SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE OREBIĆ
Broj 12

Godina 2020.

Orebić, 24. studenog 2020.

Uprava i uredništvo:
Opcina Orebic, Obala pomoraca 26, tel: 713-678
List izlazi po potrebi

Sadržaj:
1. Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. .............................. 2
2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić ........................... 36
3. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2021. godini ......................... 40

Stranica 35 | Broj 12

Službeni glasnik Općine Orebić

U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci su
planirani na razini podskupine a izvješće o
ostvarenim rashodima i izdacima, raspoređeni po
organizacijskoj, funkcijskoj, te programskoj
klasifikaciji daju se na razini odjeljka ekonomske
klasifikacije
Sukladno čl. 2. stavku 3. Pravilnika sastavljena je
tablica izvršenja po programskoj klasifikaciji, koja
prati izvršenje programa prema izvorima
financiranja.
Osnovni ciljevi u provođenju politike Općine
Orebić sukladno djelokrugu i ovlastima su
nepromijenjeni pa su i u ovom izvještajnom
razdoblju usmjereni na:
1. Održivi gospodarski razvoj i poticanje
zapošljavanja, odnosno zadržavanje
postignute zaposlenosti i životnog standarda,
2. Trajno poticanje malog i srednjeg
poduzetništva i razvoj poslovnih zona,
3. Održavanje postignute kvalitete sveukupne
komunalne infrastrukture,
4. Briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
građana,
5. Briga o odgoju i obrazovanju djece i
studenata,
6. Promoviranje i poticanje kulturnih i
športskih događanja,
7. Zaštita potrošača,
8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša,
9. Protupožarna i civilna zaštita građana,
10. Uspostava sustava odgovornog, kontroliranog
i strateškog upravljanja javnim rashodima i
kontrola namjenskog trošenja sredstava.
Planirani ciljevi Proračuna Općine Orebić za
2019. godinu provedeni su kroz 18 Programa za
koje su zaduženi Općinski načelnik, Jedinstveni
upravni odjel i ravnatelji proračunskih korisnika.
Programi su izvršavani sukladno raspoloživim
sredstvima i Odluci o izvršenju proračuna Općine
Orebić.
Planom razvojnih programa utvrđeni su svi tekući
i kapitalni projekti iz Programa proračuna, pa
ostvarenje tekućih i kapitalnih projekata
naznačeno u tablicama izvješća o izvršenju
proračuna istovremeno je i ostvarenje Plana
razvojnih programa.
8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA
U izvještajnom razdoblju Općina Orebić nije
davala nova jamstva za zaduženje.
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9. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU
PRORAČUNSKE ZALIHE
U proračunu Općine Orebić za 2020. godinu
planirana je tekuća zaliha proračuna u iznosu
20.000,00 kn
U izvještajnom razdoblju nije korištena
proračunska zaliha.
10. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA
DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU
Općina Orebić je dana 21. lipnja 2016. godine
donijela Odluku o kreditnom zaduženju Općine
Orebić. Iznos kredita je 3.600.000,00 kn iz
sredstava HBOR-a za programe infrastrukture.
Rok korištenja kredita je bio 12 mjeseci, kamatna
stopa 3% godišnja, promjenjiva, način i rok
otplate kredita je 15 godina uz 5 godina počeka.
U ovom izvještajnom razdoblju Općina Orebić se
nije dodatno zaduživala.
Općina Orebić je tijekom izvještajnog razdoblja
koristila minus za osiguranje likvidnosti po
poslovnom računu te je na dan 30.06.2020. godine
iskorišteni iznos 867.498,05 kn.
Odlukom Općinskog vijeća 14. ožujka 2015.
godine dana je suglasnost za zaduživanje
trgovačkom društvu za komunalne poslove KTD
Bilan d.o.o. Orebić, putem izravnog financiranja
HBOR-a kroz program kreditiranja komunalne
infrastrukture na iznos 3.700.000,00 kn. Rok
korištenja kredita je 12 mjeseci, rok otplate 7
godina uz poček od 5 godina.
Stanje kreditnog zaduženja KTD Bilan na dan
30.06.2020. godine iznosi 2.993.122,00. ( iznos
iskorištenog kredita)

6.
Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19), po prethodno pribavljenom
mišljenju Dubrovačko neretvanske županije,
Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinskopravne i komunalne poslove Klasa:351-01/1901/50; urbroj:2117/1-09/2-20-15 od 23. listopada
2020., te članka 15. i članka 31. Statuta Općine
Orebić (Službeni glasnik Općine Orebić 03/13,
03/18, 02/20, 06/20-pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Orebić je na 32. sjednici održanoj
21. studenog 2020. godine donijelo
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ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Orebić
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Orebić (dalje:
Odluka).
(2) Za postupak izrade i donošenja izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić
(Službeni glasnik Općine Orebić 02/08, 02/10,
08/12, 03/15, 01/18; dalje: Plan), Odlukom se
utvrđuju:
a) pravna osnova
b) razlozi donošenja
c) obuhvat
d) sažeta ocjena stanja u obuhvatu
e) ciljevi i programska polazišta
f) popis sektorskih strategija, planova, studija i
drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se
utvrđuju zahtjevi za izradu
g) način pribavljanja stručnih rješenja
h) popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu te drugih
sudionika u izradi
i) planirani rok za izradu, odnosno njegove faze
j) izvori financiranja izrade
k) završne odredbe.
(3) Nositelj izrade je Jedinstveni upravni odjel
općine Orebić (dalje: Nositelj).
(4) Osoba odgovorna ispred Nositelja za provedbu
postupka izrade i donošenja je pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orebić.

24. studenog 2020. godine

neretvanske županije (Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije 6/03, 3/05uskl., 3/06*, 7/10, 4/12-isp., 9/13, 2/15-uskl.,
7/16, 2/19, 6/19-pročišćeni tekst; *Presuda
Visokog upravnog suda RH Broj: Usoz-96/2012-8
od 28. 11. 2014., NN 10/15 od 28. 1. 2015.; dalje:
PPDNŽ), a sukladno članku 107. Zakona, prije
donošenja mora se pribaviti mišljenje Zavoda za
prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske
županije u pogledu usklađenosti s PPDNŽ.
(3) Obuhvat izmjena i dopuna Plana nalazi se
unutar zaštićenog obalnog područja mora (dalje:
ZOP) i dijelom unutar prostora ograničenja
utvrđenih Zakonom te se sukladno članku 108.
Zakona, prije donošenja mora pribaviti suglasnost
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
RAZLOZI DONOŠENJA
Članak 3.
Osnovni razlozi za pokretanje postupka izrade i
donošenja izmjena i dopuna Plana su:
a) otklanjanje pojedinih ograničenja koja
proizlaze iz prostorno-planskih rješenja Plana
uočenih u provedbi, a koje otklanjanje je od
interesa za poboljšanje uvjeta života i razvoj
gospodarstva na području Općine Orebić
b) usklađenje Plana s posebnim propisima
donesenim od njegova stupanja na snagu te s
odgovarajućim zahtjevima javnopravnih tijela koji
će se prikupiti u postupku izrade i donošenja
izmjena i dopuna Plana
c) usklađivanje Plana s prostornim planovima
šireg područja ili više razine donijetima ili
noveliranima u periodu od usvajanja posljednje
novelacije Plana
d) razlozi proizašli iz Programa izrade Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić
(Program IDPPUO).

PRAVNA OSNOVA
OBUHVAT
Članak 2.
Članak 4.
(1) Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i
dopuna Plana sadržana je u članku 198. te
člancima 81.-113. i 197. Zakona.
(2) Sukladno članku 61. Zakona, Plan mora biti
usklađen s Prostornim planom Dubrovačko-

(1) Obuhvat izmjena i dopuna Plana istovjetan je
obuhvatu Plana, tj. zakonom utvrđenom području
jedinice lokalne samouprave - Općine Orebić.
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(2) Temeljem razloga navedenih u članku 3., a
sukladno ciljevima i programskim polazištima
utvrđenim u članku 6. Odluke, izmijenit će se i
dopuniti elaborat Plana u odgovarajućim
dijelovima.
SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU
Članak 5.
Stanje u obuhvatu sažeto se ocjenjuje kako slijedi:
a) od stupanja na snagu Plana (tj. njegove
posljednje novelacije) u veljači 2018. godine,
stanje u obuhvatu može se ocijeniti razmjerno
povoljnim u svjetlu činjenice da se ne uočavaju
značajniji devastacijski, protuzakoniti ili slični
negativni procesi, odnosno odstupanja od rješenja
i odredbi Plana
b) razvojni procesi na području Općine Orebić
upućuju na potrebu točkaste revizije Planom
utvrđenih granica građevinskih područja
c) od posljednje novelacije plana izmijenjen je
PPDNŽ te je potrebno uskladiti Plan s
posljednjom novelacijom PPDNŽ
d) pojedina rješenja Plana pokazuju se
ograničavajućima te je potrebna djelomična
revizija provedbenih odredbi u svrhu
jednostavnije provedbe planiranih zahvata u
prostoru.
e) ocjenjuje se kako bi izmjene i dopune Plana odgovarajuća usklađenja te djelomična revizija
prostorne organizacije i urbanističkih parametara mogle bitno doprinijeti bržem, kvalitetno
upravljanom, prostornom i općem razvoju Općine
Orebić.
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c) preispitati i po potrebi revidirati pojedina
rješenja infrastrukturnih sustava, sve u skladu s
PPDNŽ
d) izvršiti izmjene prema mogućnostima
utvrđenim Programom IDPPUO što uključuje
manje točkaste korekcije granica građevinskih
područja (zamjena rubnih čestica unutar iste
ukupne površine istog građevinskog područja te,
iznimno, gdje postoje zakonske mogućnosti,
opravdana manja proširenja istih, kao i revizija
pojedinih urbanističkih parametara)
e) otkloniti pojedina ograničenja koja proizlaze iz
prostorno-planskih rješenja PPUO, a koje
otklanjanje je od interesa za razvoj gospodarstva
na području Općine Orebić
f) revidirati provedbene odredbe u skladu s
prethodnim podstavcima ovog stavka.
(2) Izmjene i dopune navedene u stavku 1. ovog
članka, jedine su izmjene i dopune koje će se
izvršiti, odnosno razmotriti u postupku izrade, pa
se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog
opsega neće razmatrati.
(3) Odstupanje od ciljeva i programskih polazišta
utvrđenih ovim člankom iznimno je moguće u
slučaju da se u postupku izrade i donošenja utvrdi
da su ista u suprotnosti sa zahtjevima
javnopravnih tijela iz članka 9. Odluke,
zakonskim i/ili podzakonskim propisima.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,
PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM
ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU
ZAHTJEVI ZA IZRADU

Članak 6.

Članak 7.

(1) Utvrđuju se ciljevi i programska polazišta
izmjena i dopuna Plana, kako slijedi:
a) izvršiti nužne izmjene i dopune radi usklađenja
s propisima i sektorskim dokumentima donijetim
ili noveliranim u periodu od usvajanja posljednje
novelacije Plana
b) izvršiti izmjene i dopune u svrhu usklađenja s
Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske
županije (Službeni glasnik Dubrovačkoneretvanske županije 6/03,3/05, 7/10,4/12, 9/13,
2/15, 7/16, 2/19, 6/19 i NN 10/15; dalje: PPDNŽ)

(1) Javnopravna tijela određena u članku 9.
Odluke, svako iz područja svog djelokruga,
trebaju dostaviti odgovarajuće raspoložive
sektorske strategije, planove, studije i druge
dokumente propisane posebnim zakonima, na
kojima temelje svoje zahtjeve za izradu izmjena i
dopuna Plana.
(2) Ako se tijekom izrade pokaže potreba za
posebnim stručnim podlogama od značaja za
moguća specifična prostorno-planska rješenja,
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odnosno dodatnom dokumentacijom, one će biti
izrađene, odnosno dokumentacija pribavljena te će
se dostaviti stručnom izrađivaču.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA
Članak 8.
Stručno rješenje pribavit će se od jednog stručnog
izrađivača odabranog u skladu s propisima koji
uređuju javnu nabavu.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU TE
DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI
Članak 9.
Popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu te drugih
sudionika u izradi izmjena i dopuna Plana glasi
kako slijedi:
1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za
zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske
županije, Restićeva 7, 20 000 Dubrovnik
2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I
ENERGETIKE, Uprava za procjenu utjecaja na
okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička
cesta 80, 10 000 Zagreb
3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I
ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode,
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava
šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska
2a, 10 000 Zagreb
5. URED DRŽAVNE UPRAVE U DNŽ, Služba
za gospodarstvo, Vukovarska 16, 20 000
Dubrovnik
6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava
poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica
grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
7. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava
vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220,
10 000 Zagreb
8. HRVATSKE VODE, VGO za slivove Južnog
Jadrana Split, Vukovarska 35, 21 000 Split
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9. HRVATSKE VODE, VGO Split - VGI Opuzen
- "Neretva - Korčula", Trg Opuzenske bojne 5, 20
355 Opuzen
10. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za
materijalne resurse, Sektor za vojnu
infrastrukturu, Služba za vojne nekretnine i zaštitu
okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV, 10 000
Zagreb
11. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta
Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb
12. MUP – RAVNATELJSTVO CIVILNE
ZAŠTIE, Služba civilne zaštite u Dubrovniku,
Liechtensteinov put 31, 20 000 Dubrovnik
13. MUP – POLICIJSKA UPRAVA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA, Odjel
upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i
spašavanja, Dr. Ante Starčevića 13, 20 000
Dubrovnik
14. LUČKA UPRAVA DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE, Vukovarska 2, 20
000 Dubrovnik
15. MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE, Lučka
kapetanija Dubrovnik, Vukovarska 16, 20 000
Dubrovnik
16. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE,
Dežmanova ulica 10, 10 000 Zagreb
17. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA
NA PODRUČJU DUBROVAČKO
NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja
Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik
18. HRVATSKE ŠUME D.O.O., Uprava šuma
Podružnica (UŠP) Split, Odjel za uređivanje
šuma, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split
19. NPKLM VODOVOD D.O.O., Put svetog
Luke b.b., 20 260 Korčula
20. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektrojug
Dubrovnik, Nikole Tesle 3, 20 000 Dubrovnik
21. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektrojug
Dubrovnik - Područna ispostava Pijavičino, Donje
Pijavičino 47, Pijavičino 20 243 Kuna
22. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG
SUSTAVA D.O.O., Kupska 4, 10000 Zagreb
23. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG
SUSTAVA D.O.O., Prijenosno područje Split,
Sektor za izgradnju i investicije - Odjel za
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izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21
000 Split
24. HRVATSKE CESTE D.O.O., Sektor za
razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, 10 000
Zagreb
25. HRVATSKE CESTE D.O.O., Sektor za
održavanje i promet, Poslovna jedinica Split Tehnička ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora
8, 20 000 Dubrovnik
26. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA
PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE, Vladimira Nazora 8, 20 000
Dubrovnik
27. K.T.D. „Bilan“, Fiskovićeva 2, 20 250 Orebić
28. HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO
ZRAKOPLOVSTVO, Sektor aerodroma, usluga u
zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom,
Ulica Grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb
29. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE,
Petilovrijenci 2, 20 000 Dubrovnik
30. DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i
gradnju, Ispostava Korčula, Foša 1, 20 260
Korčula
31. DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA, Upravni odjel za komunalne poslove
i zaštitu okoliša, Vukovarska 16, 20 000
Dubrovnik
32. DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i
more, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik
33. DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA, Upravni odjel za društvene
djelatnosti, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik
34. TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
OREBIĆ
35. MJESNI ODBORI na području Općine
Orebić.
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(b) Prijedlog – izradit će stručni izrađivač u roku
30 kalendarskih dana od dana dostave od strane
Nositelja zaključka o utvrđivanju prijedloga za
javnu raspravu
(c) Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu – izradit
će stručni izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade
u roku 15 kalendarskih dana od isteka roka za
davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi u
javnoj raspravi
(d) Nacrt konačnog prijedloga – izradit će stručni
izrađivač u suradnji s Nositeljem u roku 30
kalendarskih dana od završetka izrade izvješća o
javnoj raspravi
(e) Konačni prijedlog – izradit će stručni izrađivač
u roku 15 kalendarskih dana od dana dostave
zaključka Nositelja o utvrđivanju konačnog
prijedloga
(f) Izrada izvornika – izradit će stručni izrađivač u
vidu uvezanih i ovjerenih elaborata sukladno
propisima te ih poslati Nositelju, u roku 15
kalendarskih dana od dana dostave od strane
Nositelja Odluke o donošenju donesene na
općinskom vijeću.
(2) Ukupno trajanje izrade po navedenim fazama
iznosi 165 kalendarskih dana. U navedene faze i
rokove nije uračunato vrijeme verifikacije
pojedinih faza od strane Nositelja, odnosno
nadležnih tijela Općine, trajanje javne rasprave,
moguće ponovne javne rasprave (i izrade
odgovarajućih izvješća), kao i vrijeme potrebno za
ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i
očitovanja, na što se odnose zakonski utvrđeni
rokovi.
(3) Rok za pripremu zahtjeva za izradu
javnopravnih tijela i drugih sudionika navedenih u
članku 9. Odluke iznosi 30 kalendarskih dana.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE

PLANIRANI ROK ZA IZRADU, ODNOSNO
NJEGOVE FAZE
Članak 10.
(1) Planiraju se sljedeće faze izrade izmjena i
dopuna Plana i njihovo trajanje:
(a) Nacrt prijedloga – izradit će stručni izrađivač u
roku 60 kalendarskih dana od dana dostave od
strane Nositelja zaprimljenih zahtjeva
javnopravnih tijela za izradu

Članak 11.
Izrada će se financirati iz proračuna Općine
Orebić.

Stranica 40 | Broj 12

Službeni glasnik Općine Orebić

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
(1) U roku od 8 dana od dana objave Odluke u
Službenom glasniku Općine Orebić, Nositelj
izrade dužan je:
a) Odluku dostaviti Zavodu za prostorni razvoj,
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
(dalje: Zavod)
b) obavijestiti javnost o izradi na mrežnoj stranici
Općine Orebić i kroz informacijski sustav putem
Zavoda
c) pisanim putem obavijestiti susjedne jedinice
lokalne samouprave o izradi
d) dostaviti po jedan primjerak Odluke
javnopravnim tijelima te drugim sudionicima u
izradi utvrđenim u članku 9. Odluke, s pozivom
da mu u roku od 30 dana dostave zahtjeve za
izradu sukladno člancima 90.-92. Zakona.
(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine
Orebić.
Klasa: 350-02/20-01/04
Urbroj: 2138/03-02-20-01
U Orebiću, 21. studenog 2020. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Vekić, v.r.
Na temelju članka 132. Zakona o gradnji
(„Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 139/19),
članka 31 Statuta Općine Orebić („Službeni
glasnik Općine Orebić“, broj 02/13, 03/18, 02/20,
06/20– pročišćeni tekst) po pribavljenom
mišljenju Turističke zajednice Općine Orebić od
21. studenog 2020. Općinsko vijeće Općine
Orebić na 32. sjednici održanoj 21. studenog
2020. godine donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja
građevinskih radova u 2021. godini
I.

UVODNE ODREDBE

24. studenog 2020. godine
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 svim naseljima kao
i područjima izvan naselja ( u krugu 100m zračne
udaljenosti od objekta ), u kojima se obavlja
registrirana ugostiteljska ili turistička djelatnost, u
razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna te u vremenu
od 0000 do 2400 zabranjuju se radovi iz članka 2.
Ove Odluke.

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:

