
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09,
7/13, 4/18, 6/20 i 11/21), Općinsko vijeće općine Oriovac na 5. sjednici održanoj 13.12.2021.godine
donosi

ODLUKU
o sufinanciranju razvoja seoskog turizma

na području općine Oriovac

Članak 1.
Općina Oriovac sufinancirati će fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti seoskim turizmom -
pružanjem ugostiteljskih usluga u seoskom turizmu na području općine Oriovac, odnosno stvaranjem
smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta za seoski turizam u 2022.godini u ukupnom iznosu od
200.000,00 kuna.

Članak 2.
Pod stvaranjem smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta za seoski turizam podrazumijeva se:

- obnova obiteljskih kuća s pripadajućim gospodarskim objektima,
- izgradnja novih, te dogradnja i adaptacija postojećih objekata,
- kupnja postojećih objekata i drugih nekretnina potrebnih za funkcioniranje seoskog turizma,
- opremanje objekata i drugo.

Članak 3.
Financijska sredstva će se odobriti u iznosu do 20.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva.

Članak 4.
Podnositelj zahtjeva prilikom prijave treba priložiti:

- ispunjen zahtjev za sufinanciranje,
- izjava o prihvaćanju uvjeta iz Odluke,
- Investicijski program/poslovni plan ulaganja,
- Potvrdu porezne uprave da podnositelj nema poreznih dugovanja,
- Potvrda općine Oriovac da nema dugovanja po svim osnovama (komunalna naknada, grobna i

sl.),
- Izvadak iz zemljišne knjige za nekretnine na kojima će se ulagati,
- Instrument osiguranja – bjanko zadužnica na zatraženi iznos, ovjeren kod javnog bilježnika.
U roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o sufinanciranju korisnik treba dostaviti dokaz o
registraciji za obavljanje navedene djelatnosti.

Članak 5.
Sredstva se dodjeljuju redoslijedom zaprimanja zahtjeva do iskorištenja svih sredstava osiguranih u
Proračunu općine za 2022.godinu.

Članak 6.
Postupak objave javnog poziva, zaprimanja i pregleda prijava provodi Povjerenstvo u sastavu:

1. Matija Jošić
2. Anica Hemen
3. Ivana Tomić

Povjerenstvo razmatra prijave te ukoliko iste udovoljavaju uvjetima javnog poziva, predlažu Načelniku
općine Oriovac donošenje Odluke o prihvatljivosti. Ugovor o dodjeli financijske pomoći sklapa



Načelnik općine Oriovac i Podnositelj zahtjeva.

Članak 7.
Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni
prijavu, odnosno dostavi dokumente koji nedostaju.
Ukoliko u danom roku podnositelj ne dostavi traženu dopunu, njegova prijava neće se uzeti u obzir.

Članak 8.
Općina Oriovac zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi nakon potpisivanja
Ugovora.
Korisnik je dužan najkasnije do dana potpisivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći dostaviti
instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene
financijske pomoći u korist općine Oriovac, koja će se aktivirati ukoliko se uvidom na terenu utvrdi da
korisnik nije sredstva utrošio namjenski sukladno ovoj Odluci.
Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po utvrđenom
namjenskom iskorištenju sredstava.

Članak 9.
Ovom mjerom financijske pomoći utjecat će se na razvoj seoskog turizma na području općine Oriovac,
konkurentnost na tržištu, samozapošljavanje, podizanje razine kvalitete smještajnih kapaciteta,
ugostiteljskih i turističkih usluga, poticanje promoviranja autohtonih proizvoda i njihov plasman kroz
turističku infrastrukturu.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
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