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Na temelju članka 8., članka 35. točka 1., članka 36. stavka 2. i članka 98. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08 i 36/09), Odluke o
pristupanju promjeni Statuta od 30. prosinca 2013. godine (Službeni glasnik Općine Marina 33/13) i
članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 10/13) Općinsko vijeće Općine
Marina na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07.03.2014. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
OPĆINE MARINA
(Službeni glasnik Općine Marina br. 10/13)
Članak 1.
Članak 17. St.1.brišu se stavci: 1.-7.
Referendum se može raspisati radi razrješenja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju
:
-kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća, - kada svojim radom prouzroče Općini
Marina znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine Marina u
tekućoj godini (napomena: za jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od proračuna iznosi preko
500.000 kuna tada je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od 500.000 kuna i više).
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može
dati i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Marina.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može
dati i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Marina. Prijedlog mora biti predan u
pisanom obliku i potpisan od predsjednika mjesnih odbora uz zapisnik o vijećanju i glasovanju
mjesnih odbora.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije
proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
i zamjenjuje se novim stavcima 1,2,3 koji glase:
Raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran skupa
sa njim može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Marina
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.
Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika/ce ne smije se raspisati prije
proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za
općinskog načelnika.
St.8.briše se riječ „razrješenju“ i zamjenjuje riječju „opozivom“te ovaj stavak postaje St. 4.
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Članak 2.
Članak 19. St.1. ispred podstavka 1 .dodaje se podstav koja glasi“ naziv tijela koje raspisuje
referendum“te podstavci dobivaju novu numeraciju od 1-7.
St.2.riječi „proteći više od 30 dana.brišu se i zamjenjuju riječima“ proći manje od 20 niti više od 40
dana “.

Članak 3.
Članak 20 .briše se i zamjenjuje novim čl.20. koji glasi:Tijela Općine Marina ne mogu donijeti pravni
akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na referendumu, prije proteka roka od
godine dana od dana održavanja referenduma.

Članak 4.
Članak 25.St .5.Riječi „30 dana“ brišu se i zamjenjuju riječima „tri mjeseca“.

Članak 5.
Članak 30. St.1.podstavak 7.briše se i zamjenjuje novim koji glasi- odlučuje o stjecanju i otuđenju
pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Općine Marina čija pojedinačna
vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom
imovinom. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina i raspolaganje ostalom imovinom mora
biti planirano u proračunu Općine Marina i provedeno u skladu s Zakonom.

Članak 6.
Članak 40. St.2.Iza riječi mandat dodaje se riječ „ne“

Članak 7.
Članak41.St.1. brišu se riječi „ članu Općinskog vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka
vremena na koje je izabran. i zamjenjuju riječima „je članu Općinskog vijeća mandat prestao ili mu
miruje“.
St.2. brišu se riječi „stranačkoj listi“ i zamjenjuju riječima„kandidacijskoj listi političke stranke“
St.3.Člana Općinskog vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička
stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član Općinskog vijeća kojem je prestao mandat. Briše
se i zamjenjuje novim čl.3 koji glasi „Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju
ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je
mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu. Ako sporazum
nije zaključen,određuju ga dogovorno. U koliko se dogovor ne postigne, zamjenjuje ga prvi slijedeći
neizabrani kandidat s liste.“

Članak 8.
Članak42.St.1.Podstavak 4. briše se riječ“ troškova“
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Članak 9.
Članak 45.St.3.Podstavak 4. riječ „ Gradsko“mijenja se riječju „Općinsko“

Članak 10.
Članak 46.St.2. „Povjerenstvo za izbor i imenovanje ima predsjednika i 2 člana, koji se biraju iz
redova vijećnika , a vodeći računa o stranačkom rasporedu vijećničkih mandata“briše se i mijenja
novim st.2 koji glasi „Povjerenstvo za izbor i imenovanja ima predsjednika,zamjenika predsjednika i
3 člana koji se biraju iz reda vijećnika“

Članak 11.
Članak47.St.2. „Povjerenstvo za statut, poslovnik i normativnu djelatnost ima predsjednika, i 2
člana, koji se biraju iz redova vijećnika, znanstvenih i stručnih djelatnika. „ brišese i mijenja novim
st.2 koji glasi„Povjerenstvo za statut,poslovnik i normativnu djelatnost ima predsjednika,zamjenika
predsjednika i 5 članova koji se biraju iz redova vijećnika,znanstvenih,stručnih i drugih javnih
osoba“.

Članak 12.
Članak 50.St.9. iza riječi„dostavlja“ dodaje se riječ „Općinskom vijeću“

Članak 13.
Članak 53.St.1.Podstavak 1. iza riječi „u roku od 8 dana“ dodaju se riječi „od donošenja odluke o
obustavi „
Brišu se riječi“ureda državne uprave u županiji Splitsko- dalmatinskoj“ i zamjenjuju riječima „ Ureda
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.“ te briše dio teksta „ te čelnika središnjeg tijela
državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave“,

Članak 14.
Članak58.St.1. riječ „razriješiti “ briše se i zamjenjuje rječju„opozvati„
St.2. riječ „razrješenju“briše se i zamjenjuje rječju „ opozivu“

Članak 15.
Članak 81.St.3. „Član ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi
, niti za glasovanje u radu Vijeća mjesnog odbora“ mijenja se i glasi „Član Vijeća mjesnog odbora ne
može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili
iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Vijeća mjesnog odbora“

St.4. „ Mandat članova Vijeća mjesnog odbora izabranih na redovnim izborima traje do objave
odluke Općinskog vijeća Marina o raspisivanju izbora ili do objave odluke Poglavarstva Općine
Marina o raspuštanju Vijeća mjesnog odbora u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalne i
područna (regionalna) samouprava i Statutom Općine Marina „briše se i zamjenjuje novim St.4,5,6.
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Mandat članova Vijeća mjesnog odbora izabranih na redovnim izborima traje do objave odluke
Općinskog vijeća Marine o raspisivanju izbora ili do stupanja na snagu odluke Načelnika Općine
Marina o raspuštanju mjesnog odbora.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Načelnik Općine Marina .
Načelnik Općine Marina može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut
Općine Marina, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
St. 5. „Mandat članova Vijeća mjesnog odbora izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka
tekućeg mandata Vijeća mjesnog odbora izabranih na redovnim izborima. „ postaje St.7

Članak 16.
Članak 82. St.2.broj„60“briše se i zamjenjuje se brojem „90“

Članak 17.
Članak 83.St.2. „Članovi Vijeća mjesnog odbora ne mogu pored osoba iz stavka 1. biti ni osobe
nabrojene u članku 5. . Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave „ mijenja se i glasi „ Članovi vijeća mjesnog odbora ne mogu pored osoba
iz stavka 1. biti ni osobe nabrojane u članku 78. Zakona o lokalnim izborima“.

Članak 18.
Članak 85.St.1. Podstavak 2.„Ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno
ograničena poslovna sposobnost danom pravomoćnosti sudske odluke“ mijenja se i glasi „Ako je
pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti
sudske odluke“
Podstavak 4..„ Ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana
Vijeća mjesnog odbora, danom donošenja odluke Ustavnom suda“,se briše
Podstavak 5.“Ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta“ .
mijenja se i glasi „Ako mu prestane prebivalište s područja mjesnog odbora, danom prestanka
prebivališta“, te postaje Podstavak 4.
Podstavak 6. „Ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se
uređuje hrvatske državljanstvo, danom njegovog prestanka,“postaje Podstavak 5.
Podstavak 7. „Smrću.“postajePodstavak 6.

Članak 19.
Članak 86.St.2 riječ „ stranačkoj listi“briše se i zamjenjuje rječju“ kandidacijskoj listi političke
stranke“
St.3. „Člana Vijeća mjesnog odbora izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička
stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član Vijeća mjesnog odbora kojem je prestao
mandat.“mijenja se i glasi„Člana Vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili
više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je
mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu. Ako sporazum
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nije zaključen,određuju ga dogovorno. U koliko se dogovor ne postigne, zamjenjuje ga prvi slijedeći
neizabrani kandidat s liste.“
St.4 „Nositelj nezavisne liste određuje tko zamjenjuje izabranog kandidata na nezavisnoj listi.
„mijenja se i glasi „Izabranog kandidata na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći
neizabrani kandidat sa liste.“

Članak 20.
Članak 87.St.1. briše se i zamjenjujem novim St.1. koji glasi Kada birači kao ovlašteni predlagatelji
predlažu kandidacijsku listu grupe biračadužni su prikupiti najmanje:
– 25 potpisa birača u mjesnim odborima do 350 stanovnika,
– 35 potpisa birača u mjesnim odborima s više od 350, do 500 stanovnika
– 50 potpisa birača u mjesnim odborima s više od 500, do 1.000 stanovnika,
– 70 potpisa birača u mjesnim odborima s više od 1.000, do 2.500 stanovnika,

St.2. „ Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne
liste“.mijenja se i glasi „ Podnositelji kandidacijske liste grupe birača,odnosno kandidature
kandidata grupe birača,su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste,odnosno kandidature“
St.4. riječi „Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave“ brišu se i zamjenjuju riječima „Zakonu o lokalnim izborima“
Iza St.4 dodaje se St.5.koji glasi „Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista i kandidata su političke
stranke i birači“

Članak 21.
Članak 88.St.1.riječi“ nezavisnih lista“ brišu se i zamjenjuju rječima „ liste grupe birača“
St. 2. riječi „Općinsko poglavarstvo“ brišu se i zamjenjuju riječima „Načelnik Općine Marina „ ,ariječi
„20 dana prije izbora“ brišu se i zamjenjuju riječima „7 dana od dana objave odluke o raspisivanju
izbora“

Članak 22.
Članak 90.St.1. riječ„proporcionalnom izbornom metodom“ se briše i zamjenjuje riječima“
razmjernim izbornim sustavom“
St.2. se briše i zamjenjuje novim St.2. koji glasiBroj članova Vijeća mjesnog odbora koji će biti
izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je
dobila svaka lista dijeli s brojevima od jedan do zaključno, broja koliko se članova Vijeća mjesnog
odbora bira,pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci.Od svih tako dobivenih rezultata,mjesta u
Vijeću mjesnog odbora osvajaju one liste na kojima se iskaže inoliko brojčano najvećih rezultata
uključujući decimalne ostatke koliko se članova Vijeća mjesnog odbora bira.
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St.3. se briše i zamjenjuje novim St.3. koji glasi
Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u Vijeću mjesnog odbora koliko je postigla
pojedinačnih rezultata među onoliko največih reztultata koliko se članova Vijeća mjesnog odbora
bira.
St.4. se briše i zamjenjuje novim St.4. koji glasi
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila
mjesto u Vijeću mjesnog odbora, ono će pripasti listi koja je dobila najviše glasova.
Iza St.4. dodaju se
St. 5. koji glasiAko su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditl koja bi lista
dobila mjesto u Vijeću mjesnog odbora,ono će pripasti svakoj od tih lista.
St.6. koji glasiAko su dvije ili više lista iz prethodnog stavka ovog članka ostvarile pravo na mjesto u
Vijeću mjesnog odbora, broj članova Vijeća mjesnog odbora povećati će se i u tom slučaju broj
članova Vijeća mjesnog odbora može biti paran
St.6 .Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u Vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima
dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.Postaje St.7

Članak 23.
Članak 92.St.2. riječi „Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave“ brišu se i zamjenjuju riječima„Zakonu o lokalnim izborima“

Članak 24.
Članak 93.St.6 „ Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova Vijeća mjesnog
odbora kao i nevladine udruge te međunarodne organizacije imaju pravo odrediti promatrače koji
će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.“ briše se i zamjenjuje novim
St.6„Pravo promatranja izbornog postupka u mjesnom odboru ,provedbu izbora te rad izbornih
tijela imaju promatrači političkih stranaka registriranih u Hrvatskojkoje su predložile kandidacijsku
listu,odnosno kandidata;promatrači birača koji su koji su predložili kandidacijsku listu
birača,odnosno kandidata;promatrači nevladinih udruga registriranih u RH koje kao udruga djeluju
na području neovisnog promatranja izbornih postupaka kao i promatrači međunarodnih
organizacija koje djeluju u RH.“

Članak 25.
Članak 96.St.2. riječi „Općinsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima“„ Načelnik Općine Marina“.

Članak 26.
Članak 98.St.1. iza riječi„Vijeća mjesnog odbora“ dodaje se slijedeće „i tona prvoj Sjednici na kojoj
je nazočna većina članova Mjesnog odbora“.
St.2. broj„15“briše se i zamjenjuje brojem “ 30“, a riječi „ dana izbora“ brišu se i zamjenjuju riječima
„ konačnih rezultata izbora.
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Članak 27.
Članak 99.St.2 „Vijeću mjesnog odbora predsjedava do izbora predsjednika najstariji član“briše se
i zamjenjuje novim St.2 „ Vijeću mjesnog odbora presjedava do izbora predsjednikaprvi izabrani
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.U koliko je više lista dobilo isti najveći broj
glasova konstituirajućoj Sjednici mjesnog odbora presjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je
imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Članak 28.
Članak100.St.1 broj „60“ se briše i zamjenjuje brojem „90“, a riječi „ dana izbora „ brišu i zamjenjuju
riječima „objave konačnih rezultata izbora“

Članak 29.
Članak 115.St.1. „Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom
samoupravnom djelokrugu obavlja nadležno državno tijelo u skladu s Zakonom. „ briše se i
zamjenjuje novim St.1. koji glasi „ Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu
donose Općinsko vijeće obavljaju uredi državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i nadležna
središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“

Članak 30.
Članak 121.St.1. „ Općinski načelnik i zamjenik načelnika prije stupanja na dužnost odnosno
najkasnije 15 dana od dana stupanja na dužnost načelnika odnosno zamjenika načelnika i u roku od
60 dana od dana prestanka dužnosti dužan načelnika i zamjenika načelnika dužni su objaviti svoju
imovinsku karticu na web stranici Općine Marina“.Briše se i zamjenjuje novim St.1.Općinski
načelnik i zamjenik načelnika nadležnom tijelu za sprječavanje sukoba interesa podnijeti
izvješće,odnosno obavijest o svom imovnom stanju u roku od 30 dana od stupanja na dužnost,
odnosno u roku od 3o dana po prestanku obnašanja javne dužnosti a ako je tijekom obnašanja
javne dužnosti došlo do bitne promjene glede imovinskog stanja isti su dužni o tome podnijeti
Izvješće nadležnom tijelu istekom godine u kojoj je promjena nastupila.

Članak 31.
Članak 123.St.1iza riječi (Službeni glasnik općine Marina 11/09,23/10 dodaje se „10/13“
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Članak 32.
Članak 124.St.1 briše se tekst „.„osim članka 30.stavka 1.podstavak 7.,članka 37 stavak 1.,članka
39.stavak 3., 5.,6., i 7. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih
slijedećih općih i redovnih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Marina i načelnika i
zamjenika načelnika Općine Marina .“
St..2„ Članak 40.stavak 2.stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji „.
briše se.
St. 3. iza riječi „Službenom glasniku Općine Marina „ br.11/09 i 23/10 dodaje se „10/13“

Članak 33.
Ova izmjena i dopuna Statuta Općine Marina stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Marina.

Klasa:012-03/13-00/02
Ur.broj:2184/02-01/62-14-6
Marina,07.03.2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća
Davor Radić
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Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br.33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 ) i članka
30. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina br. 10/13 ) Općinsko vijeće Općine
Marina na svojoj 5. Sjednici održanoj dana 07.03.2014. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA MARINE

Članak 1.
Članak 3. st. 1 . riječi „Mandatno imunitetna komisija“ zamijeniti riječima „ Mandatno
povjerenstvo“.

Članak 2.
Članak 5. riječi „Mandatno –imunitetne komisije i Odbora za izbor i imenovanja“zamijeniti
riječima „Mandatnog povjerenstva i Povjerenstva za izbor i imenovanja“.

Članak 3.
Članak 15. st.1 nazive radnih tijela „1. Odbor za statutarno –pravna pitanja;2.Odbor za
izbor i imenovanja ; 3.Mandatno imunitetska komisija“ zamijeniti nazivima„1.
Povjerenstvo za statut,poslovnik i normativnu djelatnost,2.Povjerenstvo za izbor i
imenovanja; 3. Mandatno povjerenstvo“
st.2. riječ „Odbora za izbor i imenovanja“ zamijeniti riječju „ Povjerenstva za izbor i
imenovanje“

Članak 4.
Članak16. nazive radnih tijela: „ 1.Odbor za statutarno pravna pitanja,2. Odbor za izbor i
imenovanja, 3.Mandatno –imunitetna komisija“ zamijeniti nazivima : 1. Povjerenstvo za
statut,poslovnik i normativnu djelatnost, 2.Povjerenstvo za izbor i imenovanja,3.Mandatno
povjerenstvo“

Članak 5.
Članak 17. naziv „Odbor za statutarno-pravna pitanja“ zamijeniti nazivom“ Povjerenstvo za
statut,poslovnik i normativnu djelatnost“

Članak 6.
Članak 18.st.1 naziv„Odbor za izbor i imenovanje“ zamijeniti nazivom „ Povjerenstvo za
izbor i imenovanja“
st.2 naziv„Odbor za izbor i imenovanje“ zamijeniti nazivom „Povjerenstvo za izbor i
imenovanja“
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Članak 7.
Članak 19.st.1 naziv „Mandatno-imunitetska komisija “zamijeniti nazivom „Mandatno
povjerenstvo“
st.2 naziv„Mandatno imunitetska komisija“ zamijeniti nazivom „Mandatno povjerenstvo“

Članak 8.
Članak 29. riječ „razrješenja „zamijeniti riječju „ opoziva „

Članak 9.
Članak 35.st. 5 naziv „Odbor za statutarno-pravna pitanja“zamijeniti nazivom „
Povjerenstvo za statut,poslovnik i normativnu djelatnost“.

Članak 10.
Članak 42.st.1.podst.2. riječ„podnio“zamijeniti riječju „podnijelo“; naziv „Odbor za
statutarno-pravna pitanja“zamijeniti nazivom „ Povjerenstvo za statut,poslovnik i
normativnu djelatnost“

Članak 11.
Članak 85. st.1. riječ „Odbora za izbor i imenovanja“ zamijeniti riječju „ Povjerenstva za
izbor i imenovanja“
st.5 riječ „Općinskog“zamijeniti riječju „ Općinsko“

Članak 12.
Članak 91.st.2 . „ Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti
radOpćinskog vijeća, ali ne mogu remetiti rad i tijek sjednice (primjerice glasno razgovarati
, upotrebljavati mobitel i dr.)mijenja se i glasi „ Predstavnici udruga građana, građani i
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća . Za praćenje rada na sjednicama
Općinskog vijeća potrebito je dostaviti zahtjev na“ Protokol “ Općine Marina (pismeno,
mail-om ili telefonom,najkasnije dan prije održavanja planirane Sjednice Općinskog Vijeća)
. Tijekom praćenja rada na sjednici ne smiju remetiti red i tijek Sjednice (primjerice - glasno
razgovarati , upotrebljavati mobitel i sl.).

Članak 13.
Članak 95.st.1. briše se slijedeći tekst „ osim članka 48. koji stupa na snagu na dan stupanja
na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove
predstavničkih tijela“.
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Članak 14.
Ove izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Marina stupaju na
snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marina.

Klasa:021-01/13-10/02
Ur.broj:2184/02-01/62-14-4
Marina,07.03. 2014.god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Davor Radić
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Na temelju članka 30 Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 10/13) Općinsko
vijeće Općine Marina na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07.03.2014. godine donijelo je slijedeću

Izmjenu odluke o imenovanju povjerenstva za razvoj Zagore

Članak 1.
U Odluci o imenovanju povjerenstva za razvoj Zagore ( Službeni glasnik Općine Marina broj 24/13)
dosadašnji član Ivan Pelja razrješuje se dužnosti, a umjesto njega imenuje se Branko Oštrić.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marina.

Klasa: 021-03/13-00/21
Ur.broj: 2184/02-01/62-14-4
Marina, 07.03.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća
Davor Radić
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 10/13),
Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07.03.2014. godine donijelo je

ODLUKU
O UREĐENJU TEMATSKE STAZE „VRSINE“
Članak 1.
Pokreće se uređenje tematske staze „Vrsine“ u okviru županijskog Programa tematske staze.
Članak 3.
Tematska staza „Vrsine“ uređivat će se na javnim putevima i na državnom poljoprivrednom
zemljištu označenima kao č.zem. 15769, 4337/15, 4327/1 i 4630/1 sve k.o. Marina u dužini od cca
3,04 km.
Staza je označena na topografskoj karti koja je sastavni dio ove odluke.
Članak 4.
Namjena staze je poljoprivredno-turističko-rekreacijska (pješačka i biciklistička).
Članak 5.
Nositelj uređenja staze je Općina Marina.
Sredstva za uređenje staze osigurat će se iz slijedećih izvora:
-proračuna Splitsko-dalmatinske županije iz Programa tematske staze,
-proračuna Općine Marina,
-sufinanciranjem Turističke zajednice Općine Marina.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u službenom glasniku Općine Marina.
KLASA: 340-03/14-30/04
UR. BROJ: 2184/02-01/62-14-2
Marina,07. 03.2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća
Davor Radić
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Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br.
94/13) i članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 10/13), Općinsko vijeće
na svojoj 5. sjednici održanoj dana 07.03.2014. godine raspravljajući o

Izvješću načelnika Općine Marina
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marine za 2013. godinu

donijelo je Zaključak da se prihvati ovo izvješće čiji tekst je u prilogu:

1.UVOD

Plan gospodarenja otpadom za općinu Marina za razdoblje 2008. - 2015. godine donesen je i
objavljen u Službenom glasniku Općine Marina br. 20/08, a sve u skladu sa pozitivnim Zakonskim
propisima.
Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Općinski Načelnik je u obvezi
podnijeti Općinskom Vijeću izvješće o izvršenju Plana te ga nakon prihvaćanja od strane Općinskog
vijeća dostaviti jedinici područne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

2. SKUPLJANJE, PRIJEVOZ I ZBRINJAVANJE MJEŠANOG KOMUNALNOG I
GLOMAZNOG OTPADA U OPĆINI MARINA

Na području općine Marina miješani komunalni i glomazni otpad sakuplja općina Marina Vlastitim
komunalnim pogonom. U 2013. godini otpad se odvozio na deponij Vučje brdo u Planom, a nakon
zatvaranja istog od strane nadležnog Ministarstva, otpad se odvozio u Split na odlagalište Karepovac.
Svih 15 naselja Općine Marina su obuhvaćena organiziranim odvozom otpada. Na 129 lokacija u
Općini Marina postavljeno je 210 kontejnera zapremnine 1100 litara za prikupljanje miješanog
komunalnog otpada, dok se glomazni otpad prikuplja organiziranim akcijama postavljanjem
otvorenih kontejnera za prikupljanje glomaznog otpada kapaciteta od 7 – 10 m3 u svim mjestima
Općine.
Raspored i učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada definirani su Programom redovitog
održavanja komunalne infrastrukture u dijelu koji se odnosi na održavanje čistoće.
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3. AKTIVNOSTI U 2013. GODINI

Sva nelegalna odlagališta na području Općine Marina su sanirana, a sva ona koja su u međuvremenu
nastajala, po dojavama građana ili komunalnog redara su odmah sanirana.
U 2013. godini na području Općine Marina sakupljeno je 2.106,28 tona miješanog komunalnog
otpada te 18,81 tona glomaznog otpada.
Ustrojen je Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) koji se vodi u digitalnom obliku te je izvršena
registracija u bazu ROO Agencije za zaštitu okoliša gdje se unose podaci iz Očevidnika kako bi se imala
evidencija o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih
tvari i otpada u okoliš.
S obzirom da je u 7. mjesec 2013. godine na snagu stupio Zakon o održivom gospodarenju otpadom,
pristupilo se izradi novog Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2014. – 2020. godine koji će biti
u skladu sa novim Zakonskim propisima. U Planu će biti definirani organizacijski aspekti, izvori i visina
financijskih sredstava za provedbu Mjera gospodarenja otpadom, te rokovi i nositelji izvršenja Plana.
Općina Marina je u 2013. godini nabavila 39 kontejnera od 1100 l (za staklo, papir i plastiku) kako bi
se započelo sa sustavom odvojenog prikupljanja otpada, 13 metalnih pocinčanih kontejnera od 1100 l
za miješani komunalni otpad i 10 posuda za otpad od 120 l.
Proveden je postupak javne nabave za nabavku novog kamiona za odvoz smeća koji će biti financiran
sredstvima Općine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Klasa: 363-02/14-20/13
Ur.broj: 2184/02-01/62-14-2
Marina, 07.03.2014.
OPĆINAKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Davor Radić
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 10/13 ) Općinsko vijeće
Općine Marina na svojoj 5. Sjednici održanoj 07.03.2014. godine raspravljajući o
IZVJEŠĆU O RADU NAČELNIKA U 2013. GODINI
donijelo je Zaključak o prihvaćanju ovog izvješća čiji tekst se nalazi u prilogu.

1.FINANCIJSKO POSLOVANJE
Prema iskazanim podacima u financijskim izvještajima Općina Marina je u 2013. godini ostvarila
14.770.270 kuna prihoda, rashodi su joj bili 13.731.959 kuna, te je na taj način ostvarila višak prihoda
nad rashodima od 1.038.311 kuna.
Taj pozitivni trend u poslovanju Općine Marina počeo je u 2010. godini i nastavio se do kraja 2013.
godine što se najbolje vidi u priloženoj tabeli:
2010.G.
16.218.511

2011.G.
11.911.048

2012.G
13.313.529

2013.g
14.770.270

RASHODI
VIŠAK
PRIHODA
MANJAK
PRIHODA

14.653.696
1.564.815

11.735.893
175.155

12.826.005
487.524

13.731.959
1.038.311

OSTVARENI
VLASTITI
PRIHODI
BEZ
POMOĆI

10.679.895

PRIHODI

-

-

11.068.736

-

12.142.599

-

13.631.195

Posebno smo zadovoljni što se vlastiti prihodi Općine Marina ( bez primljenih pomoći ) iz godine u
godinu znatno povećavaju, tako da su se u 2013. godini u odnosu na 2010. godinu povećali za
2.951.300 kuna ili za 28 %, a u odnosu na 2012. godinu za 1.488.596 kuna ili za 12%.
Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture
Za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture te za sustav prikupljanja i odvoza smeća i
glomaznog komunalnog otpada u 2013. godini iz Proračuna Općine Marina utrošeno je ukupno
6.960.384 kuna.
Od toga je za izgradnju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, vodoopskrbe, društvenih domova
te izradu prostornih planova i projekata utrošeno ukupno 3.482.912 kuna.
Za održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, pomorskog dobra, groblja, zelenih i javnih površina
utrošeno je 1.959.239 kuna, a za sustav prikupljanja i odvoza smeća i glomaznog komunalnog otpada
utrošeno je 1.518.233 kuna.
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Zadovoljavanje zajedničkih potreba građana
Općina Marina je za zadovoljavanje zajedničkih potreba građana u 2013. godini utrošila ukupno
3.168.425 kuna.
Od toga je za program predškolskog odbora utrošeno 1.388.177 kuna, za program kulture 134.891
kunu, za šport 98.663 kuna, udruge civilnog društva 31.941 kunu, zaštitu i spašavanje 409.133 kuna,
javni prijevoz 91.123 kune, poticanje razvoja poljoprivrede 86.625 kuna, za socijalnu skrb 820.263
kune, za javne potrebe u školstvu ( stipendije i prijevoz djece za vanškolske aktivnosti) 91.609 kuna, a
za sufinanciranje pojačane službe hitne medicinske pomoći tijekom ljeta 16.000 kuna.
Stanje obveza proračuna
Dug prema Poduzeću za ceste Split za račune iz 2005. i iz ranijih godina koji je u 2009. godini iznosio
13.340,697 kuna otplaćen je u cijelosti. Zadnja rata tog duga otplaćena je 9. travnja 2013. godine
Pored ovog duga podmirena je i obveza prema odvjetniku Vinku Samardžiću u iznosu od 300.000
kuna koji je vodio taj spor.

Stanje obveza prema ostalim dobavljačima na dan 1.01.2010. g. 5.177.669 kuna
Stanje obveza prema ovim dobavljačima na dan 31.12.2013. g. 2.766.300 kuna
…………………………………..
Obveze su se smanjile za
2.411.369 kuna
Napomena: U iskazanim obvezama na dan 31.12.2013. godine sadržan je i dug prema poduzeću
Bartulin d.o.o. u iznosu od 1.200.000 kuna a koji je nastao u 2005. godini i za koji se vodi sudski spor.
2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Nerazvrstane ceste - utrošeno 1.084.360 kuna
1. U 2013. godini izvršena je priprema i asfaltiranje prometnica u iznosu od 687.251 kuna i to:
- Marina – naselje zapadno od groblja 965,30 m2
- Cesta Pozorac – Dubašćak 3.254,81 m2
- Poljica – put Opatije i put Požara 538,98 m2
- Dograde - u naselju 567,24 m2
- Vrsine - naselje 999,27 m2
- Svinca – naselje 1.352,09 m2
- Vinišće – Bumbaci 741,79 m2
- Rastovac – naselje 803,94 m2
- Sevid 1 –Oštrica Mala 384,12 m2
- Nad Dridom – 535,00 m2
2. Izgradnja ceste Krčina – Jelinak u Vinišću 8.780 m2 262.494 kuna.
3. Uređenje raskrižja Marina 134.615 kuna
Male komunalne akcije – utrošeno 459.554 kuna
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U suradnji sa Mjesnim odborima Općine Marina izvođeni su radovi na 22.000 m2 poljoprivrednih
puteva, bilo da se radilo o probijanju, uređenju ili betoniranju puteva.

Izgradnja javne rasvjete - utrošeno 633.627 kuna
U 2013. godini na području Općine Marina postavljeni su stupovi i rasvjetna tijela na slijedećim
lokacijama:
- Dograde igralište – 6 reflektora
- Dograde- 2 reflektora i 7 rasvjetnih tijela
- Marina- dva ukrasna stupa kod parkirališta, 1 rasvjetno tijelo
- Marina (Strmoševica) – 11 željeznih stupova
- Vrsine – 11 stupova drvenih s rasvjetnih tijelima
- Blizna donja – 5 rasvjetnih tijela
- Oštrići – 2 rasvjetna tijela
- Vinišće – 8 rasvjetnih tijela
- Svinca – 4 stupa s rasvjetnim tijelima
- Sevid – 42 željezna stupa, 2 drvena stupa i 3 rasvjetna tijela
-Poljica- 17 stupova KOR, 17 rasvjetnih tijela
Uređenje dječjih igrališta - utrošeno 53.750 kuna
Uređena su dječja igrališta u Poljicima, Vinišću, Dogradama i ispred Dječjeg vrtića Marina
Vodoopskrba-utrošeno 138.050 kuna
Završetak izgradnje cjevovoda Vinovac – Rastovac. Ovaj projekt većim dijelom su financirale Hrvatske
vode a vrijedan je cca 2.500.000 kuna.
Groblja - utrošeno 120.350 kuna
-Izgradnja ogradnog zida na groblju Mitlo 19.375 kuna
- Završetak izgradnje 24 grobnice na groblju Vinišće 100.975 kuna

Objekti društvene namjene – utrošeno 362.720 kuna
-Uređenje Mjesnog doma Svinca 309.738 kuna
- Uređenja prostora za umirovljenike u Marini 52.982 kuna
Pomorsko dobro – utrošeno 302.585 kuna
- Uređenje prostora za izvlačenje brodova u Mandraću Marina 108.979 kuna
- Uređenje i dovoz žala na plažama Marina, Poljica, Vinišće i Sevid 193.606 kuna
Nabava komunalne opreme 124.188 kuna
Nabavljeno je 72 komada kontejnera za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

1.
2.
3.
4.

3.IZRADA PROSTORNIH PLANOVA, PROJEKATA I GEODETSKIH PODLOGA - utrošeno 434.378 kuna
a) Projekti za koje su izdane lokacijske dozvole ili su u fazi izdavanja:
LOKACIJSKA DOZVOLA ZA PRIVREMENI KOLNI PRIKLJUČAK RADNE ZONE MARINA NA DRŽAVNU
CESTU D-8.
LOKACIJSKA DOZVOLA ZA PROMETNICU U RADNOJ ZONI MARINA.
LOKACIJSKA DOZVOLA ZA PROMETNI PRIKLJUČAK TURISTIČKE ZONE URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA DOBREČEVO NA D-8 U MARINI.
LOKACIJSKA DOZVOLA ZA PROMETNU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU PROMETNE MREŽE UPU
DOBREČEVO. ( PODNESEN ZAHTJEV ZA POTVRDU GLAVNOG PROJEKTA).
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5. LOKACIJSKA DOZVOLA ZA TRAFOSTANICU DOBREČEVO.
6. LOKACIJSKA DOZVOLA ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE D-8 I ŽUPANIJSKE CESTE
6135 MARINA – VINIŠĆE U MARINI.
7. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GLAVNOG PROJEKTA OBILAZNICE MARINA.
8. LOKACIJSKA DOZVOLA ZA UREĐENJE OBALNOG POJASA U MARINI.
9. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GLAVNOG PROJEKTA OBALE MARINA.
10. ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA KANALIZACIJSKI SUSTAV VINIŠĆE. (RJEŠENO).
11. LOKACIJSKA DOZVOLA ZA UREĐENJE OBALE U VINIŠĆU.
12. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE RASKRIŽJA U POLJICIMA S PROMETNICOM.
13. LOKACIJSKE DOZVOLE OD 1 DO 6 ZA SREDIŠNJI DIO NASELJA SEVID UPU BARBAŠEVICA.
b) Projekti u fazi izrade i planirani projekti
1.IZRADA I USVAJANJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARINA U SKLADU
SA DONESENOM ODLUKOM O IZRADI PLANA
2.NASTAVAK IZRADE I USVAJANJA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA VINIŠĆE
3.IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA MARINA
4. IZRADA ELABORATA I DONOŠENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA POLJICA
5.IDEJNI PROJEKT UREĐENJA PRALA U MARINI
6. IDEJNI PROJEKT NOGOSTUPA OD OSNOVNE ŠKOLE U MARINI DO KAVE
7. IDEJNI PROJEKT SANITARNOG ČVORA NA TRŽNICI U MARINI
8. IDEJNI PROJEKT MRTVAČNICE NA GROBLJU ORIOVICA U VINIŠĆU
9. IDEJNI I GLAVNI PROJEKT PROŠIRENJA GROBLJA VRSINE
10. IDEJNI PROJEKT UREĐENJA PROSTORA ZA ŽALOVANJE NA GROBLJU RASTOVAC
11. IDEJNI PROJEKT ZA HORTIKULTURNO UREĐENJE GROBLJA POZORAC
12.IDEJNI I GLAVNI PROJEKT RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
13. IDEJNI PROJEKT RADNE ZONE VINOVAC
c) Županijski projekti
1.LOKACIJSKA DOZVOLA ZA CESTU VRANJICA – VRSINE.
2.LOKACIJSKA DOZVOLA ZA CESTU MARINA – VINIŠĆE.
3.LOKACIJSKA DOZVOLA ZA CESTU MARINA – RASTOVAC – RADNA ZONA VINOVAC – VRSNO
Klasa: 022-02/14-00/03
Ur.broj: 2184/02-01/62-14-2
Marina, 07.03.2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Davor Radić
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Na temelju čl. 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić MARINA i članka 30. Statuta
Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 10/13)Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj
5. sjednici održanoj dana 07.03.2014. godine donijelo je
PLAN UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ MARINA, MARINA
U 2014./2015. GODINU
Članak 1.

R.BR.

DJEČJI
VRTIĆ

PROGRAM SKUPINE

BROJ DJECE KOJA
OSTAJU IZ
PRETHODNE
GODINE

1.

„BOSILJAK“

6-SATNI PROGRAM
S INTEGRIRANIM
KATOLIČKIM
VJERSKIM
PROGRAMOM
6 – SATNI –
POSLIJEPODNEVNI
PROGRAM

14
(uključeno dijete
s teškoćama)

MARINA

2.
3.
4.

5

„BUBAMARA“
GUSTIRNA
„CVRČAK“
VRSINE
„LEPTIRIĆ“
VINIŠĆE
„PČELICA“
BLIZNA
DONJA
UKUPNO

BROJ DJECE
KOJA SE
MOGU
PRIMITI U
UPISNOM
ROKU
3

UKUPAN
BROJ DJECE
KOJI SE
PLANIRA ZA
2014./2015.
ODG. OBR. G.
17

13
(uključeno dijete
s teškoćama

4

17

10 – SATNI
PROGRAM
6 – SATNI
PROGRAM

16

4

20

7

13

20

6 – SATNI
PROGRAM

3

12

15

6 – SATNI
PROGRAM

13
(uključeno dijete
s teškoćama)
8

4

17

12

20

74

52

126

6 – SATNI
PROGRAM
7 SKUPINA

Broj djece u skupinama određen je Državnim pedagoškim standardom za predškolski odgoj
iN.N.63/08 i 90/10.
U DVIJE skupine su integrirana djeca s teškoćama. Broj djece se u tim skupinama umanjuje jer svako
dijete s teškoćama vrijedi za četiri mjesta.
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Članak 2.
Plan upisa stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marina.
Klasa:601-0/14-20/01
Ur.broj:2184/02-01/62-14-2
Marina, 07.03.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MARINA

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Davor Radić
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Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93,
29/97 (ispr.) 47/99 (ispr.) i 35/08), članka 41. točka 1. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 30.
i 109. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 10/13)
Općinsko vijeće Općine Marina na svoj 5. sjednici održanoj dana 07.03.2014.
godine donijelo je
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Marina

I

Osnivač dječjeg vrtića Općina Marina – Općinsko vijeće daje PRETHODNU
SUGLASNOST na Statut Dječjeg vrtića Marina, a koji se smatra sastavnim dijelom
ove Odluke.
II.
Predlaže se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića da temeljem ove suglasnosti donese
Statut Dječjeg vrtića Marina iz Marine.
III
Odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Marina.
Klasa:012-03/13-00/03
Ur.broj:2184/02-01/62-14-4
Marina, 07.03.2014. 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

