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Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te članka 30. 

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

Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine 

donijelo je  

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE MARINA 

UVOD  

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) definirano je da 

predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i 

godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri 

godine.  

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Marina, a sukladno 

razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom 

ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša, s ciljem ravnomjernog 

razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Marina (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite). 

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  

Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave 

i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, 

katastrofe i velike nesreće. Općinsko vijeće Općine Marina donijelo je Odluku o imenovanju 

Stožera civilne zaštite Općine Marina po prethodno pribavljenom prijedlogu službi koje se 

civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću te sukladno Pravilniku o mobilizaciji, 

uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16).  

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te temeljem članka 21. navedenog 

Zakona, Stožer civilne zaštite osniva se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i 

razini lokalne samouprave. Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo 

za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija 

ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan 



Stranica  91 -  Broj  04/18    SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA   četvrtak, 01.  veljače 2018. godine 
 

 

___________________________________________________________________________ 

IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni 

urednik:       Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel 

 

 

djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne 

zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 

provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Čelnik Državne uprave donosi pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite. Način rada 

stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi čelnik Državne uprave za 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske ili izvršno tijelo jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za stožer koji osniva. 

Slijedom navedenog, Općina Marina je donijela Odluku o sastavu stožera civilne zaštite te 

poslovnik rada navedenog stožera. 

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano 

ažurirati.  

Upoznavanje Stožera civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), 

a prije svega o:  

- Mjerama sustava civilne zaštite  

- Ustrojavanju sustava civilne zaštite  

- Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite  

- Sudionicima u sustavu civilne zaštite  

- Obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih 

obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite  

- Pripremi za izradu Procjene rizika  

Rok izvršenja: sjednica Stožera civilne zaštite u prvoj polovici 2018. godine.  

- Nositelj: Općina Marina 

- Izvršitelj: Područni ured za civilnu zaštitu Split 
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POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

3.1. Postrojba civilne zaštite  

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija civilne zaštite potrebno je:  

- oformiti i popuniti postrojbu civilne zaštite 

- izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite  

Rok izvršenja: listopad 2018. godine  

Izvršitelj: Općina Marina 

Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima Postrojbe civilne zaštite u mobilizacijskim 

dokumentima u svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti.  

Izvršitelj: Općina Marina 

Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2018. godine 

 
3.2. Povjerenici civilne zaštite  

Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 

82/15), a prije svega o:  

- Imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika  

- Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite  

- Obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih 

obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite  

- Obvezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća  

Izvršitelj: Općina Marina u suradnji s Područnim uredom civilne zaštite Split 

Rok izvršenja zadaće: druga polovica 2018. godine.  
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VATROGASTVO  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Marina 

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi za 2018. godinu,pored 

operativnih zadaća planirana je kontinuirana edukacija članova DVD-a za moguće 

opasnosti u cestovnom prometu, mogućim akcidentima, poplavama-bujičnim poplavama i 

slično i .  

Posebna usavršavanja članova DVD-a: pružanje prve pomoći, usavršavanje za rad 

hidrauličnim alatima, u prometnim intervencijama, radovima na vodi, intervencijama u 

slučaju potresa.  

Za cjelokupni rad DVD Marina u Proračunu Općine Marina osigurano je ukupno:565.000,00 

kuna  

 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU 

Na području Općine nema osnovanih udruga od značaja za civilnu zaštitu 

 

PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

MARINA DOBITI ZADAĆE 

Komunalno poduzeće „Marinski Komunalac“ 

Općinsko komunalno poduzeće u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama civilne 

zaštite u 2018. godini planira :  

 

* osigurati opremu koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija civilne zaštite:  

- apsorbens za ugljikovodike  

- nosila za ozlijeđene osobe  

* sudjelovati kao tehnička potpora na vježbama koje provodi Općina Marina (prema Planu 

održavanja vježbi u  2018. godini)  

S pravnim osobama koje će iz područja civilne zaštite dobiti zadaću potrebno je održati 

sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.  

Izvršitelj: Općina Marina u suradnji s područnim uredom za Civilnu zaštite Split 

Rok izvršenja: lipanj 2018. godine  
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SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA 

Cilj:  

U organizaciji civilne zaštite u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, 

odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog 

sustava zaštite te je stoga potrebno:  

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika civilne zaštite u skladu s 

normama u Europi,  

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća 

i katastrofa,  

-  provjeriti čujnost sirena na području Općine,  

- posvetiti posebnu pažnju instaliranja sustava uzbunjivanja stanovništva na lokacijama s 

opasnim tvarima.  

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), Područni ured za civilnu zaštitu, 

DVD.  

 

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA  

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite  

Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim 

situacijama različito reagiraju, pojedinci su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna 

kako pravilno reagirati, što ponekad može imati kobne posljedice.  

U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati 

stanovništvo na sljedeći način:  

- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja, 

- provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,  

- prema postojećem kalendaru obilježavanje svih datuma od značaja za civilnu zaštitu, 

- prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,  

- uvrštavanje na web stranicu Općine dijelova Plana civilne zaštite, korisnih za 

informiranje građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i svih ostalih 

informacija koje će doprinijeti osjećaju sigurnosti građana u funkcioniranju cjelokupnog 

sustava civilne  zaštite. 

Nositelj zadaće – Općina Marina (Stožer Civilne zaštite), 

Rok izvršenja – kontinuirano tijekom godine. 

 

 

 



Stranica  95 -  Broj  04/18    SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA   četvrtak, 01.  veljače 2018. godine 
 

 

___________________________________________________________________________ 

IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni 

urednik:       Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel 

 

 

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

Cilj: racionalno, funkcionalno i 

učinkovito djelovanje sustava 

civilne zaštite. Prema Zakonu 

o civilnoj zaštiti izvršno tijelo 

jedinice lokalne samouprave 

odgovorno je za osnivanje, 

razvoj i financiranje, 

opremanje, osposobljavanje i 

uvježbavanje operativnih 

snaga. Stoga će u Proračunu 

Općine Marina za 2018. 

godinu, u skladu s ostalim 

posebnim propisima, biti 

ugrađene sljedeće stavke: 

Dobrovoljno vatrogasno 

društvo 

2018. godina –565.000,00 

kuna 

Civilna zaštita 2018. godina –75.000,00kuna 

2019. godina – 127.000,00 kuna 

2020. godina – 75.000,00 kuna 

Ukupno za 2018. Godinu 

 

- 640.000,00 kuna 

 

 

KLASA: 810-01/18-10/01 
URBROJ: 2184/02-01/01-18-2 
Marina, 30.01. 2018. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE MARINA 

 
                                                                      Predsjednik  

Općinskog vijeća 
 

                                                                                  Davor Radić 
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Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 082/2015), 

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

vijeće Općine Marina na svojoj 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je  

 

ANALIZU STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE MARINA U 2017. GODINI 

 

I. UVOD 

Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju 

na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga civilne 

zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza 

utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu zaštitu.  

          Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) definirano je da predstavničko tijelo, 

na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće 

zadaće: 

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju 

i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine, 

– donosi procjenu rizika od velikih nesreća, 

– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, 

– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite, 

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 

velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 

 

II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Sustav civilne zaštite na području Općine organizira se i provodi sukladno: 

- Zakonu o civilnoj zaštiti (NN 82/15) 

- Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) 

- Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, osim odredbi članaka 14., 21., 22. i 23 (NN 73/97 i 

174/04) 

- Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13) 

te podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenih zakona. 
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Na temelju tih zakona i podzakonskih propisa Općina je izradila, donijela i provodila sljedeće akte 

iz područja civilne zaštite: 

1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Marina (Općinsko vijeće na 

sjednici održanoj 15.07, 2015. god., (Službeni glasnik Općine Marina br. 15/15) 

 

2. Plan zaštite od požara za Općinu Marina (Općinsko vijeće na sjednici održanoj 15. 07. 2015. 

god.) 

 

3. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnog društva DVD Marina (Općinski 

načelnik 20.travnja 2017.god.,Klasa: 080-07/17-70/03.Ur.broj:2184/02-02/01-17-2)) 

 

4. Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša (Općinsko vijeće na 

sjednici održanoj 17.07.2014. god.) 

 

5. Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite (Općinski načelnik –Službeni glasnik Općine Marina 

br.25/17 od 17-08.2017.godine) 

 

      7. Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite (Općinski načelnik- Klasa:810-01/15-10/01. 

Ur.broj:2184/02-01/62-15-4 0d 04.02.2014.godine ) 

 

Općina je kroz proteklu godinu uredno i u zakonski propisanom opsegu financirala troškove civilne 

zaštite. 
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III. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

1. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 

Pravilnikom o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 

69/16) određeno je da se Stožer civilne zaštite osniva u svakoj jedinici lokalne samouprave, a 

sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite članove Stožera imenuje 

predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave.  

Općinski načelnik je dana 17.08.2017 god. donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova 

Stožera civilne zaštite u sljedećem sastavu: 

1.KatarinaKazoti Jerković - načelnica stožera (Zamjenica načelnika Općine Marina), 

2.Davor Radić –Zamjenik načelnice stožera (Predsjednik Općinskog vijeća) 

3. Goran Slatina – član(zapovjednik DVD Marina), 

4. Nediljko Bralić - član ( MUP-PP Trogir), 

5. Darija Najev Jurač - član (Pročelnica JUO Općine Marina), 

6. Dragan Jakus - član (direktor komunalnog poduzeća „Marinski komunalac d.o.o.) 

7.Bruno Korljan- član (HGSS Split) 

8.Dušanka Matetić –Ustanova HMP Trogir 

9.Danijela Roso -član (PUZS Split) 

10.Tanja Jakus – HCK-Društvo Trogir 

11.Zoran Radelić –Zapovjednik PON CZ Općine Marina 

 

Stožer civilne zaštite osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih 

ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće 

s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće. 

Donesen je Plan pozivanja i aktiviranja stožera civilne zaštite Općine Marina na temelju članka 

10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 

zaštite (NN 69/16). 

 

1.2.  POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

 

 Postrojba civilne zaštite na području Općine osnovana je odlukom Općinskog načelnika, u 

skladu s usvojenom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

za područje Općine. Popunjavanje iste provodi se u skladu s Pravilnikom o ustroju, popuni i 

opremanju postrojbi zaštite i spašavanja i postrojbi za uzbunjivanje (NN 111/07), a u suradnji s 

Područnim uredom za civilnu zaštitu – Split  te Područnim uredom za poslove obrane – Split. 

2. VATROGASTVO 

 Na području Općine djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Marina. DVD Marina u svom 

operativnom sastavu ima 20 vatrogasaca. Dobrovoljno vatrogasno društvo efikasno je obavilo svoje 



Stranica  99 -  Broj  04/18    SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA   četvrtak, 01.  veljače 2018. godine 
 

 

___________________________________________________________________________ 

IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni 

urednik:       Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel 

 

 

zadatke u 2017. god. što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine. 

Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija 

postojeća operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području, 

stoga je kroz posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti financijska sredstva za vatrogastvo 

za 2018. uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i 

funkcionalnim potrebama. Proračunska bi sredstva, zajedno s ostalim prihodima DVD-a, trebala biti 

dostatna za financiranje godišnjih potreba DVD-a, uključujući i provođenje Plana motrenja i čuvanja 

i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja 

i širenja požara. 

 

3. UDRUGE  
  

 Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke 

djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), 

pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih 

mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih 

operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u 

provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planovima 

jedinica lokalne samouprave. Na području Općine nema takvih udruga. 

4. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

 U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito 

pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom 

nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite 

od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne 

su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata. 

Općinsko vijeće Općine Marina donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog 

interesa za sustav civilne zaštite sukladno članku 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (NN 82/15). 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su: 

1. Komunalno poduzeće „Marinski komunalac“ 

 

IV. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE 

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) definirao je obavezu izrade Procjene rizika od 

katastrofa i  Planova civilne zaštite za područja Jedinica lokalne samouprave. Čelnik Državne 

uprave donosi pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa za područje Republike 

Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave dužne su donijeti procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja 

civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu gore navedenog pravilnika. 
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U tijeku je izrada Procjene rizika od katastrofa i Plana CZ (dokumente izrađuje ovlaštena tvrtka 

„Alfa-atest“ d.o.o. iz Splita. 

Procjene ugroženosti i planovi civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave doneseni na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) 

ostaju na snazi do donošenja gore navedenih procjena i planova. 

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu civilne zaštite i podizanju razine opće 

kulture ljudi o civilnoj zaštiti na području Općine, načelnik Općine, odnosno stručne službe Općine 

provodile su upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne 

pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga civilne zaštite ako do istih 

dođe. 

Građani su također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a 

vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na 

svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje. 

Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih 

odbora i drugih institucija Općine. 

 

V.  ZAKLJUČAK 

Na temelju analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine može se zaključiti sljedeće: 

1. Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se zadovoljavajućim 

2. Iz Analize je vidljivo da općinskim aktima još nisu regulirani svi segmenti sustava civilne 

zaštite potrebni za njegovo učinkovito djelovanje 

3. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava civilne zaštite Općine potrebno je utvrditi 

aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva s ciljem njegovog što kvalitetnijeg razvoja 

 

 

KIasa: 810-01/18-10/02 
Ur. broj:2184/02-01/01-18-2 
Marina, 30.01.2018. godine            
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE MARINA 

 
                                                                                 Predsjednik  

Općinskog vijeća 
 

                                                                                                      Davor Radić 
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Na temelju članka 48. stavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine, br. 33/01, 107/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 

123/17),  članka 30. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina broj 11/14, 20/15 i 22/17) 

Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost 

prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2017. godini 

 

 

 

Članak 1. 

Akte o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost iznosi 

do 94.520.89 kuna donosi Općinski načelnik. 

Akte o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 

vrijednost iz stavka 1.ovog članka donosi predstavničko tijelo Općine Marina. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka se primjenjuje do donošenja nove odluke, a stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u Službenom glasniku Općine Marina . 

 

 

KLASA: 406-01/18-10/02 

UR.BROJ: 2184/02-01/01-18-2 

Marina, 30. 01.2018. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

                                                                                   Predsjednik  

Općinskog vijeća 

 

                                                                                               Davor Radić    
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Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( 

Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 

123/17 ) te članka 30. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina 11/14, 20/15 i 22/17) 

Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na Plan nabave Općine Marina za 2018. 

godinu  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općinskom načelniku na Plan nabave za 2018. godinu. 

Članak 2. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Marina, kao odgovorna osoba Naručitelja, za poduzimanje svih 

pravnih radnji prema Planu nabave Općine Marina za 2018. godinu (Službeni glasnik Općine Marina 

1/18) navedenim u članku 1. ove Odluke, a osobito na pokretanje pojedinačnih postupaka nabave, 

donošenje odluke o odabiru i sklapanje ugovora u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka 

jedinstvene nabave  ( Službeni glasnik Općine Marina broj 31/17) za iznose utvrđene tim 

Pravilnikom, odnosno Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) za iznose nabava 

iznad iznosa predviđenih Pravilnikom. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina. 

              

KLASA: 402-08/17-80/84 

URBROJ: 2184/02-01/01-18-4 

Marina, 30.01.2018. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

                                                                                 Predsjednik  

Općinskog vijeća 

 

                                                                                                Davor Radić 
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Na temelju članka 2. stavka 3., članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 2., članka 5.  i članka  7. stavka 2. Zakona 
o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 I 
70/17), članka 14. stavka 4. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Marina za 2017. godinu ( Službeni glasnik 
Općine Marina broj 27/16),  te članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 11/14, 
20/15 I 22/17) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je  

 

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE 
 

o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka i članova/ca  
Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača  (nezavisni vijećnici) za 2017. 

godinu 
  

Članak 1. 
U Odluci o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka i članova/ca 
Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača (nezavisni vijećnici) za 2017.godinu 
(Službeni glasnik Općine Marina broj 27 /16) iza članka 5. dodaje se novi članak 5.a koji glasi: 
             
“Nakon provedenih izbora u 2017. godini za članove Općinskog vijeća Općine Marina  i konstituiranja 
Općinskog vijeća Općine Marina pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju 
vijećnika/cu u Općinskom vijeću Općine Marina i članovi/ce s kandidacijskih lista grupe birača izabranih u 
Općinsko vijeće, ovisno o brojčanoj zastupljenosti, prema rezultatima izbora, a sve u trenutku konstituiranja 
Općinskog vijeća i to: 
 
1. HDZ   5 vijećnika i 1 vijećnicu 
2. SDP   1 vijećnika 
3. Nezavisni vijećnik Davor Radić 
4. Nezavisni vijećnik Renato Brešan 
5. Nezavisni vijećnik Damir Radić 
6. Nezavisna vijećnica Maja Mišić Gajski 
7. Nezavisni vijećnik Davor Vrbat 
8. Nezavisni vijećnik Svetin Stojan 

 
                                                                  Članak 2. 
Iza članka 5.a dodaje se novi članak 5.b koji glasi: 
 
“Do kraja 2017. godine pravo na redovito godišnje financiranje političkih stranaka I članova izabranih s 
kandidacijskih lista grupe birača  iz Proračuna Općine Marina utvrđuje se na slijedeći način: 
      -     Iznos sredstava po vijećniku 2.700,00 kuna 
- Iznos sredstava po vijećniku podzastupljenog spola 2.970,00 kuna 
  
                                                                     Članak 3. 
            Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina, a primjenjuje se na 
financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača 
(nezavisni vijećnici) za 2017. godinu. 
  
KLASA:  400-06/16-60/02 
UR.BROJ: 2184/02-01/01-18-83 
Marina, 30. 01. 2018. 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, 20/17) i 

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

vijeće Općine Marina  na svojoj 6.  sjednici održanoj  30. siječnja  2018. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  

tijekom 2018. godine 

 

 

  Članak 1. 

 

 Članak 5. Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2018. godine 

(Službeni glasnik Općine Marina br. 40/17) ukida se.   

 

Članak 2. 

 

U članku 6. Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2018 godine 

(Službeni glasnik Općine Marina br. 40/17) iza alineje 2 dodaje se nova alineja, koja glasi: 

 

„• građenje građevina, odnosno izvođenja radova u godini u kojoj je odluka stupila na 

snagu.“ 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Marina“. 

 

 

KLASA: 361-01/18-10/09 

UR.BROJ: 2184/02-01/01-18-3 

Marina 30. siječnja 2018. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

Predsjednik  

Općinskog vijeća: 

 

                                                            Davor Radić 

 

 

  
 

 
                          


