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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:041-02/13-20/01
Ur broj:2184/02-03/01-13-1
Marina, 22. veljače 2013. godine.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
-svima Predmet: Uputa za rad- primjena odluke o komunalnom doprinosu
Općinski načelnik Općine Marina obustavio je od primjene Opći akt vijeća Izmjenu i
dopunu Odluke o komunalnom doprinosu dana 15. siječnja 2013. godine.
Općinski načelnik Općine Marina dostavio je Općinskom vijeću – predsjedniku
Odluku o obustavi dana 15.siječnja 2013. godine, s rokom da se na istu očituje i izvrši
ispravak sporne Odluke.
Kako se Općinsko vijeće nije očitovalo, Općinski načelnik Općine Marina o obustavi
Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu obavjestio je Županijski ured
zadužen za kontrolu akata Općinskog vijeća dana 13.02.2013. godine.
Općinski načelnik Općine Marina o obustavi obavjestio je i Središnji ured državne
uprave te Ministarstvo o istom problemu dana 19.02.2013. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Marina do današnjeg dana nije potpisao
zapisnik o vijećanju i glasovanju s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Marina
održane 07. siječnja 2013. godine.
Zapisnik Općinskog vijeća sa 31. sjednice o vijećanju i glasovanju nije Općinsko
vijeće verificiralo, potvrdilo, niti je Općinskom načelniku omogućeno da da
primjedbe na zapisnik.
Općinski načelnik osporava točku 5. dnevnog reda zapisnika Prijedlog Izmjene i
dopune odluke o komunalnom doprinosu.
Predsjednik Općinskog vijeća promijenio je prijedlog Općinskog načelnika i ugradio
amandmane HDZ-a suprotno članaku 33. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća.
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Konačni prijedlog izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu nije akt koji
sam predložio.
Stoga odgovorno tvrdim da je akt koji predlaže Predsjednik vijeća za objavu u
Službenom glasniku falsifikat, te isti nije ni mogao biti usvojen jer ne predstavlja moj
izvorni prijedlog.
Predstojnik ureda u Splitsko dalmatinskoj županiji se nije očitovao o mojem
prijedlogu, iako je bio dužan da utvrdi osnovanost mog zahtjeva u zakonskom roku.
Kako zapisnik vijeća o vijećanju i glasovanju nije dostavljen Predstojniku isti se i nije
mogao očitovati na moje navode i na proceduru donošenja.
Stoga je za utvrditi da Predsjednik vijeća krši Zakon o lokalnoj područnoj i
regionalnoj samoupravi kad ne dostavlja akte vijeća i kad falsificira moje prijedloge i
potpisuje ih uz izmjenu kao svoje.
Dokaz: Zapisnik i tonski zapisi s 31. sjednice Vijeća točka 5 tonski zapis i izvod iz
Zapisnika.
Općinski načelnik Općine Marina nije u sukobu sa svojim Vijećem već s
Predsjednikom vijeća.
Općinski načelnik, u izvršavanju odluka Općinskog vijeća, odbija objavu općeg akta
koji je donesen suprotno Poslovniku Općinskog vijeća, koji je suprotan Zakonu o
komunalnom gospodarstvu i koji je protivan Ustavu, sve dok se tijela zadužena za
nadzor akata pisano ne očituju o svakom pojedinom mojem zahtjevu i utvrde njegovu
osnovanost odnosno ne osnovanost.
Člankom 73. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi određeno je da se
prije nego što stupi na snagu opći akt objavljuje se u Službenom glasniku Općine
Marina.
Kako Općinsko vijeće nije bilo upoznato s posljedicama donošenja odluke na
proračun i financiranje javnih potreba Općine Marina smatram da isto nije ni moglo
donjeti zakonitu i ispravnu odluku.
Općinski načelnik sukadno članku 74. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj
samoupravi osigurava izvršenje Općih akata predstavničkog tjela, ukoliko su akti
donjeti u skladu s Zakonom, Statutom i Poslovnikom vijeća.
Stoga kao odgovorni urednik Službenog Glasnika Općine Marina ne mogu dozvoliti
objavu Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu s 31.
sjednice vijeća donesene 07. siječnja 2013. godine u Službenom glasniku Općine
Marina.
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Kako „ pravni akt“ Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu nije u
skladu s Statutom, Poslovnikom i Zakonom ne mogu osigurati primjenu navedene
odluke, iz razloga što bi primjenom iste nastale štetne financijske polijedice po
proračun Općine Marina, a fizičke osobe nezakoniti graditelji ostvarili bi pogodnosti
koje ih po Ustavu i Zakonu ne pripadaju.
Općinski načelnik
Ante Mamut
Dostaviti:
1. Naslovu,-svim službenicima JUO
2. Predsjedniku vijeća – svim vijećnicima
3. Uredu državne uprave –Splitsko dalmatinska županija
4. Ministarstvo uprave
5. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske
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