju,
odredbu o instrumentu osiguranja plaćanja,
odredbu da se najpovoljnijom ponudom
smatra ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz
natječaja sadrži najviši iznos zakupnine,
odredbu o pravu prvenstva iz članka 6. stavka
9. Zakona,
odredbu što prijava na natječaj treba
sadržavati,
odredbu da Općina zadržava pravo da do
okončanja natječajnog postupka poništi
natječaj bez obrazloženja i odgovornosti
prema ponuditeljima, odnosno pravo da ne
prihvati ni jednu ponudu,
IV.

Po provedenom natječaju, a na prijedlog
Povjerenstva iz točke II. ove Odluke, Odluku o
izboru najpovoljnijeg natjecatelja donosi Općinski
načelnik.
V.
Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku
Općine Orebić
Klasa: 372-01/19-03/02
Urbroj: 2138/03-02-19-01
U Orebiću, 26. studenog 2019.g. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.
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7.
Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15), članka 58., 59. i 60.
Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN RH 49/17), te članka. 46. Statuta Općine Orebić
(„Službeni glasnik br. 02/13, 03/18, 08/18- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Orebić je na svojoj 23.
sjednici, održanoj 26. studenog 2019. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ
S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA 2019. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u
njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj
godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja
ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Orebić u 2018.
godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2019. godinu.
U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2019. godinu.
U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2019.
god. – 2021. god.)
- Tablični prikaz
Tablica 1. Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2019. godinu.
AKTIVNOSTI

ROKOVI
IZVRŠENJA

NOSITELJI
IZRADE

SURADNJA

Izrada Procjene rizike od velikih
nesreća

do siječnja
2019. godine

Općinsko vijeće
na prijedlog
Načelnika

Stručni
suradnici

Izrada Plana djelovanja civilne
zaštite

6 mjeseci od
donošenja
Procjene rizika
od velikih
nesreća

Načelnik

Stručni
suradnici

Izrada Plana vježbi civilne zaštite

2019.

Načelnik

Stožer cz

2019.

Načelnik

2019.

Načelnik

Izrada godišnjeg plana nabave (u
plan uključiti materijalna sredstva
i opremu snaga civilne zaštite)
Odluke iz svog samoupravnog
djelokruga radi osiguravanja
materijalnih, financijskih i drugih
uvjeta za financiranje i opremanje
operativnih snaga sustava CZ

NAPOMENA
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AKTIVNOSTI
Potpisati Ugovore i Sporazume sa
pravnim osobama značajnim za
sustav CZ o suradnji u slučaju
katastrofa i velikih nesreća
Postupati po Programu aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara na području Općine
Orebić za 2019.godinu te
poduzimati preventivno – planske
aktivnosti za reagiranje u slučaju
izvanrednih događaja
uzrokovanim nepovoljnim
vremenskim uvjetima u zimskom
razdoblju

Službeni glasnik Općine Orebić
ROKOVI
IZVRŠENJA

NOSITELJI
IZRADE

2019.

Načelnik

2019.

Općinsko
vijeće/Načelnik
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SURADNJA

NAPOMENA
Ažurirati prema
Procjeni rizika

Tablica 2. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2019. god. –
2021. god.)

Red.
br.
1.
o
▪
o
▪

2.2.

o
o
o

o

PLANIRANO za
PLANIRANO za
2019. g. (kn)
2020. g. (kn)
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
OPIS POZICIJE

Stožer civilne zaštite
Stručno usavršavanje i
osposobljavanje članova
Stožera
Postrojbe civilne zaštite
Vježbe civilne zaštite,
naknade za rad na terenu
UKUPNO
VATROGASTVO
Dobrovoljna vatrogasna
društva
UKUPNO

PLANIRANO za
2021. g. (kn)

1.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

40.000,00

40.000,00

45.000,00

45.000,00

25.000,00

25.000,00

110.000,00

110.000,00

20.000,00

20.000,00

PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK
Osobna i skupna oprema za
pravne osobe u sustavu
40.000,00
civilne zaštite
HGSS - Stanica Orebić
45.000,00
Gradsko društvo Crvenog
25.000,00
križa Orebić
UKUPNO
110.000,00
IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE
Izrada planske dokumentacije
(Procjena, Planova,
20.000,00
Operativnih planova)
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UKUPNO
SVEUKUPNO ZA SUSTAV
CIVILNE ZAŠTITE I
VATROGASTVA
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20.000,00

20.000,00

20.000,00

880.000,00

880.000,00

880.000,00

Klasa: 810-01/19-01/10
Urbroj: 2138/03-02-19-01
U Orebiću, 26. studenog 2019.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

