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  Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 26/2003-

pročišćeni tekst, 82/2004,  178/2004, 38/2009,  79/2009, 49/11 i 144/12) te članka  30.  Statuta Općine 

Marina (Službeni glasnik Općine Marina, 11/14), Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj  11. 

sjednici održanoj 17.02.2015.g. donosi: 

 

 

 

O D L U K U 
O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

NA TEMELJU PISANOG UGOVORA 

 

 

I.OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

         Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog 

ugovora, te uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda za povjeravanje određenih 

komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora. 

 

 

Članak 2. 

        Komunalne djelatnosti koje se povjeravaju putem pisanog ugovora se financiraju isključivo 

iz općinskog proračuna. 

 

 

II.ODREĐIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

 

Članak 3. 

        Komunalne djelatnosti koje se povjeravaju putem pisanog ugovora jesu: 

1.održavanje javne rasvjete; 

2.održavanje nerazvrstanih cesta uključujući i poljske i šumske puteve; 

3.deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija javnih površina i 

4.hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora, te sakupljanje i zbrinjavanje uginulih 

   životinja i otpada životinjskog porijekla s javnih površina. 

       Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti iz prethodnog 

stavka donosi Općinsko vijeće Općine Marina. 
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III. UVJETI I MJERILA ZA PROVEDBU PRIKUPLJANJA PONUDA 

 

Članak 4. 

       Odluku o prikupljanju ponuda radi povjeravanja komunalnih poslova donosi općinski 

načelnik. 

       Odluka o prikupljanju sadrži rok na koji će se sklopiti ugovor o povjeravanju komunalnih 

poslova. 

       Prikupljanje ponuda iz prethodnog stavka mora biti planirano Planom nabave za tekuću 

godinu prije donošenja odluke o prikupljanju ponuda. 

 

Članak 5. 

       Cijene komunalnih usluga koje će se obavljati na temelju ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova odredit će se temeljem najpovoljnije ponude. 

 

 

Članak 6. 

       Za obavljanje svake pojedine komunalne djelatnosti po ovoj odluci provest će se  jedan 

postupak prikupljanja ponuda, osim za redovito održavanje nerazvrstanih cesta za koje će se 

provesti dva postupka i to 

-redovito održavanje asfaltiranih cesta i neasfaltiranih cesta u građevinskim područjima; 

-redovito održavanje poljskih i šumskih puteva.      

 

 

Članak 7. 

       Odlukom o prikupljanju ponuda iz članka 4. ove odluke Općinski načelnik će odrediti ovlaštene 

predstavnike Općine Marina za provedbu postupka prikupljanja ponuda te osobe i službu ovlaštene za 

komunikaciju s ponuditeljima.  

       Ovlašteni predstavnici Općine Marina za provedbu postupka prikupljanja ponuda dužni su izvršiti 

pregled dostavljenih im ponuda o čemu trebaju sastaviti zapisnik. 

 

 

Članak 8. 

        Odlukom o prikupljanju ponuda iz članka 4. ove odluke Općinski načelnik će odrediti kojim 

gospodarskim subjektima će se dostaviti poziv na dostavu ponude. 

 

 

Članak 9. 

      Nakon donošenja odluke o prikupljanju ponuda Općinski načelnik zatražit će od ovlaštenog 

gospodarskog subjekta ili stručnih osoba Općine Marina, izradu tehničkog djela dokumentacije za 

provedbu postupka prikupljanja ponuda što podrazumjeva izradu troškovnika sa količinama roba ili 

usluga, izradu tehničkih specifikacija, utvrđivanje razine kvalitete i način dokazivanja kvalitete, 

eventualne mjere zaštite okoliša, propisivanje potrebnih ovlaštenja i certifikata potrebnih za obavljanje 

usluga  koje su predmet postupka prikupljanja ponuda.   
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Članak 10. 

      Nakon primitka cjelovitog tehničkog djela dokumentacije za prikupljanje ponuda, Općinski 

načelnik dostavit će isto ovlaštenim predstavnicima Općine Marina imenovanim odlukom iz članka 4. 

ove odluke. 

 

Članak 11. 

       Nakon primitka cjelovitog tehničkog djela dokumentacije za prikupljanje ponuda ovlašteni 

predstavnici Općine Marina dužni su izraditi pravni dio dokumentacije za  provedbu postupka 

prikupljanja ponuda, u skladu sa odlukom o prikupljanju ponuda iz članka 4. ove odluke.  

 

 

Članak 12. 

      Dokumentacija za provedbu postupka prikupljanja ponuda je jedinstvena i sastoji se od pravnog i 

tehničkog djela.  

      Dokumentacija za  provedbu prikupljanja ponuda koja treba sadržavati podatke o: 

1. naziv i sjedište naručitelja-Općine Marina, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te   

          adresa elektroničke pošte; 

      2. o osobi ili osobama i službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima; 

        3. opis  usluga potrebnih za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti; 

        4. tehničke specifikacije usluga koje su predmet prikupljanja ponuda; 

        5. vrsti usluga, razini kvalitete, opsegu ili količini usluga ; 

        6. mjesto pružanja usluga; 

        7. rok izvršenja usluga ili duljina trajanja ugovora; 

        8. uvjete sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, te vrijednosne  

            pokazatelje dokaza ako se mogu iskazati; 

       9. odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja; 

     10. odredbe koje se odnose na oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda; 

     11. način izračuna cijene za predmet prikupljanja ponuda, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene   

          ili način promjene cijene; 

     12. valuta ili valute u kojima cijena ponude može biti izražena, valuta u koju će biti preračunate  

           cijene ponuda, financijska institucija čiji i koji tečaj će se primijeniti za preračunavanje valuta   

           na datum otvaranja ponuda; 

     14. rok valjanosti ponude; 

     15. vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva; 

     16. kriterij odabira ponude: najniža cijena;  

     17. jezik ili jezici na kojima se izrađuje ponuda ili dio ponude; 

     18. datum, vrijeme i mjesto dostave  ponuda; 

     19. potrebne izjave; 

     20. rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju postupka prikupljanja ponuda; 

     21. pouku o pravnom lijeku; 

 

 

IV. POSTUPANJE S DOSTAVLJENIM PONUDAMA 

 

Članak 13. 

       Ponude se dostavljaju u pisarnicu Općine Marina do roka određenog dokumentacijom za provedbu 

postupka prikupljanja ponuda iz članka 12. ove odluke. 
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       Ponude koje su dostavljene do određenog roka dostavljaju se bez odgode ovlaštenim 

predstavnicima Općine Marina. 

       Ovlašteni predstavnici Općine Marina će izvršiti otvaranje i pregled pristiglih ponuda te će o istom 

sastaviti zapisnik. 

       Nakon završenog pregleda ponuda ovlašteni predstavnici Općine Marina će iste dostaviti 

Općinskom načelniku preko pisarnice Općine Marina zajedno sa zapisnikom o otvaranju i pregledu 

ponuda te prijedlogom odluke o odabiru. 

      Pisarnica Općine Marina Ponude vratit će ponuditeljima njihove neotvorene ponude koje su 

pristigle nakon roka određenog dokumentacijom za prikupljanje ponuda. 

      U slučaju da nije pristigla niti jedna ponuda pisarrnica Općine Marina dužna je o istom obavijestiti 

sve ovlaštene predstavnike Općine Marina. 

      U slučaju da nije pristigla niti jedna ponuda ili su nakon pregleda pristiglih ponuda sve ponude 

ocjenjene neprihvatljivim sukladno dokumentaciji za prikupljanje ponuda, Općinski načelnik može 

novom odlukom o prikupljanju ponuda odrediti ponavljanje postupka pozivanjem istih ili drugih 

gospodarskih subjekata na dostavu ponude. 

 

 

Članak 14. 

        Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom. 

 

 

 

Članak 15. 

        Prihvatljivom ponudom smatrat će se ponude koje zadovoljavaju sve tražene dokaze o 

sposobnosti, koje su dokazale traženu razinu kvalitete i zadovoljavaju sve ostale uvjete zadane  

dokumentacijom za prikupljanje ponuda. 

 

 

Članak 16. 

         Ponuditelji su dužni dostaviti  dokaze kojim nedvojbeno dokazuju sposobnost  za obavljanje 

pojedine komunalne djelatnosti. 

 

Za komunalnu djelatnost redovitog održavanja javne rasvjete ponuditelji trebaju dostaviti 

slijedeće dokaze: 

 

 -za pravnu i poslovnu sposobnost 

 Ponuditelji su dužni u ponudi dostaviti  

   1. ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi  

       odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu prema propisima zemlje sjedišta ponuditelja, koji  

       ne smiju biti stariji od šest  mjeseci od dana slanja poziva na dostavu ponuda; 

     

       Smatrat će se da nisu dokazali svoju pravnu i poslovnu  sposobnost oni ponuditelji  

        nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili se nalazi u postupku likvidacije ili se nalazi  

        u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili je već obustavio poslovnu djelatnost ili  

        je ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja pravomoćno kažnjena za  

        profesionalni propust ili je ponuditelj učinio profesionalni propust koji Općina Marina  

        može dokazati na bilo koji način, te će  takav ponuditelja biti isključen iz  

        predmetnog postupka prikupljanja ponuda. 

 

-kao dokaz o nekažnjavanju 

   Ponuditelji trebaju dostaviti: 
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       izjavu odgovorne osobe ponuditelja, ovjerenu kod javnog  bilježnika, koju daje za sebe i  

       gospodarski subjekt (ponuditelja) , da gospodarskom subjektu (ponuditelju) ili osobi  

       ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta(ponuditelja) nije izrečena pravomoćna  

       osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela:  

 

    a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 

gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 

zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska 

prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), 

nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), 

trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko 

udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz 

Kaznenog zakona, 

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 

293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom 

poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja 

i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito 

posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog 

zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 

84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). 

       Ponuda ponuditelja koji ne dostave navedenu izjavu ili za koji u izjavi navede neistinite podatke ili 

u izjavi zataji podatke o kažnjavanju biti će isključena iz  postupka prikupljanja ponuda prije 

donošenja odluke Općinskog vijeća o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne 

djelatnosti. 

 

-za financijsku  sposobnost 

     Ponuditelji su dužni dostaviti 

    1. potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno 

       osiguranje ili drugi odgovarajući dokument koji se izdaje u zemlji sjedišta ponuditelja, koja ne  

       smije biti starija od 30 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda; 

       Smatrat će se da nisu dokazali financijsku sposobnost oni ponuditelji koji ne dostave   

        traženu potvrdu ili koji imaju dogovanje za porezna davanja te za mirovinsko i zdravstveno 

        osiguranje u trenutku izdavanja potvrde. 

    2. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje  

        solventnost gospodarskog subjekta -Bon-2.    

       Smatrat će se da nisu dokazali financijsku sposobnost oni ponuditelji koji ne dostave potvrdu o  

        solventnosti ili čiji je račun preko kojeg posluju blokiran u trenutku izdavanja potvrde ili je bio  

       blokiran duže od ukupno 30 dana u razdoblju od 120 dana unatrag, računajući od dana  

       izdavanja potvrde o solventnosti.. 

 

     -za tehničku i stručnu  sposobnost 

     Ponuditelji su dužni dostaviti:  

   1.popis ugovora o uslugama  koji su  predmet postupka prikupljanja ponuda, a koje  

      je  ponuditelj izveo u posljednje tri godine s najmanje jednom potvrdom naručitelja o uredno  

      izvršenim ugovornim obvezama; 

         2.dokaz o vlasništvu ili najmu  strojeva i opreme potrebnih za realizaciju  

            predmetnih radova, prvenstveno specijalnog vozila sa pokretnom platformom za rad  

            na visini (najam strojeva mora trajati neprekidno za cijelo vrijeme trajanja  

            ugovora o povjeravanju komunalnih poslova); 
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3. potvrdu da su najmanje dva djelatnika osposobljeni za rad na siguran način u skladu sa  

      važećim zakonima i pravilnicima za rad sa uređajima pod naponom i za rad na vosini. 

 

       Smatrat će se da nisu dokazali tehničku i stručnu sposobnost oni ponuditelji koji ne dostave  

       tražene dokaze o tehničkoj i stručnoj sposobnosti ili čiji dostavljeni dokazi ne zadovoljavaju  

       uvjete određene ovom odlukom. 

 

 

-Jamstva 

       1. Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice ili drugog instrumenta   

        osiguranja, na apsolutni iznos koji nije veći od pet posto od procjenjene vrijednosti usluga 

        Rok važenja jamstva ne smije biti kraći od roka važenja ponude. 

        Ponude ponuditelja koji ne dostave jamstvo za ozbiljnost ponude ili im jamstvo nije valjano biti  

        će odbačene kao neprihvatljive. 

        2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i  

        naknadu štete u obliku mjenice  bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog 

        bilježnika na iznos jednak 10 postotnoj vrijednosti ugovora sa PDV-om, – ovaj dokaz treba  

        dostaviti samo izabrani ponuditelj prije zaključivanja ugovora o povjeravanju komunalnih  

         poslova; 

       3. Jamstvo o osiguranju od odgovornosti iz djelatnosti-polica osiguranja; 

        Ponude ponuditelja koji ne dostave policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, važeću u  

        trenutku dostave ponude Općini Marina biti će odbačene kao neprihvatljive. 

 

 

  -korištenje usluga podizvoditelja 

        

           Ponuditelj treba navesti naziv i sjedište te OIB podizvoditelja. 

           Podaci o podizvoditelju moraju se unijeti u ugovor o povjeravanju komunalnih poslova.  

           Ukoliko ponuditelj namjerava koristiti usluge podizvoditelja obvezan je u ponudi  

            navesti koji dio javnih usluga namjerava ustupiti podizvoditelju. Potrebno je navesti točan  

            redi broj usluga iz troškovnika koje će ustupiti podizvoditelju. 

           Ponuditelj snije koristiti usluge samo onog podizvoditelja kojeg je naveo u ponudi.  

           Ponuditelj može koristiti usluge u ponudi navedenog podizvoditelja za izvršenje samo onih  

           stavki troškovnika za koje je u ponudi naveo da će koristiti usluge istog podizvoditelja.  

              

 

Za komunalnu djelatnost redovitog održavanja nerazvrstanih cesta ponuditelji trebaju dostaviti 

slijedeće dokaze 

 

 -za pravnu i poslovnu sposobnost 

 Ponuditelji su dužni u ponudi dostaviti  

   1. ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi  

       odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu prema propisima zemlje sjedišta ponuditelja, koji  

       ne smiju biti stariji od šest  mjeseci od dana slanja poziva na dostavu ponuda; 

     

       Smatrat će se da nisu dokazali svoju pravnu i poslovnu  sposobnost oni ponuditelji  

        nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili se nalazi u postupku likvidacije ili se nalazi  

        u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili je već obustavio poslovnu djelatnost ili  

        je ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja pravomoćno kažnjena za  

        profesionalni propust ili je ponuditelj učinio profesionalni propust koji Općina Marina  

        može dokazati na bilo koji način, te će  takav ponuditelja biti isključen iz  
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        predmetnog postupka prikupljanja ponuda. 

 

-kao dokaz o nekažnjavanju 

   Ponuditelji trebaju dostaviti: 

        izjavu odgovorne osobe ponuditelja, ovjerenu kod javnog  bilježnika, koju daje za sebe i  

        gospodarski subjekt (ponuditelja) , da gospodarskom subjektu (ponuditelju) ili osobi  

        ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta(ponuditelja) nije izrečena pravomoćna  

        osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela:  

 

    a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 

gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 

zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska 

prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), 

nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), 

trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko 

udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz 

Kaznenog zakona, 

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 

293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom 

poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja 

i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito 

posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog 

zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 

84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). 

       Ponuda ponuditelja koji ne dostave navedenu izjavu ili za koji u izjavi navede neistinite podatke ili 

u izjavi zataji podatke o kažnjavanju biti će isključena iz  postupka prikupljanja ponuda prije 

donošenja odluke Općinskog vijeća o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne 

djelatnosti. 

 

-za financijsku  sposobnost 

     Ponuditelji su dužni dostaviti 

    1. potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno 

       osiguranje ili drugi odgovarajući dokument koji se izdaje u zemlji sjedišta ponuditelja, koja ne  

       smije biti starija od 30 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda; 

       Smatrat će se da nisu dokazali financijsku sposobnost oni ponuditelji koji ne dostave  

       traženu potvrdu ili koji imaju dogovanje za porezna davanja te za mirovinsko i zdravstveno 

       osiguranje u trenutku izdavanja potvrde. 

    2. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje  

        solventnost gospodarskog subjekta -Bon-2.    

       Smatrat će se da nisu dokazali financijsku sposobnost oni ponuditelji koji ne dostave potvrdu o  

       solventnosti ili čiji je račun preko kojeg posluju blokiran u trenutku izdavanja potvrde ili je bio  

       blokiran duže od ukupno 30 dana u razdoblju od 120 dana unatrag, računajući od dana  

       izdavanja potvrde o solventnosti.. 

 

     -za tehničku i stručnu  sposobnost 

     Ponuditelji su dužni dostaviti:  

   1. popis ugovora o uslugama  koji su  predmet postupka prikupljanja ponuda, a koje  

      je  ponuditelj izveo u posljednje tri godine s najmanje jednom potvrdom naručitelja o uredno  

      izvršenim ugovornim obvezama; 
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         2. dokaz o vlasništvu ili najmu  strojeva i opreme potrebnih za realizaciju  

            predmetnih usluga, (najam strojeva mora trajati neprekidno za cijelo vrijeme trajanja  

            ugovora o povjeravanju komunalnih poslova); 

 

       Smatrat će se da nisu dokazali tehničku i stručnu sposobnost oni ponuditelji koji ne dostave  

       tražene dokaze o tehničkoj i stručnoj sposobnosti ili čiji dostavljeni dokazi ne zadovoljavaju  

       uvjete određene ovom odlukom. 

 

 

 

-Jamstva 

       1. Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice ili drugog instrumenta   

        osiguranja, na apsolutni iznos koji nije veći od pet posto od procjenjene vrijednosti usluga 

        Rok važenja jamstva ne smije biti kraći od roka važenja ponude. 

        Ponude ponuditelja koji ne dostave jamstvo za ozbiljnost ponude ili im jamstvo nije valjano biti  

        će odbačene kao neprihvatljive. 

        2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i  

        naknadu štete u obliku mjenice  bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog 

        bilježnika na iznos jednak 10 postotnoj vrijednosti ugovora sa PDV-om, – ovaj dokaz treba  

        dostaviti samo izabrani ponuditelj prije zaključivanja ugovora o povjeravanju komunalnih  

         poslova; 

       3. Jamstvo o osiguranju od odgovornosti iz djelatnosti-polica osiguranja; 

        Ponude ponuditelja koji ne dostave policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, važeću u  

        trenutku dostave ponude Općini Marina biti će odbačene kao neprihvatljive. 

 

 

  -korištenje usluga podizvoditelja 

        

           Ponuditelj treba navesti naziv i sjedište te OIB podizvoditelja. 

           Podaci o podizvoditelju moraju se unijeti u ugovor o povjeravanju komunalnih poslova.  

           Ukoliko ponuditelj namjerava koristiti usluge podizvoditelja obvezan je u ponudi  

            navesti koji dio javnih usluga namjerava ustupiti podizvoditelju. Potrebno je navesti točan  

            redi broj usluga iz troškovnika koje će ustupiti podizvoditelju. 

           Ponuditelj snije koristiti usluge samo onog podizvoditelja kojeg je naveo u ponudi.  

           Ponuditelj može koristiti usluge u ponudi navedenog podizvoditelja za izvršenje samo onih  

           stavki troškovnika za koje je u ponudi naveo da će koristiti usluge istog podizvoditelja.  

 

 

 

Za komunalnu djelatnost deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija javnih površina ponuditelji 

trebaju dostaviti slijedeće dokaze 

 

 -za pravnu i poslovnu sposobnost 

 Ponuditelji su dužni u ponudi dostaviti  

   1. ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi  

       odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu prema propisima zemlje sjedišta ponuditelja, koji  

       ne smiju biti stariji od šest  mjeseci od dana slanja poziva na dostavu ponuda; 

     

       Smatrat će se da nisu dokazali svoju pravnu i poslovnu  sposobnost oni ponuditelji  

        nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili se nalazi u postupku likvidacije ili se nalazi  

        u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili je već obustavio poslovnu djelatnost ili  
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        je ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja pravomoćno kažnjena za  

        profesionalni propust ili je ponuditelj učinio profesionalni propust koji Općina Marina  

        može dokazati na bilo koji način, te će  takav ponuditelja biti isključen iz  

        predmetnog postupka prikupljanja ponuda. 

    

 2.suglasnost nadležnog tijela sa obavljanje djelatnosti koje su predmet postupka nabave.  

       Smatrat će se da nisu dokazali svoju pravnu i poslovnu  sposobnost oni ponuditelji koji ne   

       dostave traženu suglasnost ili dostavljena suglasnost nije valjana. 

 

 

 

-kao dokaz o nekažnjavanju 

   Ponuditelji trebaju dostaviti: 

       izjavu odgovorne osobe ponuditelja, ovjerenu kod javnog  bilježnika, koju daje za sebe i  

       gospodarski subjekt (ponuditelja) , da gospodarskom subjektu (ponuditelju) ili osobi  

       ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta(ponuditelja) nije izrečena pravomoćna  

       osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela:  

 

    a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 

gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 

zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska 

prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), 

nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), 

trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko 

udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz 

Kaznenog zakona, 

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 

293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom 

poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja 

i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito 

posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog 

zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 

84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). 

       Ponuda ponuditelja koji ne dostave navedenu izjavu ili za koji u izjavi navede neistinite podatke ili 

u izjavi zataji podatke o kažnjavanju biti će isključena iz  postupka prikupljanja ponuda prije 

donošenja odluke Općinskog vijeća o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne 

djelatnosti. 

 

-za financijsku  sposobnost 

     Ponuditelji su dužni dostaviti 

    1. potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno 

       osiguranje ili drugi odgovarajući dokument koji se izdaje u zemlji sjedišta ponuditelja, koja ne  

       smije biti starija od 30 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda; 

       Smatrat će se da nisu dokazali financijsku sposobnost oni ponuditelji koji ne dostave   

        traženu potvrdu ili koji imaju dogovanje za porezna davanja te za mirovinsko i zdravstveno 

        osiguranje u trenutku izdavanja potvrde. 

    2. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje  

        solventnost gospodarskog subjekta -Bon-2.    

       Smatrat će se da nisu dokazali financijsku sposobnost oni ponuditelji koji ne dostave potvrdu o  

       solventnosti ili čiji je račun preko kojeg posluju blokiran u trenutku izdavanja potvrde ili je bio  

       blokiran duže od ukupno 30 dana u razdoblju od 120 dana unatrag, računajući od dana  
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       izdavanja potvrde o solventnosti.. 

 

     -za tehničku i stručnu  sposobnost 

     Ponuditelji su dužni dostaviti:  

   1. popis ugovora o uslugama  koji su  predmet postupka prikupljanja ponuda, a koje  

      je  ponuditelj izveo u posljednje tri godine s najmanje jednom potvrdom naručitelja o uredno  

      izvršenim ugovornim obvezama; 

 

       Smatrat će se da nisu dokazali tehničku i stručnu sposobnost oni ponuditelji koji ne dostave  

       tražene dokaze o tehničkoj i stručnoj sposobnosti ili čiji dostavljeni dokazi ne zadovoljavaju  

       uvjete određene ovom odlukom. 

 

 

-Jamstva 

       1. Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice ili drugog instrumenta   

        osiguranja, na apsolutni iznos koji nije veći od pet posto od procjenjene vrijednosti usluga 

        Rok važenja jamstva ne smije biti kraći od roka važenja ponude. 

        Ponude ponuditelja koji ne dostave jamstvo za ozbiljnost ponude ili im jamstvo nije valjano biti  

        će odbačene kao neprihvatljive. 

        2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i  

        naknadu štete u obliku mjenice  bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog 

        bilježnika na iznos jednak 10 postotnoj vrijednosti ugovora sa PDV-om, – ovaj dokaz treba  

        dostaviti samo izabrani ponuditelj prije zaključivanja ugovora o povjeravanju komunalnih  

         poslova; 

 

 

 

  -korištenje usluga podizvoditelja 

        

           Ponuditelj treba navesti naziv i sjedište te OIB podizvoditelja. 

           Podaci o podizvoditelju moraju se unijeti u ugovor o povjeravanju komunalnih poslova.  

           Ukoliko ponuditelj namjerava koristiti usluge podizvoditelja obvezan je u ponudi  

            navesti koji dio javnih usluga namjerava ustupiti podizvoditelju. Potrebno je navesti točan  

            redi broj usluga iz troškovnika koje će ustupiti podizvoditelju. 

           Ponuditelj snije koristiti usluge samo onog podizvoditelja kojeg je naveo u ponudi.  

           Ponuditelj može koristiti usluge u ponudi navedenog podizvoditelja za izvršenje samo onih  

           stavki troškovnika za koje je u ponudi naveo da će koristiti usluge istog podizvoditelja.  

 

 

 

Za komunalnu djelatnost hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora, te sakupljanje i zbrinjavanje 

uginulih  životinja i otpada životinjskog porijekla s javnih površina ponuditelji trebaju dostaviti 

slijedeće dokaze 

 

 -za pravnu i poslovnu sposobnost 

 Ponuditelji su dužni u ponudi dostaviti  

   1. ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi  

       odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu prema propisima zemlje sjedišta ponuditelja, koji  

       ne smiju biti stariji od šest  mjeseci od dana slanja poziva na dostavu ponuda; 
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       Smatrat će se da nisu dokazali svoju pravnu i poslovnu  sposobnost oni ponuditelji  

        nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili se nalazi u postupku likvidacije ili se nalazi  

        u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili je već obustavio poslovnu djelatnost ili  

        je ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja pravomoćno kažnjena za  

        profesionalni propust ili je ponuditelj učinio profesionalni propust koji Općina Marina  

        može dokazati na bilo koji način, te će  takav ponuditelja biti isključen iz  

        predmetnog postupka prikupljanja ponuda. 

    

  2. suglasnost nadležnog tijela sa obavljanje djelatnosti koje su predmet postupka nabave.  

       Smatrat će se da nisu dokazali svoju pravnu i poslovnu  sposobnost oni ponuditelji koji ne   

       dostave traženu suglasnost ili dostavljena suglasnost nije valjana. 

 

 

-kao dokaz o nekažnjavanju 

   Ponuditelji trebaju dostaviti: 

       izjavu odgovorne osobe ponuditelja, ovjerenu kod javnog  bilježnika, koju daje za sebe i  

       gospodarski subjekt (ponuditelja) , da gospodarskom subjektu (ponuditelju) ili osobi  

       ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta(ponuditelja) nije izrečena pravomoćna  

       osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela:  

 

    a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 

gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 

zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska 

prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), 

nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), 

trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko 

udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz 

Kaznenog zakona, 

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 

293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom 

poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja 

i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito 

posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog 

zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 

84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). 

       Ponuda ponuditelja koji ne dostave navedenu izjavu ili za koji u izjavi navede neistinite podatke ili 

u izjavi zataji podatke o kažnjavanju biti će isključena iz  postupka prikupljanja ponuda prije 

donošenja odluke Općinskog vijeća o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne 

djelatnosti. 

 

-za financijsku  sposobnost 

     Ponuditelji su dužni dostaviti 

    1. potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno 

       osiguranje ili drugi odgovarajući dokument koji se izdaje u zemlji sjedišta ponuditelja, koja ne  

       smije biti starija od 30 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda; 

       Smatrat će se da nisu dokazali financijsku sposobnost oni ponuditelji koji ne dostave  

        traženu potvrdu ili koji imaju dogovanje za porezna davanja te za mirovinsko i zdravstveno 

        osiguranje u trenutku izdavanja potvrde. 

    2. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje  

        solventnost gospodarskog subjekta -Bon-2.    
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       Smatrat će se da nisu dokazali financijsku sposobnost oni ponuditelji koji ne dostave potvrdu o  

       solventnosti ili čiji je račun preko kojeg posluju blokiran u trenutku izdavanja potvrde ili je bio  

       blokiran duže od ukupno 30 dana u razdoblju od 120 dana unatrag, računajući od dana  

       izdavanja potvrde o solventnosti.. 

 

     -za tehničku i stručnu  sposobnost 

     Ponuditelji su dužni dostaviti:  

   1. popis ugovora o uslugama  koji su  predmet postupka prikupljanja ponuda, a koje  

      je  ponuditelj izveo u posljednje tri godine s najmanje jednom potvrdom naručitelja o uredno  

      izvršenim ugovornim obvezama; 

    2.dokaz da ponuditelj ima osigurano utočište za napuštene životinje na način predviđen  

       Zakonom o zaštiti životinja; 

    3.dokaz o načinu zbrinjavanja uginulih životinja te otpada životinjskog porijekla. 

 

       Smatrat će se da nisu dokazali tehničku i stručnu sposobnost oni ponuditelji koji ne dostave  

       tražene dokaze o tehničkoj i stručnoj sposobnosti ili čiji dostavljeni dokazi ne zadovoljavaju 

       uvjete  određene ovom odlukom. 

 

-Jamstva 

       1. Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice ili drugog instrumenta   

        osiguranja, na apsolutni iznos koji nije veći od pet posto od procjenjene vrijednosti usluga 

        Rok važenja jamstva ne smije biti kraći od roka važenja ponude. 

        Ponude ponuditelja koji ne dostave jamstvo za ozbiljnost ponude ili im jamstvo nije valjano biti  

        će odbačene kao neprihvatljive. 

        2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i  

        naknadu štete u obliku mjenice  bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog 

        bilježnika na iznos jednak 10 postotnoj vrijednosti ugovora sa PDV-om, – ovaj dokaz treba  

        dostaviti samo izabrani ponuditelj prije zaključivanja ugovora o povjeravanju komunalnih  

         poslova; 

 

 

  -korištenje usluga podizvoditelja 

        

           Ponuditelj treba navesti naziv i sjedište te OIB podizvoditelja. 

           Podaci o podizvoditelju moraju se unijeti u ugovor o povjeravanju komunalnih poslova.  

           Ukoliko ponuditelj namjerava koristiti usluge podizvoditelja obvezan je u ponudi  

            navesti koji dio javnih usluga namjerava ustupiti podizvoditelju. Potrebno je navesti točan  

            redi broj usluga iz troškovnika koje će ustupiti podizvoditelju. 

           Ponuditelj snije koristiti usluge samo onog podizvoditelja kojeg je naveo u ponudi.  

           Ponuditelj može koristiti usluge u ponudi navedenog podizvoditelja za izvršenje samo onih  

           stavki troškovnika za koje je u ponudi naveo da će koristiti usluge istog podizvoditelja.  

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 17. 

       Ranije sklopljeni ugovori o povjeravanju komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka ugovornog 

roka. 
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Članak 18. 

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

 

Članak 19. 

         Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na 

temelju pisanog ugovora (Službeni glasnik Općine Marina broj 03/10). 

 

Klasa: 363-02/15-20/04 

Ur. broj: 2184/02-03/02-15-2 

Marina, 17.02.2015. godine 

OPĆINAKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća: 

 

Davor Radić 
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                Temeljem članka 96. stavka (1). Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 

83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog suda U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g.) Općinsko vijeće na 

svojoj 11. sjednici održanoj dana 17.02.2015.godine, donosi 

 

O D L U K U 
O ODABIRU PONUDITELJA  ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

 

 

1. Javni naručitelj: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina. 

 

2. Predmet nabave: opskrba električnom energijom (evidencijski broj nabave MN-2/15) 

    Broj poziva na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:  

    2015/S 002-0000258. 

 

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi: 

    RWE Energija d.o.o. Zagreb, Capraška ulica 6, OIB: 81103558092 

 

4. Razlozi odabira:  

-kriterij odabira određen dokumentacijom nadmetanja je najniža cijena; 

-pregledom i ocjenom ponuda je utvrđeno da su sve pristigle ponude (3 ponude) valjane; 

-nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda izvršeno je rangiranje valjanih  ponuda s obzirom na 

kriterij odabira 

     Prva rangirana je ponuda ponuditelja RWE Energija d.o.o. Zagreb, Capraška ulica 6, OIB: 

81103558092, čija ukupna cijena sa PDV-om iznosi 263.384,34  kune. 

 

5. Rok mirovanja sukladno članku 98. ovoga Zakona: rok mirovanja iznosi 10 dana od dostave ove 

odluke svim ponuditeljima. 

 

6.  Ovlašćuje se Općinski Načelnik na dostavu Odluke o odabiru svim ponuditeljima i 

zaključivanje  ugovora o javnoj nabavi s najpovoljnijim ponuditeljem, nakon izvršnosti odluke o 

odabiru. 

 

Klasa: UP/I-310-02/14-20/01 

Ur. broj:2184/02-03/02-15-10 

Marina, 17.02.2015.godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća: 

 

Davor Radić 
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        Za naručitelja, Općina Marina OIB: 84238675791, na temelju članka 50. Statuta Općine Marina 

(„Službeni glasnik“ Općine Marina, broj 10/13 i 06/14) i članka 8. i 14.  Pravilnika o 

provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik“ Općine Marina, broj 05/14 i 

15/14), Općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj 17.02.2015. donosi 

 

 

ODLUKU O ODABIRU  PONUDE 

 

 

Javni naručitelj: Općina Marina, MB:2819074, OIB: 84238675791. 

                           Marina, Marina, Ante Rudana 47 

 

Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru je: 

Motorni benzin i dizel gorivo. 

 

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:  

  INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, OIB:27759560625. 

 

Cijena odabrane ponude sa PDV-om iznosi 169.920,00  kuna. 

 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da ponuditelju dostavi  obavijest o odabiru i sa istim zaključi ugovor o 

javnoj nabavi. 

 

Klasa: 031-08/15-80/01 

Ur. broj:2184/02-03/02-15-10 

Marina, 17.02.2015.godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća: 

 

Davor Radić 
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             Na temelju članka 20.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 

13/2014-Odluka Ustavnog suda U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g.) Općinsko vijeće Općine Marina na 

svojoj 11. sjednici održanoj 17.02.2015. donosi  

 

IZMJENE I DOPUNE 

PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU 
(Službeni glasnik Općine Marina broj 31/14) 

 
Članak 1. 

            U članku 5. u tablici „predmeti nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća 

od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili 

veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna  u 2015. godini“ dodaju se slijedeći redci: 

 

RED. 
BROJ 

PREDMET NABAVE PROCJENJENA 
VRIJEDNOST NABAVE 

POZICIJA PRORAČUNA 

76. 
Energetski pregled i popis 
elemenata i uređaja javne rasvjete 56.000 1108, 1108.1 

77. 

Usluge stručnog nadzora za 
izgradnju prometne mreže s 
komunalnom infrastrukturom u 
obuhvatu UPU-a Dobrečevo-dio 
naselja Marina 150.000,00 1152 

 

Članak 2. 

         Ostale odredbe Plana nabave za 2014.god. (Službeni glasnik Općine Marina broj 33/13 i 15/14), 

ostaju i dalje na snazi. 

  

Članak 3. 

           Ove Izmjene i dopune Plana nabave za 2014.g. stupaju na snagu danom objave na internetskoj 

stranici Općine Marina, www.marina.hr 

 

 

Klasa: 402-08/15-80/03 

Ur. broj: 2184/02-03/02-15-2 

Marina, 17.02.2015.godine    

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća: 

 

Davor Radić 
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Općinsko vijeće na temelju članka 19. Stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) 

samoupravi i upravi ( N.N. 33/01-144/12), članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi ( N.N. 157/13 ), članka  

30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 10/13 ), na svojoj 11. sjednici održanoj 

17. veljače 2015.godine donosi: 

 

 IZMJENE I DOPUNE  

ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI 

 
Članak 1. 

Ovom odlukom o izmjenama i dopunama  o socijalnoj skrbi mijenja se odluka o socijalnoj skrbi ( 

Službeni glasnik 14/13) 

 

Članak 2. 

U čl. 11.  Odlukom o socijalnoj skrbi ( Službeni glasnik 14/13) mijenja se i glasi: 

Troškovi stanovanja u smislu ovog Zakona odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu 

energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.  

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne  

Korisnik može ostvariti pravo najviše do visine godišnjeg duga komunalne naknade. 

Podnositelj zahtijeva, ukoliko ostvaruje uvjete iz čl.11 , stavka2. priznat će se troškovi po osnovi 

komunalne naknade u visini godišnjeg duga. 

Naknada za najamninu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja 

u skladu s posebnim propisima priznat će se korisniku, odnosno članovima kućanstva godišnje u 

utvrđenom iznosu kako slijedi: 

- 1 korisniku                                                                                                                                                                     

400,00 kuna 

- 2 člana kućanstva 

500,00 kuna 

- 3 člana kućanstva 

600,00 kuna 

- 4 člana kućanstva 

700,00 kuna 

- 5 članova kućanstva 

800,00 kuna 

Za svakog daljnjeg člana kućanstva iznos pomoći povećava se za 100,00 kuna. 

Naknada se može odobriti u novcu izravno korisniku, odnosno Općina može djelomično ili u 

cijelosti platiti račun ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila usluge opskrbe , 

električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje i druge troškove stanovanja. 

Podnositelj zahtjeva - Korisnik koji ostvaruje samo uvjet tjelesnog oštećenja ostvaruje pravo na 

naknada za najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge 

troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima u godišnje  utvrđenom iznosu iz ovog članka. 

               Izuzetno od gore utvrđenih kriterija nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava 

temeljem ovog članka ukoliko ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda. 
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               U izuzetnim slučajevima, na zahtjev korisnika, Općinski  Načelnik može priznati pravo na 

jednokratnu novčanu pomoć izvan propisanih kriterija navedenih u stavku 1. i 2. Ovog članka, 

osobama koje se nalaze u situaciji egzistencijalne ugroženosti zbog trenutnih okolnosti koje se nisu 

mogle predvidjeti ( bolest, nezaposlenost, smrt člana obitelji, elementarne nepogode i slično) 

 

Članak 3. 

 

Čl.12  Odluke o socijalnoj skrbi ( službeni glasnik 14/13) mijenja se i glasi: 

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći ima Korisnik koji ispunjava uvjete iz čl. 7. i 8.  Odluke 

o socijalne skrbi  i to:        

- socijalni uvjet i                                                                                                                                                                                           

- uvjet prihoda 

Jednokratna novčana pomoć u jednoj proračunskoj godini  utvrđuje se  u iznosu: 

-  1 korisniku                                                                                                                                                                     

400,00 kuna 

- 2 člana kućanstva 

500,00 kuna 

- 3 člana kućanstva 

600,00 kuna 

- 4 člana kućanstva 

700,00 kuna 

- 5 članova kućanstva 

800,00 kuna 

Za svakog daljnjeg člana kućanstva iznos pomoći povećava se za 100,00 kuna. 

 

Podnositelj zahtjeva - Korisnik koji ostvaruje samo uvjet tjelesnog oštećenja ostvaruje pravo na 

naknada za najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge 

troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima u godišnje  utvrđenom iznosu iz ovog članka. 

Izuzetno od gore utvrđenih kriterija nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava temeljem 

ovog članka ukoliko ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda. 

U izuzetnim slučajevima, na zahtjev korisnika, Općinski  Načelnik može priznati pravo na jednokratnu 

novčanu pomoć izvan propisanih kriterija navedenih u stavku 1. i 2. Ovog članka, osobama koje se 

nalaze u situaciji egzistencijalne ugroženosti zbog trenutnih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ( 

bolest, nezaposlenost, smrt člana obitelji, elementarne nepogode i slično). 

 

Članak 4. 

 

Čl.17  Odluke o socijalnoj skrbi ( Službeni glasnik 14/13) mijenja se i glasi: 

 

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i redovnih studenata 

 

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju: 

- svi učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Marina u iznosu  prema 

plaćenom i priloženom računu. 
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- svi redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Općine Marina u iznosu prema 

plaćenom i priloženom računu. 

 

Članak 5 

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

 

 

KLASA: 551-06/14-00/03 

UR. BROJ: 2184/02-03/01-15-4 

MARINA,17.02..2015. godine 

     

OPĆINAKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

 

   Predsjednik  

Općinskog vijeća: 

 

        Davor Radić 
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Na temeljuČlanka 2. stavka 3., Članka 3. stavka 2., Članka 4. stavka 2., Članka 5.  iČlanka  7. stavka 2. 
“Zakona o finaciranjupolitičkihaktivnostiiizbornepromidžbe” (Narodnenovine br. 24/11, 61/11. I 27/13), Članka 
14. stavka5. “Odluke o izvršenjuProračunaOpćine Marina za2015 .godinu (SlužbeniglasnikOpćine Marina br.30 
/14) tečlanka 30. StatutaOpćine Marina (SlužbeniglasnikOpćine Marina broj 11/14)  OpćinskovijećeOpćine 
Marina nasvojoj 11. sjedniciodržanoj 17. veljače je donijelo:   
 
  

IZMJENU ODLUKE 
 

oraspoređivanjusredstavaproračunaOpćine Marina 
zafinanciranjepolitičkihstranakaičlanova/caOpćinskogvijećaizabranihnakandidacijskimlistamagrupebira

ča  (nezavisnivijećnici) za 2015. godinu 
  

Članak 1. 
 

U Odluci o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka i članova/ica 
Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača (nezavisni vijećnici) za 2015. godinu ( 
Službeni glasnik Općine Marina 30/2014.) Članak 4. mijenja se i glasi : 

 
“ GodišnjiiznossredstavaizČlanka 2. oveOdlukekojipripadapojedinojpolitičkojstrancii vijećnicima s 
kandidacijskihlistagrupebiračačlanovimapredstavničkogtijelautvrđuje se kakoslijedi: 
 
-   ukupniiznososiguranihsredstava u Proračunu     65.000,00 kuna 
-   ukupnibrojvijećnika   13 
-  iznossredstavapovijećniku                                       4962,00kuna 
-   iznossredstavapovijećnikupodzastupljenogspola   5.455,00 kuna 
 
 

Članak2. 
Članak 5. Mijenja se I glasi: 
 
“Sukladnočlanku 4. OveOdluke,  sredstva se doznačavajupolitičkimstrankamananjihovežiro-račune, a 
vijećnicima s kandidacijskihlistagrupebiračananjihoveposebneračune, tromjesečno, u 
jednakimmjesečnimiznosimai to: 
    

Re

d 

br. 

Političkastrankaivijećnikizabran s 

kandid.listegrupebirača(nezav.vijećni

k) 

Brojvijećnik

a 

Godišnjiizno

s 

Iznoszapojedinotromjeseč

je 

1 HDZ 5 24.810,00 6.202,50 

2. SDP 2 9.924,00 2.481,00 

     

3. Nezavisnivijećnik 

DavorRadić 

1 4.962,00 1.240,50 

4. Nezavisnivijećnik 

Renato Brešan 

1 4.962,00 1.240,50 

5. Nezavisnivijećnik 

DamirRadić 

1 4.962,00 1.240,50 

6. Nezavisnivijećnik 

MajaMišićGajski 

1 5.456,00 1.364,00 

7. Nezavisnivijećnik 

DavorVrbat 

1 4.962,00 1.240,50 

8. Nezavisnivijećnik 

SvetinStojan 

1 4.962,00 1.240.50 

  UKUPNO 13 65.000,00 16.250,00 
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Članak3. 

 
OstaleodredbeoveOdlukeostaju I nadaljenasnazi. 
 
Članak 4. 

 
            Ova Odluka stupa nasnaguosmogdana od danaobjave u “SlužbenomglasnikuOpćine Marina”. 
  
KLASA: 400-06/14-60/06 
 
UR.BROJ: 2184/02-02/01-15-36 
 
Marina,17.02.2015.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. i 36/09.),  članka 30. 

Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina broj 11/14) Općinsko vijeće Općine Marina, 

na 11. sjednici održanoj 17. veljače 2015. godine, donosi sljedeću: 

 

 

 

ODLUKU 

o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost 

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

 

 

 

Članak 1. 

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

do 80.283,00 kune 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 danom objave u Službenom 

glasniku Općine Marina . 

 

Klasa:406-01/15-10/01 

Ur broj:2184/02-03/01-15-2 

Marina, 17. veljače 2015. godine. 

 

OPĆINAKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

Predsjednik  

Općinskog vijeća: 

 

Davor Radić 
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Općinsko vijeće na temelju članka 132. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 
153/13), Članka 152. „Odluke o komunalnom redu“ (Službeni glasnik Općine Marina br. 
17/14, 29/14) i Članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 
11/14)  po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Marina ,  KLASA: 
363-01/14-10/26;  UR.BROJ: 2184/14-3 od  25. studenoga 2014. godine na svojoj 11. 
sjednici održanoj 17. veljače  je donijelo: 

 

ODLUKU 
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  

tijekom 2015. godine 
  
 

Članak 1. 
 
         Ovom Odlukom određuju se područje i razdoblje kalendarske godine u kojem se ne 
smiju graditi građevine odnosno izvoditi radovi, vrste građevina, odnosno radova koji se ne 
smiju izvoditi i  provođenje nadzora nad primjenom ove Odluke.  
 

 
Članak 2. 

 
U razdoblju od 15. lipnja 2015. godine do 01. rujna 2015. godine na   području  

naselja Marina i Poljica, te u dijelovima naselja Vinišće (područje u ZOP-u) i dijelovima  
naselja Sevid (područje u ZOP-u)  u vremenu od 00-24 sata,  zabranjuje se izvođenje 
zemljanih iskopa, rušenje građevina, gradnja građevina (izrada konstruktivnih dijelova 
građevine), vanjsko uređenje građevina (žbukanje i slično), izrada krova, te rad sa teškom 
građevinskom mehanizacijom i uporaba građevinskih strojeva i alata koji proizvode buku.  
 
 

Članak 3. 
  

         Na ostalom području Općine Marina u razdoblju od 15. lipnja 2015. godine do 01. rujna 
2015. godine zabranjuje se izvođenje radova iz Članka 2. ove Odluke u vremenu od 1400do 
1700sati i od 2100do 0800 sati. 
 
 

Članak 4. 
  

         U ostalim razdobljima kalendarske 2015 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. 
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Članak 5. 
  

         Iznimno, građevinski radovi koji se mogu izvoditi u razdoblju navedenom člancima 2., 
3. i 4. ove Odluke uz prethodnu suglasnost Općinskog tijela uprave nadležnog tijela uprave, 
su:    

•     hitni radovi na popravcima objekata i uređenju komunalne i ostale infrastrukture 
kojima se sprečavaju posljedice po život i zdravlje ljudi, kao i veća oštećenja na 
nekretninama i kojim se radovima otklanjaju kvarovi na komunalnoj infrastrukturi 
(vodovodni, elektroenergetski, telekomunikacijski i kanalizacijski sustav).  

•      nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost po 
život i zdravlje ljudi, 

•      radovi na održavanju komunalne infrastrukture čiji je izvođač Općina Marina ili 
trgovačko društvo u vlasništvu Općine Marina.            

                                                 

Članak 6. 

 
         Odredbe ove Odluke ne odnose se na: 
• građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes 
Republike Hrvatske, 
• uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela 
državne vlasti. 
 

 
   Članak 7. 

 
         Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Općine 
Marina.                               
         Komunalni redar nadzire provođenje ove Odluke na način da će utvrditi svaku gradnju, 
odnosno izvođenje pojedinih građevinskih radova, investitora, odnosno izvođača koji gradi 
ili izvodi radove te je ovlašten naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uz 
izdavanje potvrde o istome, izdati obvezni prekršajni nalog i predložiti pokretanje 
prekršajnog postupka a sve u skladu sa Ovom Odlukom i Odlukom o komunalnom redu u 
kojoj su propisane Prekršajne (kaznene) odredbe iz područja ove Odluke. 
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
                         
                                                                                  Članak 8. 
 
         Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Marina“. 
         Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani izvođenja 
građevinskih radova u tijeku turističke sezone (Službeni glasnik Općine Marina br. 02/06) i 
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2015. godine (29/14). 
 
KLASA: 363-01/14-10/32 
UR. BROJ:  2184/02-01/62-15-7 
MARINA, 17.02.2015. godine 
 

OPĆINAKO VIJEĆE 
OPĆINE MARINA 

 
        Predsjednik  

Općinskog vijeća: 
 

             Davor Radić 
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Općinsko vijeće Općine Marina na temelju članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 10/13) dana 

17. veljače 2015. godine na svojoj 11. sjednici  donosi sljedeću: 

 

   

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI IZJAVE O OSNIVANJU 

MARINSKI KOMUNALAC d.o.o. za komunalne 

djelatnosti 

 

       Članak.1. 

 

Mijenjaju se odnosno ukidaju sve odredbe Izjave o osnivanju MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.  od 27.svibnja 2014.g. 

(dvadesetsedmi svibnja dvijetisućečetrnaeste godine)godine) koji je uložen u zbirci isprava Trgovačkog suda u Splitu pod 

OIB:060311351, OIB:75030609957 i zamjenjuju se odredbama Izjave o osnivanju MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.    

koji se u potpunom tekstu nalazi u nastavku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.---------------------------------------------------

------ 

 

      Članak 2. 

 
Odredbe Izjave o osnivanju stupaju na snagu na dan stupanja na snagu ove Odluke.------------------------------------------------

------------ 

 

     Članak 3. 

 

Uprava Društva provest će sve radnje potrebne za provođenje ove Odluke. ----------------------------------------------------------

------------- 

 

 

 Članak 4. 

 
Odluka stupa na snagu odmah, a primjenjuje se od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.----------------------------

--------- 

 

POTPUNI TEKST 

            IZJAVE O OSNIVANJU  MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.  

 

     Članak.1. 

 

Ovom Izjavom osniva se trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću MARINSKI KOMUNALAC d.o.o. za 

komunalne djelatnosti ... 

 

Jedini član i osnivač društva je OPĆINA MARINA,Marina, Ante Rudana 47, OIB:84238675791 

..............................................  

 

 

Članak. 2. 

 

Društvo posluje pod tvrtkom MARINSKI KOMUNALAC društvosograničenomodgovornošću za komunalne 

djelatnosti............. 

SKRAĆENA TVRTKA: 

MARINSKI KOMUNALAC d.o.o........................................... 

 

       Članak 3. 
 

Sjedište društva je u Marini, Ante Rudana 47................... 
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        Članak 4. 

 

Osnivač osniva Društvo s ograničenom odgovornošću radi obavljanja slijedećih djelatnosti: 

* Održavanje čistoće 

*prijevoz putnika u javnom prometu 

*održavanje javnih površine 

*održavanje nerazvrstanih cesta 

*tržnice na malo 
*održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika 

*obavljanje dimnjačarskih poslova 

*javna rasvjeta 

*upravljanje grobljima 

*stručni poslovi zaštite okoliša 

*Prijevozputnikauunutarnjem cestovnom prometu 

*djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu 

 

*prijevoz za vlastite potrebe 

*djelatnost druge obrade otpada 

*djelatnost oporabe otpada 

*djelatnost posredovanja u gospodarenju otpada 
*djelatnost prijevoza otpada 

*djelatnost sakupljanja otpada 

*djelatnost trgovanja otpadom 

*djelatnost zbrinjavanja otpada 

*gospodarenje otpadom 

*djelatnost ispitivanja i analize otpada 

*izrada procjene opasnosti 

*osposobljavanje za rad na siguran način 

*ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanje u radnom okolišu 

*provjera strojeva i uređaja , osobnih zaštitnih sredstava i opreme 

*Održavanje i naplata parking prostora 
*Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina 

*Tehničko održavanje vodnih putova 

*Upravljanje lukom 

*Lučke djelatnosti 

*Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima 

*Privez i odvez brodova,jahti,ribarskih,sportskih i drugih brodica  i plutajućih objekata 

*Djelatnost nakladnika 

*Distribucija tiska 

*djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga  

*Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija 

*Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i radija 

*Djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa 
*Računovodstveni poslovi 

*Kupnja i prodaja robe 

*pružanje usluga u trgovini 

*obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu 

*zastupanje inozemnih tvrtki 

*projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja  

*obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje 

*Djelatnost privatne zaštite 

*Športska priprema 

*Športska rekreacija 

*Športska poduka 
*Upravljanje i održavanje športskom građevinom 

*Turističke usluge u nautičkom turizmu 

*Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude 

*Ostale turističke usluge 

*Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti 

*Promidžba(reklama i propaganda) 

*Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 
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*Cvjećarsko-aranžerske usluge 

*Izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća 

*Blokiranje i deblokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu 

namjenjena za parkiranje tih vozila............................................................. 

 

Članak 5. 

 

Ukupni temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kn ( slovima : dvadesettisućakuna ) u novcu.......................................... 
 

Iznos temeljnog uloga osnivača iznosi 20.000,00 kn u novcu kojeg osnivač preuzima kao jedan temeljni 

ulog......................... 

Osnivač OPĆINA MARINA je preuzeo u Društvu 1 (jedan)  poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn što 

čini 100 % cjelokupnog udjela.... 

 

Udjel se može prenositi i dijeliti..................................... 

 

Društvo vodi knjigu poslovnih udjela temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima.......................................... ........ 

 

Članak 6. 

 
Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži naziv i sjedište Društva................................................ 

 

Članak 7. 

 

Organi društva su: Skupština društva, Nadzorni odbor i Uprava društva........................................................... 

 

 

SKUPŠTINADRUŠTVA 

Članak 8. 

 

Skupštinu Društva čini OPĆINA MARINA zastupan po načelniku........ 
Skupštinu saziva Uprava – direktor.............................. 

Skupštinu saziva Uprava jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odlaganja kada je Društvo 

izgubilo polovicu temeljenog kapitala.................................................. 

Skupština odlučuje o: 

- financijskim izvješćima Društva.................................. 

- upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka............ 

- davanje suglasnosti na Odluke Nadzornog odbora koje se odnose na otuđivanje i opterećivanje nekretnina društva 

te kreditna zaduživanja..................................................... 

- davanju suglasnosti Nadzornom odboru na Odluku o organizacijskom ustroju Društva............................................ 

- imenovanju i opozivu člana Uprave direktora...................... 

- izboru i opozivu članova nadzornog odbora.................... 

- statusnim promjenama............................................. 
- izmjeni poslovne djelatnosti i sjedišta Društva............... 

- izmjeni Izjave o osnivanju i drugim pitanjima određenim Zakonom o trgovačkim 

društvima....................................... 

 

Članak 9. 

 

Dobit Društva utvrđuje se na kraju godine na temelju godišnjeg obračuna poslovanja Društva sukladno pozitivnim 

propisima....................... 

 

Dobit koju je društvo ostvarilo na kraju poslovne godine unosi se u rezerve Društva, odnosno odlukom Skupštine 

raspoređuje za daljnji razvoj društva do određenog iznosa iznad kojeg se dobit odlukom Skupštine raspoređuje osnivaču. 
..................................... 

 

Članak 10. 

 

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja obračune sukladno zakonskim i drugim propisima te aktima 

Društva..................................... 
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Poslovni rezultati Društva utvrđuju se sukladno pozitivnim propisima, a sredstva koja Društvo ostvari svojim poslovanjem 

usmjeravaju se u pravilu u daljnji razvoj Društva  i ostvarenje ciljeva Društva......... 

 

NADZORNI ODBOR 

 Članak 11. 

 

Nadzor nad vođenjem društva obavlja Nadzorni odbor.................... 

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština Društva............ 
Predsjednika i Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici 

većinom od ukupnog broja članova................................................................ 

 

 

 

 

 

 Članak 12. 

 

Mandat članova nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine............. 

Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani.. 

Skupština može opozvati članove Nadzornog odbora i prije isteka mandata................................................................ 
 

                         Članak 13. 

 

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva................... 

Član Nadzornog odbora ne može biti član uprave, prokurist ili opunomoćenik Društva................................. .................. 

Član Nadzornog odbora ne smije niti za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove kojima bi se kršila tržna utakmica............... 

Član Nadzornog odbora ne može biti osoba koja je član odgovarajućeg organa u drugom poduzeću koje obavlja istu ili 

sličnu djelatnost kao ni direktor, odnosno vlasnik takvog poduzeća............................. 

 

                               Članak 14. 

 
Nadzorni odbor u okviru svoga poslovanja nadzire poslovanje Društva i u cilju uspješnijeg nadzora može pregledavati i 

ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire a po potrebi i drugu 

dokumentaciju.......................................... 

Nadzorni odbor raspisuje natječaj za direktora Društva................ 

 

    Članak 15. 

 

Nadzorni odbor daje suglasnost i mišljenja na: 

- Izvješća o poslovanju .................................... 

- Otuđivanje i opterećivanje nekretnina............................ 

- Na sklapanje ugovora o bankarskim garancijama.................... 

- Na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi 70.000,00 kuna (sedamdesettisuća 

kuna)................................... 

Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu....... 
 

 Članak 16. 

 

Nadzorni odbor radi na sjednicama što ih saziva predsjednik Nadzornog odbora ili u slučaju njegove spriječenosti njegov 

zamjenik............ 

Sjednicu Nadzornog odbora mogu sazvati i najmanje dva člana Nadzornog odbora ili Uprava , sukladno uvjetima Zakona o 

trgovačkim društvima... 

 

 Članak 17. 

 

Nadzorni odbor može valjano odlučivati isključivo većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog 

odbora................................. 
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Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada nagrada u visini koju svojom odlukom određuje 

Skupština.................................... 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAVADRUŠTVA 

Članak 18. 
 

Uprava društva se sastoji od 1 (jednog) člana uprave ............ 

 

Član uprave zastupa Društvo u pravnom prometu prema trećima samostalno i pojedinačno bez ograničenja.................... 

 

Visinu naknade za rad članova uprave  određuje Skupština društva........................................................ 

 

Članak 19. 

 

Društvo je pravna osoba s pravima, obvezama, ovlaštenjima i odgovornostima koje ima na osnovu Zakona i ove 

Izjave......... 

U pravnom prometu s trećima Društvo ima sva ovlaštenja i nastupa u svoje ime i za svoj račun.................................. 
 

Članak 20. 

 

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme trajanja.............. 

Društvo prestaje samo iz razloga i na način utvrđen Zakonom... 

 

Članak 21. 

 

Društvo može dati prokuru..................................... 

Odluku o donošenju prokure donosi Skupština Društva........... 

 
Članak 22. 

 

Troškove upisa u sudski registar, osnivač Društva podmiruje u cijelosti....................................................... 

 

Članak 23. 

 

Društvo prestaje odlukom osnivača, te iz drugih razloga određenih zakonom.................................................... ...... 

 

Članak 24. 

 

IZMJENA IZJAVE O OSNIVANJU: .......................................... 

Ova Izjava o osnivanju se može izmijeniti samo odlukom osnivača - članova društva. .................................................... 
Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju, ne proizvodi pravne učinke dok se ne upiše u trgovački registar. ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

  Članak 24. 

 

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA:...................................... 
Temeljni kapital može se smanjiti samo na temelju odluke osnivača o izmjeni Izjave o osnivanju. U odluci mora se 

navesti opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala i kako će se to provesti. Nije dopušteno smanjenje kapitala 

ispod zakonskog minimuma............ 
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Članak 25. 

 

POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA:. ................................... 

ZapovećanjetemeljnogkapitalapotrebnajeodlukaosnivačaoizmjenioveIzjaveoosnivanju..............................................  

Temeljni kapital može se povećati:  

- uplatom uloga za nove poslovne udjele 

- uplatom povećanih uloga za postojeće poslovne udjele 
- unošenjem rezervi društva u temeljni kapital 

- unošenjem dobiti društva u temeljni kapital 

 

Na temelju Odluke o povećanju temeljnoga kapitala uloge u društvu mogu preuzeti:    

-postojeći osnivač društva................................. 

- druge osobe.............................................. 

ČlanoviDruštvaimajupravoprvokupa (prvenstva) 

kodpreuzimanjaulogakodpovećanjatemeljnogkapitala................................... 

      

     Članak 26. 

 

OBJAVA PRIOPĆENJA:. ................................................... 
Društvo objavljuje svoja priopćenja u Službenom listu RH "Narodne Novine". ................................................ 

  

      Članak  27. 

 

STUPANJE NA SNAGU: .................................................... 

Ova Izjava o osnivanju stupa na snagu s danom potpisivanja. .. 

 

Načelnik Općine Marina sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima potpisat će izjavu u obliku 

javnobilježničkog akta, a pravne učinke proizvodi od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u 

Splitu........................................ 

 

 

KLASA:024-01/14-10/01 

UR BROJ:2184/02-02/62-15-5 

Marina, 17. veljače 2015. godine. 

 

  

U Marini,02.veljače 2015.g. 

(drugi veljače dvijetisućepetnaeste godine) 

 

        OSNIVAČ DRUŠTVA 

                            OPĆINA MARINA                                                                                         

     OPĆINSKO VIJEĆE 

                          Predsjednik vijeća 

    __________________________ 

      

                                              Davor Radić 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranica   52 – Broj  02/15  SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA  Ponedjeljak, 23. veljače 2015. godine   

 

 

 

 

 

 
Na temelju članka 30. Statuta Općine Marina (Službene glasnik Općine Marina 10/13,11/14), a u vezi 
s zahtjevom Promet d. o.o.Broj 38/2 od 12. siječnja 2015. godine Općinsko vijeće Općine Marina na 
sovjoj 11. sjednici održanoj dana  17. veljače 2015. donosi sljedeći: 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

1. Općina Marina ostaje u sustavu postojećeg društva Promet d. o. o. Split. 
2. Općina Marina ne može snositi odgovornost za loše upravljanje  Prometom d. o. o. o. Split i 

za loš rad bivših uprava društva Promet d. o. o. Split. 
3. Općina Marina konstatira da kod imenovanja i postavljanja dosadašnjih uprava Društva 

Promet d. o. o. Split Općina Marina nije pitana niti je imala utjecaja, te navodi da je većinski 
vlasnik Grad Split odgovoran za imenovanje loših uprava društva u proteklom razdoblju te 
nastale dugove društva. 

4. Općina Marina redovito sudjeluje u kupnji autobusa, sufinanciranju đačkih i studenskih 
pokaznih karata, te troškova nastalih uzrokovanih nerentabilnim linijama na svom području. 

5. Općina Marina će sudjelovati u sufinanciranju gubitaka Promet d. o. o. pod uvjetom da takve 
odluke donesu i ostale općine i gradovi vlasnici Prometa d. o. o Split jednoglasno svi 
suvlasnici,  a sukladno mogučnostima proračuna Općine Marina. 

6. Općina Marina će postupiti sukladno točki 5. ovog zaključka pod uvjetom da Općina Marina 
sudjeluje kod donošenja odluka Prometa d. o. o. Split  o ukidanju, promjeni voznog reda i 
utvrđivanju voznog reda na području Općine Marina. 

 
 
 

Klasa:030-01/15-10/01 
Ur. broj: 2184/02-03/01-15-3 
Marina, 17. veljače  2015. godine. 
 

OPĆINAKO VIJEĆE 
OPĆINE MARINA 

Predsjednik  
Općinskog vijeća: 

 
Davor Radić 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 11/14),  

Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 17.02.2015. g. donosi 

 

                                                               

 ODLUKU 
O  UREĐENJU TEMATSKE STAZE „STAZA ZDRAVLJA“ 

 

 

Članak 1. 

           Pokreće se uređenje tematske staze „Staza zdravlja“ u Marini, u okviru županijskog Programa 

tematske staze.  

           

 

Članak 2. 

           Tematska staza „Staza zdravlja“ ukupne dužine 3,07 km, uređivat će se na javnim površinama 

označenom sa č.zem.  15989, 278/2, 278/3, 278/1, 279, 15724, 288, 294, 15724, 295, 297, 310, 311/1, 

311/2, 309/2, 313, 314/1, 314/2, 314/4, 314/7, 314/8, 342/6, 307/7, 307/8, 306, 342/5, 305, 342/2, 

283/2 i 15719/2 sve   k.o. Marina i djelom na pomorskom dobru. 

           Staza je označena na ortofotokarti DOF 5,  koja je sastavni dio ove odluke. 

 

 

Članak 3. 

            Namjena staze je zdravstvena i sportsko-rekreacijska. 

 

 

Članak 4. 

            Nositelj uređenja staze je Općina Marina.  

            Procjenjena vrijednost uređenja staze je 110.000,00 kuna. 

            Sredstva za uređenje staze osigurat će se iz slijedećih izvora: 

-proračuna splitsko-dalmatinske županije iz Programa tematske staze i proračuna Općine  

  Marina -90 posto od ukupnog iznosa, 

 -sufinanciranjem Turističke zajednice Općine Marina -10 posto od ukupnog iznosa.  

 

        

 

Članak 5. 

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 621-01/15-10/01 

UR. BROJ: 2184/02-03/02-15-3 

Marina, 17.02.2015. godine. 

 

OPĆINAKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

Predsjednik 

Općinskog vijeća: 

 

Davor Radić 
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Općinsko vijeće Općine Marina na temelju članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine 

Marina 10/13) na svojoj 11. sjednici održanoj dana 17. veljače 2015. godine donosi sljedeći: 

 

 ZAKLJUČAK 

 

I. Općinsko vijeće prihvaća Analizu sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu. 

 

II. Ovaj zaključak ovjavit će se u Službenom glasniku Općine Marina. 

 

 

KLASA:810-01/15-10/03 

UR BROJ:2184/02-01/62-15-4 

Marina, 17. veljače 2015. godine 

 

OPĆINAKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

 
Predsjednik 

Općinskog  vijeća: 
 

Davor Radić 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MARINA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
ANALIZA 

stanja sustava zaštite i spašavanja  
na području Općine Marina u 2014.god. 
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Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09 i 
127/10), članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik br. 11/14-pročišćeni tekst)  Općinsko vijeće 
Općine Marina (u daljnjem tekstu Općine), na svojoj 11. sjednici održanoj dana 17. veljače 2015. godine 
donosi: 

 

ANALIZU STANJA 

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 
OPĆINE MARINA U 2014. GODINI 

 

I. UVOD 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u 
reagiranju na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga 
zaštite i spašavanja 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 zaštitu i spašavanje.  

          Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili 
pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice 
za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja te obavljaju i druge 
poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 
 
 
II. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

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

- Zakonu o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 39/09, 127/10) 

- 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 (NN73/97 i 

174/04)) 

- Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 039/2013) 

te podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenih zakona. 

Temeljem tih zakona i podzakonskih propisa Općina je izradila, donijela i provodila slijedeće akte 
izpodručja zaštite i spašavanja: 

1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Marina– poslano na 

izdavanje suglasnosti od strane MUP-a, Inspektorat zaštite od požara 

2. Plan zaštite od požara za Općinu Marina– u izradi 

3. Odluku o ustrojavanju  motriteljsko-dojavne službe na području Općine Marina  (Općinski 

načelnik, Klasa:214-01/14-10/06,Ur.broj:2184/02-01/62-14-1 od 17.04.2014.god.)  

4. Odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (Općinsko 
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vijeće na sjednici održanoj17.09.2013.god, Sl.glasnik Općine Marina br. 24/13), 

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

svojoj 7.sjednici održanoj 17.07.2014.godine, Sl.glasnik Općine Marina br. 21/14) 

6. Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja (Općinsko vijeće Općine Marina, na  sjednici 

održanoj 17.09.2013.god, Sl. glasnik Općine Marina br.24/13.) 

7. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina(Općinsko vijeće na sjednici 

održanoj 23.12, 2013. god.) 

 

Općina je kroz proteklu godinu uredno i u zakonski propisanom opsegu financirala troškove zaštite i 
spašavanja. 
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III. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite spašavanja (NN 40/08 i 44/08) 
određeno je da se Stožer zaštite i spašavanja osniva u svakoj jedinici lokalne samouprave, a sukladno 
članku 9. stavku 3. Zakona o zaštiti i spašavanju članove Stožera imenuje predstavničko tijelo jedinica 
lokalne samouprave i to nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 60 dana od njihovog 
konstituiranja. 

Općinsko Vijeće je na sjednici održanoj ,17.09.2013.god. donijelo rješenje o osnivanju i imenovanju 
članova Stožera zaštite i spašavanja u slijedećem sastavu: 

1. KATARINA KAZOTI JERKOVIĆ 

2. DAVOR RADIĆ 

3. JOŠKO DUČINA 

4. TONĆI FRLETA 

5. NEDILJKO BRALIĆ 

6. DAR KOSTOVIĆ 

7. ANTONIO ŠALOV 

8. JOŠKO NAJEV 

9. DR. JELENA ARANZA 

10. MILAN GAŠPIĆ 

11. MIJO JAKUS 

 
Stožer zaštite i spašavanja 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 zaštite i spašavanja Općine Marinana temelju članka 
10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 
44/08).U tijeku su izmjene pojedinih članova stožera (PU DUZS Split-umirovljenje člana, HMP Trogir- 
nova voditeljica,novi član Zapovjednik DVD Marina). 
 

1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

 
U skladu s usvojenom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za 
područje Općine Marina (2014.god.) Općinski načelnik će donijeti Odluku o ustrojavanju postrojbe opće 
namjene Općine Marina( 10 članova-zapovjednik i 3 skupine). Popunjavanje iste provoditi će se u skladu 
s Pravilnikom o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN 
111/07), a u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje - Split te Područnim uredom za 
poslove obrane – Split. 
 U tijeku je imenovanje  Povjerenika /Zamjenika povjerenika po mjesnim odborima i dijelovima 
naselja i Postrojbe opće namjeneCZ u skladu s gore navedenom Procjenom te Pravilnikom. 
 
 
 
 
 

2. SKLONIŠTA 
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Na području Općine nisu izgrađena skloništa u smislu definicije skloništa kao sredstva za kolektivnu 
zaštitu koja po svojoj funkcionalnosti konstrukciji i oblikovanju štiti ljude od pojedinih elementarnih 
nepogoda i raznovrsnih sredstava napada.  

Sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju 
graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu („Narodne novine", broj 2/91.)područje Općine spada u područje 
4. stupnja ugroženosti te se treba razdijeliti u jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita 
stanovništva u zaklonima (zaklonom se smatra djelomično zatvoren prostor izgrađen ili konstruktivni i 
organizacijski prilagođen pružanju zaštite od ratnih djelovanja). 
 

3. VATROGASTVO 

Na području Općine djelujuDobrovoljno vatrogasno društvo Marina(DVD Marina). 
DVD Marina u svom sastavu ima 20 operativnih vatrogasaca. Rad se odvija u smjenama s jednim 
dežurnim vatrogascem, a u ljetnom periodu, od početka lipnja pa do kraja rujna zapošljava se dodatni 
broj sezonskih vatrogasaca.  
Vatrogasna postrojba DVD-a Marina raspolaže s 2 vatrogasna vozila. 
Dobrovoljno vatrogasno društvo efikasno je obavio svoje zadatke u 2014. 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 zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području, 
stoga su kroz posebne proračunske stavke  predviđena financijska sredstva za vatrogastvo za 2015. 
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. 
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4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 

 Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga, službe i 
postrojbe pravnih osoba i udruga građana koje zadaće zaštite i spašavanja obavljaju kao dio svojih 
redovnih aktivnosti.  
 Na području Općine mogu se angažirati u aktivnostima zaštite i spašavanja: 

- Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)- Stanica Split (interventni tim odnekoliko članova 

za područje Općine) 

-  Hrvatski Crveni križ - gradsko društvo Trogir (tim od 2 člana) 

- Lovačka društva na području općine Marina  

 
Navedene udruge, odnosno njihovi timovi, dobro su opremljene i osposobljene za izvršavanje zadaća u 
zaštiti i spašavanju. 
 

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 

VLASTITE DJELATNOSTI 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju 

okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu 

zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz 

redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu zaštite i spašavanja te Planu civilne zaštite, 

kojima će se utvrditi načine dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav 

zaštite i spašavanja. 

Posebno treba naglasiti ulogu u sustavu zaštite i spašavanja gotovih snaga na području Općine: 
- Stožer zaštite i spašavanja Općine  Marina  
- DVD Marina  
- Ambulanta obiteljske medicine  
- Stomatološka ordinacija  
- Postrojba civilne zaštite opće namjene  

- Povjerenici civilne zaštite  
- MTS tvrtki na području Općine Marina 
- Komunalno poduzeće( „Marinski komunalac) 

 
 

Operativne snage, pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje Općine s 
ciljem ostvarivanja prava i obaveza u području zaštite i spašavanja za Općinu određene su posebnom 
odlukom općinskog načelnika, sukladno članku 29. stavak 1. podstavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(Narodne novine br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10). 
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6. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE 

 
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša osnovni je dokument na 

području sustava zaštite i spašavanje Općine,na temelju koje je u tijeku izrada i donošenje Plana zaštite 
i spašavanja te Plana civilne zaštite. Navedeni Planovi sastoje od planova djelovanja po mjerama zaštite 
i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje 
operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na području Općine. 

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće 
kulture ljudi o zaštiti i spašavanju 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 zaštite i spašavanju ako do istih dođe 
(primjer pokazna vježba i prezentacija snaga ZiS 30.05.2014.u Marini). 

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. 
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VII ZAKLJUČAK 
 

Temeljem analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Marina može se 
zaključiti sljedeće: 

1. Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se zadovoljavajućim 

2. Iz analize je vidljivo da je općinskim aktima još nisu regulirani svi segmenti sustava zaštite i 

spašavanja potrebni za njegovo učinkovito djelovanje 

3. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Marina za 2015. 

god. utvrđene su  aktivnosti, pravci djelovanja i financijska sredstva s ciljem njegovog što 

kvalitetnijeg razvoja. 

 
 

KIasa:810-01/15-10/03 

Ur. broj:2184/02-01/62-15-3 

Marina, 17. veljače2015. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Predsjednik  
Davor Radić 

________________ 
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