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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA

Petak 12. prosinca 2014. godine

Na temelju Članka 3., 4., 11. i 15 Zakona o komunalnom gospdarstvu
(Narodne novine br. 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09),
153/09, 49/11, 84/11, 144/12, 94/13 i 153/13 i Članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01, 129/05, 19/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i Članka
30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 11/14),
Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj redovnoj sjednici dana 03.12. 2014.
godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 1.
Iza poglavlja: III. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE OBAVLJA
TRGOVAČKO DRUŠTVO U VLASNIŠTVU – SUVLASNIŠTVU OPĆINE MARINA
u Odluci o načinu obavljenja komunalnih djeltnosti, dodaje se novi Članak
2.a. koji glasi:
„Članak 2.a
Trgovačko društvo MARINSKI KOMUNALAC društvo sa
ograničenom odgovornošću za komunalne djlatnosti, OIB:
75030609957, u vlasništvu Općine Marina obavlja slijedeće komunalne
djelatnosti:
1. održavanje groblja“
Članak 2.
U Članku 5. Odluke o načinu obavljenja komunalnih djelatnosti briše
se točka 1.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine, a ista će se
objaviti u Službenom glasniku.
Klasa: 363-02/14-20/54
Ur.broj: 2184/02-01/62-14-3
Marina, 03. 12. 2014. godina
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Davor Radić
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Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (Narodne novine 19/98 i
50/12) i članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine
Marina 11/14) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 9. sjednici održanoj
dana 03.12.2014. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O GROBLJIMA
(Službeni glasnik Općine Marina br. 4/99 i 03/10)
Članak 1.
Stavak 2. Članka 3. „Odluke o grobljima“ (Služeni glasnik Općine
Marina br. 4/99 i 03/10) se mijenja i promjenjen glasi:
„Grobljima na području Općine Marina upravlja MARINSKI
KOMUNALAC društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne
djlatnosti, OIB: 75030609957.“
Članak 2.
U Članku 50. Odluke o grobljima, na kraju prvog stavka riječi:
„Poglavarstva Općine Marina“ mijenjaju se riječima: „Općinskog
načelnika Općine Marina.“
Članak 3.
U Članku 51. briše se dio teksta koji glasi:
„,tako da se ukupni troškovi redovitog održavanja podijele sa brojem
grobnih mjesta“.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine a ista će se
objaviti u Službenom glasniku Općine Marina.
Klasa: 363-02/14-20/53
Ur.broj: 2184/02-01/62-14-3
Marina 03. studenoga 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Presjednik
Općinskog vijeća:
Davor Radić
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Na temelju Članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i
Članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj
11/14, Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 9. sjednici održanoj dana
03.12.2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom redu
(Službeni glasnik Općine Marina br. 17/14-pročišćeni tekst)

Članak 1.
Na kraju teksta u Članku 47. Odluke o komunalnom redu briše se
točka i dodaje se tekst, koji glasi:
„ ,Pravilnik o postavljanju reklamnih panoa i Pravilnik o postavljanju
oznaka, uređaja i urbane opreme.“
Članak 2.
U podstavku 9. stavka 2. Članka 71. Odluke o komunalnom redu iza
teksta koji glasi:
„- ugovor o davanju na korištenje javnih površina za potrebe
postavljanja instalacija i naprava“
dodaje se tekst koji glasi:
„ ili dokaz o uplati nakande za korištenje javne površine u slučajevima
izgradnje priključka na javni sustav za opskrbu pitkom vodom“
Članak 3.
Na kraju Članka 71. Odluke o komunalnom redu dodaje se novi stavak
koji glasi:
„Postupak utvrđivanja nakande za korištenje javne površine za
izgradnju priključka na javni sustav za opskrbu pitkom vodom i visina
predmetne nakande utvrđuje se posebnom Odlukom Općinskog vijeća.“

Članak 4.
U stavku 1. Članka 152. Odluke o komunalnom redu iza dijela teksta
koji glasi:
„U sklopu mjera za provođenje komunalnog reda Općinsko vijeće
donosi“
dodaje se tekst koji glasi:
„Pravilnik o postavljanju reklamnih panoa, Pravilnik o postavljanju
oznaka, uređaja i urbane opreme,“
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom
glasniku Općine Marina.
Klasa: 363-01/14-10/30
Ur.broj: 2184/02-01/62-14-3
Marina, 03.12.2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Presjednik
Općinskog vijeća:
Davor Radić
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Na temelju članka 71. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik
Općine Marina 17/14 i 29/14) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine
Marina (Službeni glasnik Općine Marina 11/14) Općinsko vijeće Općine
Marina na svojoj 9. sjednici održanoj dana 03.12.2014. godnine donosi

ODLUKU
O VISINI NAKNADE
ZA KORIŠTENJE JAVNIH I JAVNOPROMETNIH POVRŠINA ZA
IZGRADNJU PRIKLJUČAKA NA JAVNI SUSTAV ZA OPSKRBU PITKOM
VODOM
Članak 1.
Pravne ili fizičke osobe, investitori izgradnje priključaka na javni
sustav za opskrbu pitkom vodom, kod prekopavanja javnih i javnoprometnih
površina za izgradnju priključka na javni sustav za opskrbu pitkom vodom,
dužne su Općini Marina uplatiti naknadu za korištenje javne površine (u
daljnjem tekstu: Naknada).
Članak 2.
Naknada se utvrđuje donošenjem Rješenja o visini nakande na Zahtjev
investitora izgradnje priključka – obveznika nakande.
Članak 3.
Naknada se utvrđuje u postupku ishodovanja dozvole za prekopavanje
javnih površina za izgradnju priključka na vodoopskrbni sustav.
Podnositelj Zahtjeva za prekopavanje javne površine – uz zahtjev
obavezno prilaže:
- podatke o investitoru (ime, prezime, naziv, OIB, adresa – sjedište)
- dozvolu za priključenje ishodovanu od strane ovlašteog
isporučitelja opskrbe pitkom vodom
- preslik katastarske karte iz kojeg je vidljivo mjesto priključenja
- druge priloge propisane Člankom 71. Odluke o komunalnom redu
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Članak 4.
Upravni postupak, izdavanje Rješenja o visini Nakande, praćenje
naplate i izdavanje Uvjerenja o izvšenoj uplati Naknade vodi Jedinstveni
upravni odjel Općine Marina.
Članak 5.
Naknada iz prethodnog Članka utvrđuje se u paušalnom iznosu od
5.000,00 Kuna po jednom vodovodnom priključku i ista je prihod Općinskog
proračuna.
Članak 6.
Rok za uplatu iz Rješenja o visini nakande za korišttenje javne
površine za izgradnju vodovodnog priključka je 30 dana od pravomoćnosti
Rješenja .
Članak 7.
Naknadu za korištenje javne površine ne naplaćuje se za vodovodni
priključak za koji je sa Obveznikom sklopljen poseban Ugovor o finaciranju
izgradnje vodovodne mreže i za kojeg je podmirena obveza iz Ugovora u
cijelosti.
Članak 8.
Investitor izgradnje vodovodnog priključka ne može ishodovati dozvolu
za prekopavanje javne površine bez podmirenja nakande za korištenje javne
površine.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom
glasniku Općine Marina.
Klasa: 944-05/14-50/16
Ur.broj: 2184/02-01/62-14-3
Marina, 03. prosinca 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Davor Radić
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Na temelju članka 132. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“
broj 153/13), Članka 152. „Odluke o komunalnom redu“ (Službeni glasnik
Općine Marina br. 17/14, 29/14) i Članka 30. Statuta Općine Marina
(Službeni glasnik Općine Marina br. 11/14) po prethodno pribavljenom
mišljenju Turističke zajednice Općine Marina , KLASA: 363-01/14-10/26;
UR.BROJ: 2184/14-3 od 25. studenoga 2014. godine, Općinsko vijeće
Općine Marina, na svojoj 9. sjednici održanoj 03.prosinca 2014. godine
donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
tijekom 2015. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se područje i razdoblje kalendarske godine u
kojem se ne smiju graditi građevine odnosno izvoditi radovi, vrste građevina,
odnosno radova koji se ne smiju izvoditi i provođenje nadzora nad
primjenom ove Odluke.
Članak 2.
U razdoblju od 15. lipnja 2015. godine do 01. rujna 2015. godine na
području naselja Marina i Poljica, te u dijelovima naselja Vinišće (područje u
ZOP-u) i dijelovima naselja Sevid (područje u ZOP-u) u vremenu od 00-24
sata, zabranjuje se izvođenje zemljanih iskopa, rušenje građevina, gradnja
građevina (izrada konstruktivnih djelova građevine), vanjsko uređenje
građevina (žbukanje i slično), izrada krova, te rad sa teškom građevinskom
mehanizacijom i uporaba građevinskih strojeva i alata koji proizvode buku.
Članak 3.
Na ostalom području Općine Marina u razdoblju od 15. lipnja 2015.
godine do 01. rujna 2015. godine zabranjuje se izvođenje radova iz Članka 2.
ove Odluke u vremenu od 1400 do 1700 sati i od 2100 do 0800 sati.
Članak 4.
U ostalim razdobljima kalendarske 2015 godine na cijelom području
Općine Marina dnevno vrijeme u kojem je zabranjeno izvođenje građevinskih
radov iz Članka 2. ove Odluke, je od 00.00 do 07.00 sati i od 20.00 do
24.00 sata.
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Članak 5.
Iznimno, građevinski radovi koji se mogu izvoditi u razdoblju
navedenom člancima 2., 3. i 4. ove Odluke uz prethodnu suglasnost
Općinskog tijela uprave nadležnog tijela uprave, su:
•
hitni radovi na popravcima objekata i uređenju komunalne i ostale
infrastrukture kojima se sprečavaju posljedice po život i zdravlje ljudi,
kao i veća oštećenja na nekretninama i kojim se radovima otklanjaju
kvarovi na komunalnoj infrastrukturi (vodovodni, elektroenergetski,
telekomunikacijski i kanalizacijski sustav).
•
nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji
opasnost po život i zdravlje ljudi,
•
radovi na održavanju komunalne infrastrukture čiji je izvođač Općina
Marina ili trgovačko društvo u vlasništvu Općine Marina.
Članak 6.
Odredbe ove Odluke ne odnose se na:
• građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen
interes Republike Hrvatske,
• uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke
drugog tijela državne vlasti.
Članak 7.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Općine
Marina.
Komunalni redar nadzire provođenje ove Odluke na način da će
utvrditi svaku gradnju, odnosno izvođenje pojedinih građevinskih radova,
investitora, odnosno izvođača koji gradi ili izvodi radove te je ovlašten
naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uz izdavanje potvrde
o istome, izdati obvezni prekršajni nalog i predložiti pokretanje prekršajnog
postupka a sve u skladu sa Ovom Odlukom i Odlukom o komunalnom redu
u kojoj su propisane Prekršajne (kaznene) odredbe iz područja ove Odluke.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Marina“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.
Danom primjene ove Odluke prestaje primjena Odluke o zabrani
izvođenja građevinskih radova u tijeku turističke sezone (Službeni glasnik
Općine Marina br. 02/06).
Klasa: 363-01/14-10/32
Ur.broj: 2184/02-01/62-14-5
Marina 03. prosinca 2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Davor Radić

_____________________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik:
Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina

