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1.
Na temelju članka 3., 5. i 7. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(NN24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) i članka 31.
Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13) Općinsko
vijeće Općine Orebić, na 32. sjednici održanoj 10.
prosinca 2016. donijelo je

ODLUKU
o rasporedu sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću i članova Općinskog
vijeća izabranih s liste grupe birača za
2017. 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 2017. godinu.

Članak 3.
Sredstva za redovno godišnje financiranje
osiguravaju se u proračunu Općine Orebić za
2017. 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
stranci financijska sredstva koja se raspoređuju
ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u
trenutku konstituiranja.

Članak 2.

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.

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.

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
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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.

Turističke zajednice Općine Orebić, Općinsko
vijeće Općine Orebić, na 32. sjednici održanoj 10.
prosinca 2016. donijelo je

ODLUKU
O privremenoj zabrani izvođenja
građevinskih radova u 2017. Godini
I.

Članak 6.
Sredstva za redovno financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Vijeću i članova Vijeća
izabranih s liste grupe birača za 2017. 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:402-08/16-01/03
Urbroj:2138/03-02-16-01
Orebić, 10. Prosinca 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Toni Marelić

2.
Na temelju članka 132. Zakona o gradnji
(„Narodne novine“, broj 153/13), članka 31
Statuta Općine Orebić („Službeni glasnik Općine
Orebić“, broj 02/13) po pribavljenom mišljenju

19. prosinca 2016. Godine

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje privremena
zabrana izvođenja građevinskih radova za vrijeme
turističke sezone na području Općine Orebić,
određuju vrste građevinskih radova, područja,
razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem
se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih
radova, kao i izuzeci od privremene zabrane
izvođenja građevinskih radova, te nadzor nad
provedbom Odluke.
II.

VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA
ČIJE SE IZVOĐENJE
PRIVREMENO ZABRANJUJE
Članak 2.

Privremeno se zabranjuje izvođenje
građevinskih radova koji se odnose na zemljane
radove i radove na izgradnji i uklanjanju
konstrukcije građevine.
III.

PODRUČJA, RAZDOBLJE
KALENDARSKE GODINE I
VRIJEME PRIVREMENE ZABRANE
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH
RADOVA
Članak 3.

Na području Općine Orebić, u naseljima u
kojima se pružaju registrirane usluge smještaja u
hotelima, kampovima, domaćinstvima i na
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u
razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna, u vremenu od
0000 do 2400 zabranjuju se radovi iz članka 2. ove
Odluke.
Zabranjuju se radovi iz članka 2. ove Odluke u
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razdoblju od 01. lipnja do 30.rujna, u vremenu od
0000 do 2400, i u područjima izvan naselja u krugu
100 m zračne udaljenosti od ugostiteljskog
objekta ( hotel, kamp, domaćinstvo, obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo ) u kojem se pruža
registrirana usluga smještaja.
IV.

IZUZECI OD PRIVREMENE
ZABRANE IZVOĐENJA
GRAĐEVINSKIH RADOVA
Članak 4.

(1) u razdoblju i vremenu izvođenja radova
utvrđenim člankom 2. i 3. ove Odluke,
iznimno se mogu izvoditi građevinski
radovi u slijedećim slučajevima:
1. gradnje građevina odnosno izvođenja
građenja kada je utvrđen interes
Republike Hrvatske.
2. uklanjanju građevina na temelju rješenja
građevinske inspekcije ili odluke drugog
tijela državne vlasti.
3. hitni radovi na popravcima objekata i
uređaja komunalne i ostale infrastrukture
koji se javljaju nenadano i kojima se
sprječava nastanak posljedica opasnih za
život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja
nekretnine.
4. nužni radovi na popravcima građevina
kada zbog oštećenja postoji opasnost za
život i zdravlje ljudi.
5. Odlukom Načelnika općine kada se radi
o izvođenju radova na projektima od
posebnog interesa za Općinu Orebić.
V.

NADZOR NAD PROVEDBOM
ODLUKE
Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke
provodi komunalni redar J.U.O. Općine Orebić
sukladno odredbama Zakona o građevinskoj
inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13).

19. prosinca 2016. Godine
Članak 6.

Novčana kazna za prekršitelja određena je
Naputkom o novčanim kaznama koje izriču
komunalni redari u provedbi Zakona o
građevinskoj inspekciji („Narodne novine „ broj
40/15) koje je donijelo Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja temeljem Zakona o
građevinskoj inspekciji.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Orebić“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017.
godine.
Klasa: 363-06/16-01/01
Urbroj: 2138/03-02-16-01
Orebić, 10. prosinca 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Toni Marelić

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, 100/4, 141/06,
38/09), čl. 31. Statuta Općine Orebić (Sl.gl.
02/13), Općinsko vijeće Općine Orebić na 32.
sjednici održanoj dana 10.prosinca 2016. god.
donijelo je

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: plaža Borak
(Pavlova plaža)50m³,plaža Potočine 20 m³,plaža
Pratnice 50 m³, plaža Mokalo 50m³, Trstenica 500
m³, plaža Mrgudić-Mateljak 30 m³, ispod
restorana “Karako” 50 m³, Nuncijata-upravna
zgrada “Bilan” 70 m³, plaža ispod Pomorskog
muzeja 50 m³ ,ispod hotela-restorana “Adriatic” –
“Amfora” 20 m³, ispod zgrade Općine Orebić 100
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19. prosinca 2016. Godine

m³,plaža zapadno od hotela Orsan- ispod bora 50
m³, plaža Perna 50 m³, plaža Kućište kod mula
10 m³, Trojstvo – kuća Lupis-Liberan 150 m³,
Liberan – Župni ured Viganj 50 m³, glavni mul
Viganj- Montun – Granica 70 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
koristeći 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.
Članak 6.
Ovaj Zaključak stupa na snagu u roku od 8 dana
od dana objave u Službenom glasniku Općine
Orebić.
Klasa:363-02/16-01/02
Urbroj:2138/03-02-16-01
U Orebiću, 10.prosinca 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Toni Marelić

Izdaje Općina Orebić- glavni i odgovorni urednik Radojka Ćurković
Informacije se primaju u tajništvu Općine Orebić, telefon 020-713-678, telefax 020-713-440

