Temeljem članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 22. sjednici održanoj 30.03.2017.godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Oriovac za projekt
„Izgradnja društvenog doma Bečic“
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oriovac daje suglasnost korisniku: Općini Oriovac, Trg hrvatskog preporoda1,
Oriovac, OIB 67632922243, za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom „Izgradnja društvenog doma
Bečic“.
Članak 2.
Prilog 1. „Izgradnja društvenog doma Bečic“ sastoji se od slijedećih sadržaja:
- Naziv projekta
- Naziv korisnika
- Kratki opis projekta
- Opis društvene opravdanosti projekta i opis krajnjih korisnika
- Opis financijskog kapaciteta korisnika s prikazom izvora sredstava i analize troškova za
provedbu projekta
- Opis ljudskih kapaciteta korisnika za provedbu projekta
- Opis načina održavanja i upravljanja projektom
- Opis aktivnosti projekta sa strateškim razvojnim programom općine Oriovac
- Opis usklađenosti projekta sa prostornim planom za projekt za koji se ne zahtjeva
pravomoćna građevinska dozvola.
Članak 3.
Utvrđuje se da naselje Bečic, prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011.godine, ima 138
stanovnika.
Članak 4.
Projekt se planira implementirati na području: naselja – Bečic.
Članak 5.
Korisnik posjeduje projektnu dokumentaciju – glavni projekt i pravomoćnu građevinsku dozvolu.
Članak 6.
Projekt će biti implementiran u 1 (jednoj) fazi i u vremenskom razdoblju do kraja 2017.godine.

Članak 7.
U slučaju dobivanja Odluke o prihvatljivosti, sklapanja Ugovora o financiranju s odgovornim formalno
pravnim tijelom, te dobivanja Odluke o dodjeli sredstava, korisnik općina Oriovac će osigurati da

ulaganje bude u funkciji, odnosno spremno za upotrebu najkasnije do podnošenja konačnog Zahtjeva
za isplatu, te pod upravljanjem općine Oriovac.
Članak 8.
Projekt i nastali rezultati po projektu namijenjeni su javnoj upotrebi i korištenju i bit će javno
dostupni različitim pojedincima, društvenim i interesnim skupinama.
Članak 9.
Projekt je usmjeren na sve društvene skupine, djecu, mlade, osobe srdnje i starije dobi tj. na sve
stanovnike općine Oriovac te šire okolice.
Projekt je usmjeren na podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva kroz stvaranje nove dodatne
vrijednosti u lokalnoj zajednici, a što je razvidno iz Priloga I. „Izgradnja društvenog doma Bečic“, pod
stavkom:
- Opis društvene opravdanosti projekta te opis krajnjih korisnika.
Članak 10.
Projekt „Izgradnja društvenog doma u naselju Bečic“ usklađen je strateškim razvojnim programom
općine Oriovac i to:
- Cilj 3. razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života
- Projekt 3.3. – poboljšanje kvalitete života kroz razvoj sportske i društvene infrastrukture
- Mjera 3.3.2. – unapređenje ponude društvenih sadržaja na području općine Oriovac
- Aktivnosti – Izgradnja društvenog doma u mjestu Bečic
Članak 11.
Sukladno naprijed navedenim člancima, Općinsko vijeće općine Oriovac je suglasno da se projekt
„Izgradnja društvenog doma Bečic“, provede na području naselja Oriovac.
Također prihvaća sudjelovanje općine Oriovac u sufinanciranju projekta u preostalom potrebnom
iznosu koji će se utvrditi po donošenju Odluke o dodjeli sredstava, kojom se utvrđuju prihvatljivi
troškovi i najviši iznos javne potpore.
Članak 12.
Korisnik projekta općina Oriovac će vlastita potrebna sredstva za realizaciju projekta, a visina koja će
biti poznata po donošenju Odluke o dodjeli sredstava, osigurati u Proračunu općine Oriovac, čime će
se zatvoriti financijska konstrukcija projekta.
Članak 13.
U ime korisnika Izjavu o dostupnosti ulaganja i javnom korištenju rezultata projekta, potpisuje
Načelnik općine Oriovac, a što Općinsko vijeće ovom Odlukom potvrđuje. Tekst Izjave (prilog 12) i
stavka 1.ovog članka je sastavni dio ove Odluke.

Članak 14.
Korisnik općina Oriovac osigurao je adekvatne ljudske kapacitete potrebne za pravovremenu i
efektivnu implementaciju projektnih aktivnosti, a što je razvidno iz Priloga 1. „Izgradnja društvenog
doma Bečic“ pod stavkom:
- Opis ljudskih kapaciteta korisnika za provedbu projekta.
Članak 15.
Općinsko vijeće općine Oriovac ovom odlukom potvrđuje da je projekt „Izgradnja društvenog doma
Bečic“ od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije“.
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