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Na temelju članka 28. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br.05/2018) 

Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj. 10. sjednici održanoj dana  18.07.2018. godine donosi 

 

ZAKLJUČAK 

O dodjeli javnih priznanja i nagrada Općinskog vijeća Općine Marina  

povodom dana Općine Marina i blagdana –zaštitnika Općine Marina Sv.Jakova 25.srpnja 

2018.godine 

 

Povodom dana Općine Marina i blagdana Sv. Jakova zaštitnika Općine Marina-25.srpnja 

2018.godine,Općinsko vijeće Općine Marina dodjeljuje priznanja i nagrade zaslužnim 

pojedincima, društvima i udrugama za cjelokupna postignuća od značaja za Općinu Marina iz 

područja glazbene kulture, obrtništva, razvoja maslinarstva i uljarstva  

  

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO 

 

ŠIMUN ERCEGOVIĆ  

 

 

GODIŠNJA NAGRADA/POJEDINAČNA NAGRADA 

 

ŽIVKO BOGESKI  

DOMINIK ANĐELIĆ  

 

GODIŠNJA NAGRADA/SKUPNA NAGRADA 

 

ULJARA „BILAJA“  

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO – OPG „ŠALOV“ 

OBITELJSKO POLJOPREDNO GOSPODARSTVO – OPG „RINČIĆ“ 

MNK „MULINA“ 
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OBRAZLOŽENJE : 

 

Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Marina („Službeni glasnik Općine Marina“ br.15 

/14) te objavljenog Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada 

Općine Marina ( Klasa: 061-01/18-10/01,Ur.broj:2184/02-01/01-18-1 od 16.svibnja 2018.godine) 

Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Marina raspravljajući o podnesenim prijedlozima , 

utvrdila je prijedloge pojedinaca i skupina kojima bi se dodijelila javna priznanja Općine Marina 

na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Marina povodom dana Općine Marina: 

 

 

 

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO 

iz područja glazbene kulture  

 

 

ŠIMUN ERCEGOVIĆ ,rođ. 11.10.1944 godine u Jarebinjaku, Općina Rogoznica 

 

Svoju prvu glazbenu poduku dobivao je u školskom orkestru Bisernice gdje je svirao 

tamburicu,zatim u KUD „Kolo“ u Trogiru,Splitskom kazalištu,svirao u VIS „Mosor „ u Trogiru, a 

svoj stvaralački rad sa generacijama mladih glazbenika sa područja Marine otpočeo je davne 

1978,godine kao učitelj sviranja harmonike.  

 

Gosp. Šimun Ercegović je voditelj mandolinske sekcije KUU „Andrija Matijaš Pauk“ od 2000. 

godine.  

 

 U tom je razdoblju kroz Udrugu prošlo više od 70 djece. Mandolinska sekcija je pod vodstvom 

gosp. Ercegovića ostvarila značajne nastupe diljem Republike Hrvatske, u BIH te u Njemačkoj 

promovirajući ne samo Udrugu nego i Općinu Marina. Kroz 18 godina rada mandolinisti Udruge 

su stekli status odličnih svirača mandoline prepoznatljiva  zvuka tako da bez njih ne prolazi nijedna 

značajnija manifestacija u općini Marina, a i šire. 

 Danas u mandolinskoj sekciji djeluje 22 aktivna svirača s čime se može pohvaliti malo koji KUD 

na području Splitsko-dalmatinske županije. 

 

2008. godine Udruga je izdala priručnik za učenje žičanih instrumenata kako bi članovi sekcije 

dobili i usvojili potrebita znanja. Autor Priručnika je gosp. Ercegović. 

 

Od 2012. godine svake godine u sklopu Marinskog ljeta održava se samostalni koncert 

mandolinista pod nazivom „Noć u dalmaciji“ kojom se  prezentira sva raskoš zvuka mandoline 

koju pod ravnanjem gosp.Ercegovića izvodi mandolinska sekcija KUU Andrija Matijaš Pauk. 
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GODIŠNJA NAGRADA/POJEDINAČNA NAGRADA 

 

ŽIVKO BOGESKI rođ.16.06.1954.god. u selu Belica,Makedonija 

 

Gospodin Bogeski doselio je u Marinu davne 1977. godine. Za našu Marinu je znao i prije toga jer 

je živio u Kaštelima i povremeno dolazio. Sjeća se Živko te davne 1977. godine kada je sa pok. 

obitelji Jakuš dogovorio otvaranje radnje, nama svima poznate Slastičarne Mediteran.  

 

Sa poslom, i to sam, započinje 1978. godine. Otvara slastičarnu pod imenom „Mediteran“ zbog 

Mediteranskih igara koje su se održavale te 1979. godine. U svojoj radnji je tada imao u ponudi 

sladoled i razne vrste kolača, prisjeća se kako mu je prva mušterija bio tada maleni dječak, a danas 

već odrastao gospodin, Joško Jakus. Njega je Živko uslužio sa prvom kremšnitom. 

 

Ono po čemu nam je slastičarna „Mediteran“ danas zapravo najpoznatija, ne datira u tako davnu 

prošlost. Naime, sa svojim čuvenim krokantima koji su naručivani sa svih strana Lijepe naše, Živko 

je počeo 1990. godine. Prvi krokant bio je „Fantazija“ za klijenta iz Kaštela. 

 

Simbol naše Marine, Marinsku kulu, prvi puta je izradio 1987. godine povodom održavanja izbora 

za MISS Marine u sklopu jedne od ljetnih fešti. Sa istim tim radom, Marinskom kulom od krokanta, 

osvojio je prvo mjesto na splitskom GAST-u 2003. godine.  

 

U nizu mnogih priznanja je i ono iz 1997. godine od Saveza strukovnih-cehovskih grupa za 

ugostiteljstvo i turizam u povodu održavanja 10. susreta ugostitelja i turističkih djelatnika hrvatske 

obrtničke komore za osvojeno prvo mjesto u kategoriji slastice.   

 

Danas u slastičanu „Mediteran“ možete doći sa bilo kakvom idejom i željom za Vašu svadbenu 

tortu ili krokant jer ne postoji slastica  koju vrijedne i spretne ruke gospodina Živka i njegove 

obitelji ne mogu izraditi.  
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DOMINIK ANĐELIĆ 

 

Dominik Anđelić,rođ.18.07.1965.godine u Zagrebu , građevinski poduzetnik. 

S roditeljima iste godine seli u Švedsku. 

U Vinišće , rodno mjesto svog oca vraća se 2004. godine. 

 

Dok je kao dječačić i mladić dolazio sa roditeljima na ljetne školske praznike, kupao se u viniškoj 

vali , dao je sam sebi obećanje da će jednog dana u toj istoj vali, vali svojih roditelja i svoga 

djetinjstva i on jednog dana naći svoj mir. 

 

Očaravajuća ljepota primorskog kraja i dato obećanje, učinili su svoje. 

 

Ali nije se vratio sam. Iz godine u godinu u tu prekrasnu valu dovodio je svoje poznanike,goste iz 

daleke Švedske .Sada već preko 50 nordijskih obitelji tijekom cijele godine uživa u ljepotama našeg 

kraja i ovdje stvara svoj novi dom. 

 

Tijekom proteklog razdoblja umnogome je potpomagao sve aktivnosti vezane za izgradnju 

komunalne infrastrukture, uređenja mjesta i izgradnje poljskih puteva u mjestu Vinišća. 

 

 

GODIŠNJA NAGRADA/SKUPNA NAGRADA 

 

 

ULJARA “BILAJA” 

Građevinsko-uslužno-poljoprivredni obrt „Bilaja“ sa radom započinje 2003. godine. 

 

Glavna djelatnost obrta isključivo je bila prerada maslina tako da se te iste godine u sklopu obrta u 

Općini Marina otvara najveća i najmodernija uljara u Republici Hrvatskoj kapaciteta 4 tone 

maslina/ na sat. S obzirom da je Općina Marina bila, i još uvijek je, općina sa najvećim brojem 

maslina u cijeloj Hrvatskoj cilj  je bio unaprijediti proizvodnju maslinovog ulja u tom kraju. 

 

Modernom tehnologijom i brzom uslugom omogućili su svojim korisnicima vrhunsku kvalitetu 

maslinovog ulja. Od samih početaka „Bilaja“ posluje po standardima Europske unije te svake 

godine unapređuje svoje poslovanje i stručni kadar.  

 

2006. godine otvaraju i drugu uljaru (firma B.N.d.o.o) koja kapacitetom duplo premašuje kapicitete 

prošle uljare te tako nedvojbeno postaju najveći prerađivači maslina u ovom dijelu Europe. 

 

2013. godine dolazi do spajanja firme B.N d.o.o i obrta  “Bilaja” u „Bilaja d.o.o.“.  
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U skopu uljara nalaze se i brojne sadnice te maslinici, isključivo od sorte oblica te zagovaraju 

proizvodnju sortnog ulja koje bi se moglo uspoređivati sa najboljim svjetskim sortnim uljima.  

 

Kroz cijelo svoje postojanje „Bilaja“ sudjeluje na svim većim hrvatskim, ali i međunarodnim 

sajmovima i konferencijama gdje je veliki promotor Hrvatske i hrvatskog maslinovog ulja. 

 

Djelatnost se 2007. godine proširuje i na otkup extra djevičanskog maslinovog ulja te iste godine 

nastaje i proizvod Benedicta Terra Dalmatia. 

Benedicta Terra Dalmatia je vrhunski proizvod ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Ideja i sam 

proizvod nastaje 2007. Godine, a cilj je bio napraviti nešto prepoznatljivo i drugačije. Sam izgled 

boce spaja plod masline sa tradicionalnom dalmatinskom nošnjom, dok je trobojnica simbol 

Hrvatske, prepoznatljiv svugdje u svijetu. 

Vrhunski dizajn je prepoznat 2009. godine na Noćnjaku kada je proizvod postao šampion izgleda 

pakovina maslinovog ulja. 

Za vrhunsku kvalitetu ulja zaslužna je velika briga o svakom plodu masline koja ulazi u proizvod. 

Svaka maslina je ručno brana te isti dan plod mora biti i prerađen da bi se kvaliteta održala na 

potrebitoj razini.  

 

Firma posjeduje oko 1000 stabala maslina, ali broji i oko 300 kooperanata. 

Ulje izvozi u SAD, Kinu, Japan, Austriju i Njemačku. 

 

Kvaliteta ulja je neupitna o čemu svjedoče brojne nagrade i priznanja od kojih ističemo: Zlatna 

medalja na Maslini 2006. i 2011. i 2014 godine; zlatna medalja na Maslini 2014. godine za 

pakovinu te  Zlatna medalja 2009. na Eco World Festu; Noćnjak 2010. godine brončana medalja 

za kvalitetu; Zlatna medalja za visoku kvalitetu ekstra djevičanskog maslinovog ulja 2011. godine 

u Novom Sadu. 

 

Uljara Bilaja je osvojila i titulu šampionske uljare na ovogodišnjoj 15. međunarodnoj manifestaciji 

maslinara Mediterana „Maslina Split 2018.“  

 

 

 

OBITELJSKO - POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO 

OPG „ ŠALOV“ 

 

OPG Šalov  iz  Gustirne bavi se isključivo maslinarstvom i proizvodnjom maslinova ulja. Kao 

OPG djeluje od 2002 godine, a maslinarstvo je u toj obitelji tradicijski nasljeđivano s koljena na 

koljeno. Ovo poljoprivredno gospodarstvo u svojim nasadima sada ima oko 600 stabala maslina. S 

godinama rada, truda i stjecajem iskustva, te praćenjem struke koju primjenjuju u obiteljskom 

gospodarstvu došli su do iznimnih rezultata u kvaliteti i proizvodnji maslinova ulja.  

Jedan od najvećih rezultata u kvaliteti maslinovog ulja ostvaren je na ovogodišnjoj 15. 

međunarodnoj manifestaciji maslinara Mediterana „Maslina Split 2018.“ na kojoj su osvojili 
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šampionsku titulu za kvalitetu maslinova ulja među 500 uzoraka ulja koja su sudjelovala na tom 

natjecanju. 

Kako bi mogli prezentirati svoja ulja drugim ljubiteljima i poznavaocima maslinova ulja , došli su 

na ideju da 2017. godine otvore kušaonicu maslinova ulja i domaćih autohtonih proizvoda , te 

naprave izložbeni prostor u sklopu kušaonice maslinova ulja. 

Osim proizvodnje vrhunskog maslinova ulja bave se i proizvodnjom suvenira i raznih drugih 

predmeta od maslinovog drva. Svi proizvodi iz njihova OPG-a i obrta „ARTEM“ koji djeluje u 

sklopu OPG-a mogu se vidjeti i kušati u kušaonici maslinovog ulja. 

 

 

 

OBITELJSKO - POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO  

OPG „ RINČIĆ“ 

 

Mogli bismo reći da OPG Rinčić postoji oduvijek, naime obitelj Rinčić se oduvijek bavila 

maslinarstvom i vinogradarstvom.  

OPG je formalno osnovan 1994. godine, u radu sudjeluju svi članovi obitelji.  Bave se 

proizvodnjom suhih smokava, ljekovitog bilja i vina sorte „babić“.  

Posebnu pozornost posvećuju proizvodnji vrhunskog maslinovog ulja, čiju su kvalitetu dokazali u 

proteklih nekoliko godina na natjecanjima.  

Ove godine dobili su 5 zlatnih medalja, a njihovo ulje dobilo je oznaku „Premium ekstra 

djevičansko maslinovo ulje“.   

 OPG-a Rinčić vlasnik je prve kušaonice maslinovog ulja na području općine Marina i nadaju se 

da će njihov primjer slijediti i ostali maslinari na području općine i tako plasirati svoje proizvode.  

Njihovo gospodarstvo tijekom ljeta posjete brojni turisti koji u potpunosti osjete sve čari Dalmacije 

i sav trud marinskog težaka, a na istom se održavaju i brojne radionice i predavanja za djecu iz 

vrtića i škola kako iz Domovine tako i iz inozemstva.  

 

MNK „MULINA“ 

 

MNK Mulina Poljica osnovana je i registrirana kao udruga 14.03.2010. U razdoblju 2010. do 2014. 

godine klub se natjecao u ligama gradova Trogira i Kaštela te od 2014 .klub nastupa u 1. 

Županijskoj ligi pri HNS-u.  

 

Sezone 2014/2015,2015/2016,2016/2017 su sezone u kojima je klub stvarao županijski brend te u 

sezoni 2017/2018 klub kreće u projekt „naša dica“ gdje uz par pojedinaca koji su igrački i 

karakterno stvarali ekipu klub okuplja sve ono najbolje sto općina Marina ima u igračkom, 

stručnom i logističkom smislu.  

 Sve to je rezultiralo borbom za vrh tablice.  

Vrijedno je za napomenuti da je klub već prijavio svoju petu sezonu i ponosno nastavlja projekt 

„nasa dica“. 
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Klub u svojim vitrinama čuva trofeje malonogometnih turnira „Andrija Matijaš Pauk“ u Marini, 

„Jakov Palada Babo“ u Dogradama, „Blizna cup“ u Blizni Donjoj te turnira „Stjepan Jakus –

Koker“ u Poljicima.  

 

Uz seniorsku sekciju prionulo se radu i sa mlađim uzrastima. 

 

Dvije nogometne sezone klub nastupa 1 .HMNL gdje su postignuti zapaženi sportski rezultati. 

 

U  nadolazeću nogometnu sezonu klub ulazi sa velikim ambicijama ulaska u 2.HMNL jug u 

seniorskom uzrastu i nastupu kadeta na „Mastersu“.  

 

KOMISIJA JE PRIJEDLOGE ZA JAVNA PRIZNANJA OPĆINE MARINA ZA 

2018.GODINU DONIJELA JEDNOGLASNO. 

 

KLASA: 061-01/18-10/01 

UR.BROJ: 2184/02-01/01-18-11                                   

Marina, 18. srpnja 2018.godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

 

                                                 Predsjednik  

Općinskog vijeća 

           Općine Marina: 

 

                                                 Davor Radić 
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Na temelju članka 28. i čl. 67. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 

05/18), i članka 4. Odluke o izboru članova mjesnih odbora na području Općine Marina (Službeni 

glasnik Općine Marina br. 17/18) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 10. sjednici održanoj 

dana 18.07.2018. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE  

VIJEĆA MJESNIH ODOBRA  

 

 

Članak 1. 

 

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora opisane u članku 67. Statuta Općine Marina (Službeni 

glasnik Općine Marina br. 05/18) i članku 4. Odluke o izboru članova mjesnih odbora na području 

Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 17/18) raspisuju se za dan 02. rujna 2018. 

godine (nedjelja). 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marina. 

 

KLASA: 013-03/18-20/02 

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

Marina, 18.srpnja 2018. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

 

Predsjednik  

Općinskog vijeća 

 

                Davor Radić 
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 Na temelju čl. 3. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Marina ( Službeni 

glasnik Općine Marina 33/13) i čl. 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 

05/18), Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 10. sjednici održanoj dana 18.07.2018.g.,   donosi 

 

 

Z A K LJ U Č A K  

 

Daje se suglasnost na Odluku o upotpunjenju registra nerazvrstanih cesta Općine Marina, KLASA: 

340-01/13-10/07, URBROJ: 2184/02-03/01-18-13, od 10. srpnja 2018. godine. 

 

Ovaj zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Marina.  

 

KLASA: 340-01/13-10/07 

UR.BROJ: 2184/02-01/01-18-15 

Marina, 18. srpnja 2018. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

Predsjednik  

Općinskog vijeća: 

 

Davor Radić 
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Na temelju čl. 3. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Marina ( Službeni 

glasnik Općine Marina 33/13) i čl. 46. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina 

5/18 ), Općinski načelnik donosi 

 

O D L U K U  

o upotpunjenju registra 

nerazvrstanih cesta Općine Marina 

 

Članak 1. 

Upotpunjuje se registar nerazvrstanih cesta Općine Marina, KLASA: 340-01/13-10/07, 

URBROJ:2184/02-03/01-14-3 na način da se istome dodaju sljedeće nerazvrstane ceste: 

 

Podatci o katastarskim česticama u K.O. Vinišće 

 

ZGR DIO Broj 

katastarske 

čestice 

Broj 

D.L. 

Kat. 

plana 

Adrese 

katastarske 

čestice 

(naziv, 

rudine, 

ulice, trga i 

sl.) 

Način 

uporabe 

katastarske  

čestice / način 

uporabe 

zgrade, kućni 

brojevi, 

 naziv zgrade 

Površina  

Stavke / 

m2 

 

Posebni 

pravni 

režim 

Primjedba 

    Put Pavlove 

Kose 

PUT    

 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marina, a 

po pribavljenoj suglasnosti Općinskog vijeća. 

 

KLASA: 340-01/13-10/07 

UR.BROJ: 2184/02-03/01-18-13 

Marina, 10. srpnja 2018. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE MARINA 

 

                                                                                              Općinski načelnik: 

 

        Ante Mamut 
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Marina („Službeni glasnik Općine Marina“ 

br.05/18), Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 10. sjednici održanoj dana 18.07.2018. 

godine donosi 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o uređenju i održavanju čistoće plaža na 

području Općine Marina 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o uređenju i održavanju čistoće 

plaža na području općine Marina Općinsko vijeće Općine Marina daje suglasnost općinskom 

načelniku Općine Marina za potpisivanje Ugovora o uređenju i održavanju čistoće plaža na 

području Općine Marina, KLASA: 363-02/108-20/36, UR.BROJ: 2184/02-03/01-18-2.            

         Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke je Ugovor o uređenju i održavanju čistoće plaža na području Općine 

Marina KLASA: 363-02/108-20/36, UR.BROJ: 2184/02-03/01-18-2, s prilozima. 

 

Članak 3. 

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

 

KLASA:363-02/18-20/36 

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

Marina, 18. srpnja 2018. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća: 

 

Davor Radić 
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Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Marina, Ante Rudana 47, 21 

222 Marina zastupana po načelniku Anti Mamutu (u daljnjem tekstu: Naručitelj) 

OIB:84238675791  

 i 

MARINSKI KOMUNALAC d.o.o., Ante Rudana 47, 21 222 Marina, OIB: 75030609957, 

zastupan po direktoru Draganu Jakus (u daljnjem tekstu Izvršitelj) zaključili su sljedeći: 

  

                                            

UGOVOR O UREĐENJU I ODRŽAVANJU ČISTOĆE 

PLAŽA NA PODRUČJU OPĆINE MARINA 

 

                                               

Članak 1. 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je predmet ovog Ugovora uređenje i održavanje čistoće 

plaža na području Općine Marina i  to u naseljima Marina, Vinišće, Sevid na Moru i Poljica, sve 

sukladno Planu uređenja i održavanja čistoće plaža ( u daljnjem tekstu: Plan). 

 

Članak 2. 

Pod pojmom uređenja i održavanja čistoće plaža smatra se sakupljanje otpadaka po plažama, 

pražnjenje koševa za smeće i ručno ravnanje žala u razdoblju od 01. lipnja 2018. godine do 

31.12.2018. godine. 

 

Članak 3. 

Izvršitelj je upoznat sa stvarnim stanjem plaža iz čl. 1. ovog Ugovora te se obvezuje kontinuirano 

obavljati njihov pregled.  
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Članak 4. 

Ugovorne strane utvrđuju da Izvršitelj posjeduje odgovarajuće osoblje i dostatna sredstva za rad sa 

kojima će obavljati poslove čišćenja plaža. 

 

Članak 5. 

Radove uređenja i održavanja čistoće plaža Izvršitelj će izvoditi sukladno Planu uređenja i 

održavanja čistoće plaža ( u daljnjem tekstu: Plan), donesen od strane Marinskog komunalca d.o.o., 

a koji Plan je sastavni dio ovog ugovora, Klasa: 363-02/18-20/36, Urbroj: 18-18-1. 

 

Članak 6. 

Planom iz čl. 5. ovog Ugovora utvrđen je broj sati koji će se obaviti po mjesecima, dinamika 

izvođenja radova uređenja i održavanja čistoće plaža kao i vrijednost radova za svaki mjesec. 

 

Članak 7. 

Za ugovorene radove iz čl. 2. ovog Ugovora Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvršitelju iznos 

određen putem mjesečnih računa ovjerenih od strane ovlaštenog predstavnika Naručitelja i to u 

roku od 15 dana od dana ispostave urednog i nespornog računa. 

 

Članak 8. 

Izvršitelj se obvezuje radove koji su predmet ovog Ugovora, izvršavati profesionalno i savjesno, 

poštujući pravila struke, a u skladu sa važećim propisima i odredbama ovog Ugovora. 

 

Članak 9. 

Ukoliko izvršitelj navedene radove ne bude izvršavao sukladno odredbama ovog Ugovora, 

Naručitelj zadržava pravo raskida Ugovora. 
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Članak 10. 

Nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova vršit će ovlašteni predstavnik Općine Marina imenovan 

od strane Općinskog načelnika. 

                                       

Članak 11. 

Sve sporove koji su proizašli iz ovog ili povodom ovog Ugovora, ugovorne stranke će prvenstveno 

rješavati mirnim putem, a u suprotnom ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda. 

  

 

Članak 12. 

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava 

po 1 (jedan ) primjerka. 

 

Izvršitelj:                                                                                 Naručitelj:                                                          

MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.                                                           OPĆINA MARINA          

 

 

 

 

__________________________                                                               _________________________ 

            Direktor                                                                                         Općinski načelnik 

         Dragan Jakus          Ante Mamut 

 

Klasa: 363-02/18-20/36 

Ur.broj: 2184/02-03/01-18-2 

Marina, 10.07.2018. godine 
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MARINSKI KOMUNALAC d.o.o. 

Ante Rudana 47, MARINA 
OIB: 75030609957 

IBAN: HR41 2340 0091 1106 6442 9 

e-mail: marinski.komunalac@gmail.com 

 

 

PLAN UREĐENJA I ODRŽAVANJA ČISTOĆE PLAŽA NA PODRUČJU 

OPĆINE MARINA ZA 2018. GODINU 

 

 

MJESEC BROJ SATI CIJENA RADA UKUPNO 

LIPANJ 560 62,50 kn 35.000,00 kn 

SRPANJ 560 62,50 kn 35.000,00 kn 

KOLOVOZ  560 62,50 kn 35.000,00 kn 

RUJAN 560 62,50 kn 35.000,00 kn 

LISTOPAD 53 62,50 kn 3.312,50 

STUDENI  53 62,50 kn 3.312,50 

PROSINAC 53 62,50 kn 3.312,50 

UKUPNO: 2399 62,50 kn 149.937,50 

 

Klasa: 363-02/18-20/36  

Ur.broj: 18-18-1 

 

 

         Direktor: 

         Dragan Jakus 

 

mailto:marinski.komunalac@gmail.com

