
Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o naseljima (Narodne Novine broj 39/22) i članka 32. Statuta 
Općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 10/09, 7/13, 4/18, 6/20, 11/21 i 
23/22), Općinsko vijeće Općine Oriovac na 13. sjednici održanoj ________.2023. godine donosi 
 
 
 

ODLUKU 

O ODREĐIVANJU IMENA ULICE U 

 NASELJU ORIOVAC 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se ime ulice u naselju Oriovac kako slijedi: 
Katastarska čestica broj 3093/2, katastarska općina Oriovac, površine 1663 cm2, nerazvrstana cesta  - 
Zagrebačka ulica. 
 

 

Članak 2. 

Općina Oriovac će obavijestiti tijelo nadležno za vođenje registra prostornih jedinica najkasnije u roku 
od osam dana od dana objave ove Odluke u službenom glasniku. 
 
 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.  
 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC 

 
 

KLASA: 024-02/23-02/ 
URBROJ:2178-10-03-23- 
Oriovac,  15.02.2023.godine. 
 

 
                                                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                             OPĆINE ORIOVAC 
                                                                                        Matija Jošić, mag. phil. et univ. bacc. relig.  



 

 
 

 

OBRAZAC SADRŽAJA DOKUMENTA ZA SAVJETOVANJE 

 
 

Naslov dokumenta 

 
 Prijedlog Odluke o određivanju imena ulice u naselju Oriovac 
 

Stvaratelj dokumenta, 
tijelo koje provodi 
savjetovanje 

 
 Općina Oriovac 

Svrha dokumenta Prijedlog Odluke o određivanju imena ulice u naselju Oriovac je akt doneseni 
sukladno Zakonu o naseljima . 

Datum dokumenta 15.02.2023. godine 

– opis teme, prijedloga ili problema o kojemu se provodi savjetovanje: Savjetovanje se provodi o prijedlogu 

Odluke o određivanju imena ulice u naselju Oriovac  . 

– svrha savjetovanja i cilj koji bi se prijedlogom želio postići: Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 
jest upoznavanje zainteresirane javnosti  s prijedlogom dokumenta te prikupljanje prijedloga i primjedbi 
zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno prihvatiti. 

– metoda savjetovanja: Savjetovanje se provodi javnom objavom na web stranici Općine Oriovac 
putem priloženog obrasca za sudjelovanje u savjetovanju. 

– rok zaprimanja odgovora i način na koji će biti pružena povratna informacija: Savjetovanje je otvoreno 
do 15. ožujka 2023. godine . Povratne informacije bit će pružene putem Izvješća o provedenom 
savjetovanju koje će se po zaključenju savjetovanja objaviti na web stranici kao prilog savjetovanja. 

–Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti pismeno na adresu Općine Oriovac, 
Trg hrvatskog preporoda 1 , 35250 Oriovac ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: 
opcinaoriovac@gmail.com 

 – zahtjev onima koji sudjeluju u savjetovanju:  Molimo sve sudionike u savjetovanju da navedu 
svoje ime i prezime, u čije ime daju mišljenje, odnosno koga predstavljaju te da li su koga 
posebno dodatno konzultirali – sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka isti će biti 
objavljeni isključivo ukoliko sudionik u savjetovanju tako navede na obrascu za sudjelovanje, 
odnosno da svoju privolu. 

– dostupnost odgovora: Odgovori će biti dostupni na službenoj web stranici Općine Oriovac u sklopu 
Izvješća o provedenom savjetovanju, osim kada je onaj koji je poslao odgovor tražio da podaci ostanu 
povjerljivi 

– pozivaju se sudionici savjetovanja na dostavu povratnih informacija o samom procesu 
savjetovanja te prijedloga za poboljšanje savjetovanja u budućnosti.  



Sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u 
povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. Osobni 
podaci sudionika u e-savjetovanju učinit će se javnima isključivo uz privolu danu putem ovog obrasca. 
Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se razmatrati. 
Izrazi  korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.  
 

 

 

OBRAZAC 

sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta  

 
 ODLUKA O ODREĐIVANJU IMENA ULICE U NASELJU ORIOVAC 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Oriovac 

Početak savjetovanja: 

15.veljače 2023. godine 

Završetak savjetovanja: 

15. ožujak 2023. godine 

Ime/naziv sudionika savjetovanja 

(pojedinac, udruga, ustanova i slično) koji 

daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge 

na predloženi nacrt općeg akta 

 

 

Tematsko područje i brojnost korisnika koji 

predstavljate, odnosno interes koji zastupate  

 

Načelni komentari na predloženi nacrt općeg 

akta 

 

 

Primjedbe na pojedine članke s 

obrazloženjem 

(Ako je primjedbi više, prilažu se obrascu) 

 

 

Ime i prezime osobe/a koja je sastavljala 

primjedbe i komentare ili osobe ovlaštene za 

zastupanje udruge, ustanove…. 

 

 

Datum dostavljanja 

 

 

Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s 

imenom/nazivom sudionika savjetovanja, 

obavi na internetskoj stranici Općine 

Oriovac? 

 

DA - NE 

Potpis 

 

 

 

 

Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom dostavlja se Općini Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1, 

35250 Oriovac, poštom ili osobno u Općinu.  Obrazac, skenirani može se dostaviti i na e-mail: 

opcinaoriovac@gmail.com do  15.03.2023. godine! 

Sukladno Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), osobni podaci neće se koristiti u 

druge svrhe, osim u statističke svrhe i  svrhu provedbe ovog javnog savjetovanja, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih 

mjera. Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti, niti će biti razmatrani. 



JAVNI POZIV 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

      Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 

85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri 

donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na 

interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.  

Odluka o određivanju imena ulice u naselju Oriovac je akt koji se donosi sukladno članku 7.st.3 . 

Zakona o naseljima i donosi ga predstavničko tijelo Općine. 

               U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o određivanju imena ulice u naselju 

Oriovac, te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama 

i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju . 

Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail 

adresu opcinaoriovac@gmail.com  ili poštom na adresu Općine Oriovac , Trg hrvatskog 

preporoda 1 , 35250 Oriovac. 

  

Savjetovanje ostaje otvoreno do 15. ožujka 2023. godine. 

 

Prilog:  

PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU IMENA ULICE U NASELJU ORIOVAC 

 

U Oriovcu , 15.02.2023. godine 

mailto:opcina@punat.hr
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