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IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina –            
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Na temelju članka 132. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13) 

i Članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 11/14, 20/15, 22/17 )  

po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Marina, Općinsko vijeće 

Općine Marina,   na svojoj 5.  sjednici održanoj 22. prosinca  2017. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  

tijekom 2018. 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 2018. godine do 01. rujna 2018. godine na   području  

naselja Marina, Poljica, Ljubljeva i Sevid na moru, te u dijelovima naselja Vinišće (područje u 

ZOP-u),  dijelovima  naselja Sevid (područje u ZOP-u) i dijelovima naselja Vrsine (u ZOP-u)  

u vremenu od 00-24 sata,  zabranjuje se izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji 

konstrukcije građevine.    

 

Članak 3. 

 

 Na ostalom području Općine Marina u razdoblju od 15. lipnja 2018. godine do 

01. rujna 2018. 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 2018. godine na cijelom području Općine 

Marina  dnevno vrijeme u kojem je zabranjeno izvođenje građevinskih radova iz Članka 2. ove 

Odluke, je od 00.00 do 07.00 sati i od 20.00 do 24.00 sata. 

 

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).  
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•      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 

sukladno Odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine br. 153/2013). 

 

Članak 8. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Marina“. 

 

 

KLASA: 361-01/17-10/64 

UR.BROJ: 2184/02-01/01-17-5 

Marina 22. prosinca 2017. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 
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