Stranica 488 -Broj 18/21

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA

ponedjeljak 14. lipnja 2021. godine

Na temelju članka 46. i 87. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br.
05/21), članka 5. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Marina za 2021. godinu (Službeni
glasnik Općine Marina br. 26/20) a vezano uz Program aktivnosti sufinanciranja prijevoza pitke
vode domaćinstvima koja nisu priključena na vodovodnu mrežu iz pozicije 1041. i 1041.2.
Proračuna Općine Marina za 2021. godinu (Službeni glasnik Općine Marina 26/20), Općinski
načelnik donosi

ODLUKU
o mjerilima i kriterijima za dovoz pitke vode domaćinstvima
1. Općina Marina sufinancirat će nabavu vode autocisternom u visini od 60% ukupne cijene
troškova prijevoza i 100% iznos nabave pitke vode svim domaćinstvima koji nemaju
mogućnost priključenja na vodovodnu mrežu (u daljem tekstu: Korisnici) u skladu s uvjetima
iz ove Odluke.
2. Korisnici će sufinancirati nabavu vode autocisternom na način da plaćaju 40% ukupnih
troškova prijevoza (uključujući PDV).
3. Pravo na dovoz vode preko Općine Marina imaju domaćinstva s područja naselja Blizna Donja,
Blizna Gornja i Sevid na Moru, pod uvjetom da članovi domaćinstava imaju stalno mjesto
prebivališta na području istih naselja.
4. Pravo na dovoz vode preko Općine Marina imaju Korisnici iz točke 3. ove Odluke uz uvjet da
su prema Općini Marina i tvrtki Marinski komunalac d.o.o. podmirili sve novčane obveze
(komunalna naknada, naknada za uređenje voda, naknada sakupljanje, odvoz i odlaganje
komunalnog otpada i drugih naknada) čije je dospijeće plaćanja nastupilo danom donošenja
Odluke.
5. Korisnicima iz točke 3 i 4. ove Odluke će se osigurati isporuka vode autocisternom u slijedećim
minimalnim vremenskim razmacima između dviju isporuka s obzirom na broj članova
domaćinstava (koji su prijavljeni na adresi korisnika):
za 1 člana - minimalni vremenski razmak 60 dana,
za 2 člana - minimalni vremenski razmak 45 dana,
za 3 člana - minimalni vremenski razmak 30 dana,
za 4 člana - minimalni vremenski razmak 25 dana,
za 5 članova - minimalni vremenski razmak 20 dana,
za 6 i više članova - minimalni vremenski razmak 15 dana.
6. Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu zaprimanje zahtjeva za dovoz vode, obradu zahtjeva
i pripremu Dozvola za dovoz vode.
Dozvole za vodu na potpis Općinskom načelniku dolaze jedanput tjedno (ponedjeljkom), iste
se jedanput tjedno (utorkom) dostavljaju Vršitelju usluge prijevoza pitke vode.
Dozvole se izdaju u skladu s ovom Odlukom i u skladu sa Proračunom Općine Marina.
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7. Nominalni iznos u visini 40% ukupnih troškova prijevoza utvrdit će se posebnom Odlukom
općinskog načelnika u skladu s cijenama izabranog ponuditelja u postupku jednostavne
nabave.
8. Vršitelj usluge prijevoza naplaćivat će dio troškova prijevoza iz točke 1., 2. i 3. ove Odluke od
krajnjih korisnika i prikupljena sredstva uplaćivati u blagajnu Općine Marina, jednom tjedno.
KLASA: 551-08/21-00/02
UR. BROJ: 2184/02-03/05-21-1
Marina,14. lipnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MARINA
Općinski načelnik:
Ante Mamut
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Na temelju članka 46. i 87. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br.
05/21) i točke 7. Odluke o mjerilima i kriterijima za dovoz pitke vode domaćinstvima, KLASA;
551-08/21-00/02, URBROJ: 2184/02-03/05-21-1 od 14. lipnja 2021 godine, Općinski načelnik u
predmetu sufinanciranja nabave pitke vode domaćinstvima koja nisu priključena na vodovodnu
mrežu, donosi slijedeću

ODLUKU
o jediničnoj cijeni prijevoza pitke vode autocisternom za korisnike
Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, utvrđuje se jedinični iznos učešća koji
će korisnici usluge dovoza pitke vode, sufinancirane sredstvima socijalnog programa Općine
Marina, plaćati prilikom preuzimanja pitke vode u iznosu od
20,00 kuna po m3 isporučene vode.
Utvrđeni jedinični iznos po m3 isporučene vode sadržava PDV.
KLASA: 551-08/21-00/03
UR. BROJ: 2184/02-03/05-21-1
Marina,14. lipnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MARINA
Općinski načelnik:
Ante Mamut
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Na temelju Članaka 3. Odluke o zakupu javno prometnih površina za postavljanje
ugostiteljskih terasa (štekata), reklamnih tabli, kioska i drugih naprava („Službeni glasnik
Općine Marina“ br. 06/20, 16/20, 04/21), Općinski načelnik Općine Marina donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O LOKACIJAMA ZA POSTAVLJANJE UGOSTITELJSKIH
TERASA (ŠTEKATA), KIOSKA I DRUGIH NAPRAVA U 2021. GODINI
(„Službeni glasnik Općine Marina“ br. 06/21)
Članak 1.
U Odluci o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih
naprava u 2021. godini („Službeni glasnik Općine Marina“ br. 06/21) u članku 1. stavku 1.
iza točke 1.7. dodaje se nova točka 1.8. koja glasi:
„1.8. Trg Stjepana Radića u Marini – ispred kućnog broja 2,
m2 (ugostiteljska terasa – otvorena)“

površine od 26,00

Članak 2.
U Članku 1. stavku 2. iza točke 2.9., dodaje se nova točka 2.10., koja glasi:
„2.10. Obala kardinala A. Stepinca u Marini – ispred kućnog broja 7, površine
od 7,00 m2 (ugostiteljska terasa – otvorena)“
Članak 3.
U Članku 1. stavku 4., točka 4.2. se mijenja i promijenjena glasi:
„4.2. tri (3) lokacije na Viniškom Mulu u Vinišću (na prostoru između kućnog
broja: Viniški Mul 2 i Mastrinka 2)“
Članak 4.
U članku 1. stavku 4., iza točke 4.5. dodaju se nove točke 4.6. i 4.7., koje glase:
„4.6. jedna (1) lokacija ispred kućnog broja Kupinica 49 u Vinišću
4.7. jedna lokacija u Marini na prostoru između kućnog broja: Obala kardinala
A. Stepinca 17 i Obala kardinala A. Stepinca 20.“
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine
Marina.
KLASA: 944-05/21-50/02
UR.BROJ: 2184/02-03/04-21-2
Marina, 14. lipnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MARINA
Općinski načelnik:
Ante Mamut
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