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1.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni
tekst, 137/15. i 123/17) u svezi sa člankom 33.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN br. 123/17) i članka 31. Statuta Općine
Orebić (Sl. gl. Općine Orebić 02/13)
Općinsko vijeće Općine Orebić na 6. sjednici
održanoj dana 01. veljače 2018., donijelo je

STATUTARNA ODLUKA
o izmjenamama i dopunama
Statuta Općine Orebić
Članak 1
U Statutu Općine Orebić (Sl. gl. Općine
Orebić 02/13) u članku 1. iza stavka 1. dodaje
se stavak 2. koji glasi:
"Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno
značenje odnose se jednako na muški i ženski
rod."
Članak 2.
U članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi
stavak 2. koji glasi:

"Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole
protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim
propisima".
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 3.
U članku 16. stavku 1. briše se točka i dodaju
riječi: "osobito u svrhu pripreme projekata za
povlačenje novčanih sredstava iz fondova
Europske unije."
Članak 4.
U članku 19. iza stavka 2. dodaje se stavak 3.
koji glasi:
"Referendum raspisan radi prethodnog
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni
područja Općine nije obvezujući."
Članak 5.
U članku 20. stavku 2. iza riječi Općine briše
se točka i dodaje tekst: "i 2/3 članova
općinskog vijeća."
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
"Ako je raspisivanje referenduma za opoziv
predložilo 20% ukupnog broja birača u općini,
općinsko vijeće raspisat će referendum za
opoziv općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim u
skladu s člankom 21. stavak 1. Statuta, u
dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača
u općini."
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"Ako je raspisivanje referenduma za opoziv
predložilo 2/3 članova općinskog vijeća,
odluku o raspisivanju referenduma za opoziv
općinskog načelnika i njegovog zamjenika
koji je izabran zajedno s njim, općinsko vijeće
donosi dvotrećinskom većinom glasova svih
članova općinskog vijeća."
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.
U dosadašnjem stavku 3. riječ "MBG"
zamjenjuje se rječju "OIB".
U dosadašnjem stavku 4. brojka "12"
zamjenjuje se brojkom "6".
Članak 6.
U članku 21. stavku 1. riječi "Općinsko
vijeće" zamjenjuju se riječima "predsjednik
općinskog vijeća", a brojka "8" zamjenjuje se
brojkom "30".
Članak 7.
U članku 31. stavku 1. podstavku 5. riječi
"godišnje izviješće" zamjenjuje se riječju
"izvještaje".
Članak 8.
U članku 35. stavku 1. riječi "četiri godine"
zamjenjuju se riječima: "do dana stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se
održavaju svake četvrte godine sukladno
odredbama zakona kojima se uređuju lokalni
izbori, odnosno do dana stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspuštanju predstavničkog tijela sukladno
posebnim propisima".
U stavku 2. iza riječi "redovnim izborima"
dodaju se riječi: "koji se održavaju svake
četvrte godine sukladno odredbama zakona
kojima se uređuju lokalni izbori, odnosno do
dana stupanja na snagu odluke Vlade
Republike
Hrvatske
o
raspuštanju
predstavničkog tijela sukladno posebnim
propisima".
Članak 9.
U članku 36. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Vijećnik ima pravo na opravdani neplaćeni
izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
vijeća i njegovih radnih tijela."
Članak 10.
U članku 46. iza stavka 4. dodaje se stavak 5.
koji glasi:
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"Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka
4. podstavka 19. ovog članka općinski
načelnik dužan je objaviti u prvom broju
službenog glasnika općine koji slijedi nakon
donošenja te odluke."
Članak 11.
U članku 51. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne
mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u
godini održavanja lokalnih izbora."
Članak 12.
U članku 54. stavak 1.
zamjenjuje se brojkom "20."

brojka

"21."

Članak 13.
U članku 56. stavku 1. riječi "i nadziru" se
brišu, a nakon riječi "Općine" se dodaje točka,
te se brišu riječi " te poduzimaju propisane
mjere".
Članak 14.
U članku 62. stavak 1. riječi "udruge sa
sjedištem na području Općine" zamjenjuju se
riječim:"2/3 članova općinskog vijeća".
U stavku 2. riječi "ili udruge" brišu se.
Članak 15.
U članku 77. stavku 2. riječ "raspustiti vijeće"
zamjenjuje se riječima:"općinskom vijeću
predložiti raspuštanje vijeća".
Članak 16.
U članku 79. stavku 1. riječ "domaćina"
zamjenjuje se riječju: "gospodara."
Članak 17.
U članku 80. stavku 2. podstavku 6. riječi
"zajedničkim porezima" zamjenjuju se
riječima "zajedničkom porezu s Republikom
Hrvatskom", a riječi "i dodatni udio u porezu
na dohodak za decentralizirane funkcije prema
posebnom zakonu" brišu se.
U podstavku 7. riječi "i dotacije" brišu se.
Članak 18.
U članku 89. stavku 2. briše se točka i dodaju
riječi: "na način propisan zakonom."
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine
Orebić.
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Komisija za Statut, poslovnik i normativnu
djelatnost sačinit će pročišćeni tekst Statuta i
objaviti ga u Službenom glasniku Općine
Orebić.
Klasa: 021-05/18-03/01
Urbroj: 2138/03-02-18-01
Orebić, 01. veljače 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

2.
Na temelju članka 17. stavaka 1. podstavaka
3. i stavka 3.podstavak 3. Zakona o sustavu
civilne zaštite (NN 82/15), članka 47. stavak
1. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti
u postupku njihovog donošenja (NN 47/17) i
članka 31. Statuta Općine Orebić ( Sl. gl.
Općine Orebić 02/13), Općinsko vijeće
Općine Orebić na svojoj 6. sjednici održanoj
dana 01. veljače 2018., donijelo je

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba i njihovih
zadaća koji su od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine
Orebić
Članak 1.
Pravne osobe i njihove zadaće koje su od
interesa za sustav civilne zaštite na području
Općine, su one pravne osobe koje su svojim
proizvodnim,
uslužnim,
materijalnim,
ljudskim i drugim resursima značajni nositelj
za sustav civilne zaštite na području Općine
Orebić.
Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite i njihove zadaće na području Općine
Orebić su :

1. veljače 2018. godine

1.Komunalno trgovačko
d.o.o. Orebić :

društvo

„Bilan“

- održavati redovni prijevoz putnika M/B
„Lovor“ i “Tamaris“ na relaciji Orebić Korčula-Orebić prema voznom redu Agencije
za linijski prijevoz. Po potrebi koje odredi
Stožer civilne zaštite Općine Orebić izvršavati
izvanredne prijevoze na zadanim relacijama.
- redovno održavati čistoću ulica i javnih
površina.
- redovno sakupljati komunalni i glomazni
otpad.
- organizirati rad tržnice.
- pogrebna dijelatnost i održavanje groblja.
- održavanje nerazvrstanih cesta a po potrebi
ako se ima slobodnih kapaciteta i pomoć
drugim tvrtkama za normalno funkcioniranje
ostale komunalne infrastrukture.
- raščišćavanje ruševina te odvoz na deponij.
- proizvodnja građevinskog materijala u
kamenolomu „Podvlaštica“ po potrebi i
zahtjevima .
- redovno održavanje komunalne i
građevinske mehanizacije.
2. „ Vodovod i odvodnja „ d.o.o. Orebić:
-voditi pojačanu brigu o redovnoj opskrbi
pitkom vodom stanovništva i gospodarstva .
- pojačani nadzor nad objetima i instalacijama
vodovodne infrastrukture na području Općine
Orebić a posebno vodosprema , prekidnih
komora i crpilišta.
- posebnu pažnju posvetiti higijenskoj
ispravnosti vode učestalim uzimanjem
uzoraka i ispitivanjima iste.
- vršiti opskrbu pitkom vodom autocisternama
sušnih područja u suradnji s DVD Orebić ,
Viganj i Kuna.
- pojačan nadzor nad prečistačom otpadnih
voda i funkcionalno održavanje istog.
3.“Autotrans“d.d.Rijeka ,Poslovnica BlatoKorčula:
-osigurati svakodnevni javni prijevoz putnika
u cestovnom prometu i to na relacijama u
lokalnom , županijskom i međužupanijskom
prometu kako bi đaci , radnici , studenti i
drugi mogli izvršavati svoje obveze.
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- po potrebnim zahtjevima Stožera civilne
zaštite Općine Orebić staviti se na
raspolaganje sa autobusima i minibusevima.
- održavati vozni park ispravnim .
4. HTP „ Orebić „ d.d. Orebić:
-osigurati pripremu hranu za potrebe koje
utvrdi Stožer civilne zaštite Općine Orebić .
- osigurati transport hrane do šatora na
igralištu NK „Orebić“ u Orebiću ili na drugim
lokacijama.
- po potrebi prihvatiti ugrožene osobe u svoje
objekte , osigurati smještaj i pripremu hrane.
- osigurati rezervne izvore električne energije
– agregate u ispravnom stanju.
- posebnu pažnju posvetiti rezervarima plina i
nafte u svojim objektima
i njihovim
instalacijama.
Članak 3.
Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke, ovim
zadaćama, stječu obvezu sudjelovatelja u
provedbi utvrđenih mjera sustava civilne
zaštite na području Općine Orebić, te su
dužne postupiti sukladno odredbama Zakona
o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o
nositeljima, sadržaju i postupcima izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja .
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o određivanju pravnih osoba i
njihovih zadaća koji su od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Orebić (Sl.
gl. br. 14/17).
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine
Orebić.
Klasa: 810-01/17-01/02
Urbroj: 2138/03-03-18-04
Orebić, 01. veljače 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.
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3.
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15),
članka 58. stavak 2. Pravilnika o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja (NN 49/17) i članka 31. Statuta
Općine Orebić (Sl gl Općine Orebić 02/13),
Općinsko vijeće Općine Orebić je na prijedlog
načelnika razmatralo i usvojilo na svojoj 6.
sjednici održanoj dana 01. veljače 2018.
godine,

PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Orebić za 2018. g.
I.UVOD :
Članak 1.
Zakonom o sustavu civilne zaštite određeno je
da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i
aktivnosti
(
preventivne,
planske,
organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se uređuju prava i obveze
sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava
civilne
zaštite
i
način
povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa te zaštite i spašavanja građana,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na
teritoriju Republike Hrvatske od posljedica
prirodnih,
tehničko-tehnoloških
velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Također je definirano da predstavničko tijelo
na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u postupku
donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje.
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Na temelju Analize o stanju sustava civilne
zaštite na području Općine Orebić u 2017.g., a
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedicama većih nesreća i katastrofa,
utvrđenih II usklađenjem Procjene o
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te
okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih
nositelja sustava civilne zaštite , donosi se
Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Orebić za 2018. godinu. (u
daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne
zaštite).

a.) Donijeti Plan vježbi civilne zaštite za

Da bi ovaj Plan bio ostvariv cijeli proces
razvoja povezan je sa financijskim sredstava
Proračuna Općine Orebićza za 2018.g.

Članak 4.

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine
Orebić odnosi se na sljedeće planske
aktivnosti u 2018.g. :
II.PLANSKE AKTIVNOSTI:
Članak 2.
U 2018.g. planiraju se radnje u nadležnosti
Općinskog vijeća :
Na prijedlog načelnika razmotriti i usvojiti
Analizu stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Orebić u 2018.g.
prilikom donošenja Proračuna Općine
Orebić za 2019.g.
Na prijedlog načelnika razmotriti i usvojiti
godišnji Plan razvoja sustava civilne
zaštite za 2019.g. a u skladu sa
Smjernicama razvoja sustava civilne
zaštite 2017-2019.g.
Na prijedlog načelnika donijeti Procjenu
rizika od velikih nesreća za Općinu
Orebić, do 30.lipnja 2018.g.
Članak 3.
U 2018.g. planiraju se radnje u nadležnosti
Načelnika :

2018. do 28.veljače 2018.g. i Plan vježbi
za 2019.g. u pravilu do 01.kolovoza
2018.g.
b.) Donijeti Plan djelovanja civilne zaštite
Općine Orebić nakon donošenja Procijene
rizika od velikih nesreća a najkasnije u
roku šest(6) mjeseci od donošenja
Procijene.
c.) Plan vježbi civilne zaštite za 2018. i
2019.g. treba donijeti temeljem odredbi
Pravilnika o vrstama i načinu provođenja
vježbi operativnih snaga sustava civilne
zaštite ( Narodne novine broj: 49/16 ).

Načelnik općine i Stožer civilne zaštite
trebaju poduzeti sve radnje da se izvrši
cjelovita popuna postrojbe i povjerenika
civilne zaštite i da se izvrši njihovo
smotriranje . Rok do kraja ožujka 2018.g.
Članak 5.
Izvršiti obuku Stožera civilne zaštite
,
povjerenika i njihovih zamjenika te postrojbe
opće namjene u suradnji s DUZS PU
Dubrovnik u tijeku 2018.g. pod uvjetom da se
predhodno stvore stručne predpostavke za
osposobljavanje jedinice.Nositelji zadaće
obuke su Načelnik Općine Orebić uz
operativnu suradnju sa Načelnikom Stožera
civilne zaštite Općine Orebić.
Članak 6.
Opremiti postrojbu
opće namjene ,
povjerenike i zamjenike povjerenika u skladu
s proračunskim sredstvima . Nositelj zadaće je
Načelnik Općine Orebić u suradnji sa
Načelnikom Stožera Civilne zaštite Općine
Orebić.
III.FINANCIRANJE :
Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite (
Narodne novine 82/15 ) , izvršno tijelo
jedinice lokalne samouprave - Načelnik
općine , odgovoran je za osnivanje , razvoj i
financiranje te opremanje i uvježbavanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite.
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Financiranje sustava civilne zaštite :
-VATROGASTVO: =750.000,00 kuna
DVD Orebić :
DVD Kuna:
DVD Viganj:

=400.000,00 kuna
=230.000,00 kuna
=120.000,00 kuna

-HRVATSKA GORSKA SLUŽBA
SPAŠAVANJA: =45.000,00 kuna
-IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA:
=20.000,00 kuna
-OPREMANJE POSTROJBE I
POVJERENIKA: =40.000,00 kuna
UKUPNA SREDSTVA : = 855.000,00 kuna
Financiranje Civilne zaštite za 2019., 2020. i
2021. godinu je utvrđeno projekcijom
proračuna Općine Orebić za trogodišnje
razdoblje .
Klasa: 810-01/18-01/01
Urbroj: 2138/03-03-18-01
Orebić, 01. veljače 2018.g
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.

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

